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RESUMO 
 

 
 
FRAGATA, Mariângela Sarrubbo. Prerrogativas processuais do consumidor – com 
ênfase no exame da efetivação da tutela de interesses individuais homogêneos. 
2017. 74f. Monografia (Especialização em Direito do Consumidor) – Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, SP, 2017. 
 
 
As prerrogativas processuais do consumidor asseguradas pela Lei n. 8.078, de 11 
de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor, é a temática central deste 
trabalho. O objetivo primeiro é realizar o exame da efetivação da tutela de interesses 
individuais homogêneos. Para alcançar esse propósito, com o apoio metodológico 
da técnica de  pesquisa bibliográfica, inicialmente, deu-se ênfase à importância do 
regime jurídico das ações coletivas, apresentando em brevíssimas linhas a 
integração do CDC com a Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, a chamada Lei da 
Ação Civil Pública, em pontos específicos que as diferenciam da norma que inspirou 
o legislador a criá-las, a Rule 23 da Federal Rules of Civil Procedure dos Estados 
Unidos da América, que regulou a Class Action. Depois, discorreu-se sobre as 
regras processuais que representam prerrogativas e foram idealizadas em 
observação ao princípio da facilitação da defesa de direitos dos consumidores e têm 
reflexo direto na tutela dos interesses individuais homogêneos, que embora 
tutelados por meio de processo coletivo, divisíveis que são, ensejam a liquidação e a 
execução individual a partir do trânsito em julgado da decisão. Ato seguinte, foi a vez 
de examinar as peculiaridades relativas à legitimidade, ao foro, à inversão do ônus 
da prova, à intervenção de terceiro, à possibilidade de realização de pedido genérico 
(que, por consequência, dá causa a uma sentença genérica) e à extensão da coisa 
julgada coletiva. Neste particular, a atenção voltou-se para a Lei n. 9.404, de 10 de 
setembro de 1997, que entre outras disposições teve a finalidade de restringir a 
extensão da coisa julgada aos limites territoriais da jurisdição do órgão prolator da 
sentença. O exame de cada um dos temas aqui destacados implicou a análise de 
pontos nevrálgicos a eles relacionados, como a questão do aproveitamento da 
decisão oriunda de ação promovida por associação, por sujeito não associado, 
assunto que está em análise no Superior Tribunal de Justiça, por meio de Incidente 
de Resolução de Demandas Repetitivas, com fundamento no artigo 976 do 
CPC/2015. Em capítulo próprio, passou-se ao exame da liquidação e da execução 
da decisão, na modalidade individual ou coletiva, até chegar o momento de 
realização do fluid revovery, que assegura a punição, em âmbito civil, do fornecedor, 
mas, da forma como regulado, não garante a reparação do dano ao consumidor 
lesado. Em conclusão, sugere-se a alteração do artigo 100 do CDC para melhor 
aproveitamento e maior efetividade da ação coletiva que tutela interesses individuais 
homogêneos. 
 

Palavras-chave:  Processo civil. Ação coletiva. Coisa julgada coletiva. Liquidação e 
execução. Fundo Especial de Interesses Difusos. 



 
 

 

ABSTRACT 
 
 
FRAGATA, Mariângela Sarrubbo. Consumer’s procedural privileges – with focus on 
the exam of the guardianship of homogeneous individual interests. 2017. 74p. 
Monography (Consumer’s Law Specialization) – Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo, São Paulo, SP, 2017.   
 
 
The consumer’s procedural privileges assured by the Law n. 8.078, from September 
11th  of 1990, Consumer’s Defense Law, is the central theme from this work. The 
primal objective is to exam the effectiveness of the guardianship of  homogeneous 
individual interests. To reach this purpose, with the methodological help of a 
bibliographical research technique, initially, we emphasized the importance of the 
legal arrangement of the class actions, presenting, in short lines, the integration of 
the CDC with Law n. 7.347, from July 24th of 1985, the so called Public Civil Action, in 
specific points that distinguish them from the norm that inspired the legislator to 
create them, the Rule 23 of the  Rules of Civil Procedure from the United States of 
America, that regulates the Class Action. After, we write about the procedural rules 
that represent privileges and were idealized in observation with the principle of 
facilitation of the defense of the consumer’s right and has reflexes on the right to 
guardianship of the homogeneous individual interests, that nevertheless are 
protected by the means of divisible class actions, that they are, result on individual 
liquidation and execution, with the res judicata of the decision. After, it was time to 
examine the peculiarities related to the legitimacy, to the jurisdiction, to the inversion 
of the burden of proof, to the third-party intervention, to the possibility to make 
generical request (that, by consequence, gives cause to a generic judgement) and to 
the extension of the collective res judicata. In this particular, the attention turned to 
the Law n. 9.404, from  September 11th of 1997, that between other dispositions had 
the goal to restrict the extension of the res judicata on the territorial limits of the court 
that delivered the judgement jurisdiction. The exam of each one of these themes, 
here highlighted, implied on the analyzes of sore points to them related, like the 
question of the exploitation of the judgement originated by an action filed by an 
association, by individuals that are not associated, subject that is in analyze by 
Brazilian Superior Court of Justice, by means of the “Incidente de Resolução de 
Demandas Repetitivas”, with basis on the article 976 of CPC/2015. On its own 
chapter, we examined the liquidation and execution of the sentence, on its individual 
or collective mode, until we reached the moment to make the fluid recovery, that 
assures the penalty, in the civil sphere, of the supplier, but, in the way that it was 
regulated, does not assure the repair of the damages suffered by the consumer. In 
conclusion, we suggest a change on article 100 of the CDC for a better exploitation 
and effectiveness of the class action that protects homogeneous individual interests. 
 
 
Keyword: Civil procedure. Class action. Collective Res Judicata. Liquidation and 
execution. Special Fund of Natural Rights. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho tem por finalidade destacar vantagens processuais 

trazidas pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), identificadas como 

prerrogativas processuais, que têm por fundamento a observância ao princípio da 

facilitação da defesa dos direitos do consumidor, assegurada pelo artigo 6º, inciso 

VIII, da norma.  

O estudo prioriza o exame da tutela coletiva, com um olhar especial voltado 

à tutela dos interesses individuais homogêneos, com ênfase nos procedimentos da 

liquidação e da execução.  

A valorização desta espécie de tutela é importante considerando que o CDC 

foi elaborado em uma época em que a sociedade de consumo foi identificada como 

sociedade de massa, justificando a preocupação do legislador com uma forma de 

defesa de direitos com as mesmas características: a defesa em massa.  

A medida se justifica se efetivmente alcançar, quando utilizada, os seus fins, 

que no caso da tutela dos interesses individuais homogêneos é garantir a reparação 

do dano individual, assim como, em última análise, a punição do fornecedor que agiu 

em descumprimento às normas protetivas do consumidor. Daí o interesse em 

examinar esse contexto para, ao final, verificar se a norma trilhou os caminhos 

necessários para facilitar e alcançar os seus fins. 

Muito difícil é esgotar o tema porque a legislação não é suficiente, por si só, 

para sanar as dúvidas que surgem no decorrer do procedimento. Assim, levantar 

indagações e identificar o raciocínio desenvolvido para tentar saná-las poderá não 

ser suficiente para aqueles que pretendam ver resolvidas, definitivamente, as 

importantes questões que adentram a esfera da tutela coletiva e suas adjacências. 

Compartilhar algumas ideias poderá, de alguma forma, contribuir para a 

melhor absorção dos conceitos que permeiam estes institutos e, quem sabe, 

estabelecer um ponto de partida para aqueles que forem coroados pelo destino para 

deixar registradas as suas pesquisas em um patamar de maior aprofundamento 

científico. 

No que tange ao desenho metodológico, o estudo se apoia na técnica de 

pesquisa bibliográfica, essencial para arregimentar um referencial teórico de base 

mínimo sobre o tema escolhido. 
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Para melhor compreensão do alcance do procedimento de liquidação e 

execução de direitos individuais a partir de uma ação coletiva, estruturalmente, o 

trabalho apresenta: (i) uma breve exposição a respeito do contexto em que foram 

criadas as ações coletivas no regime jurídico brasileiro; (ii) a abordagem das 

principais prerrogativas processuais do consumidor a partir da vigência do CDC; e, 

por fim, (iii) os procedimentos de liquidação e execução dos interesses individuais 

homogêneos, ao lado da solução (ou não) legal da reparação fluida.  

O exame dos conceitos doutrinários e de sua experimentação pelos tribunais 

superiores servirá de base para alcançar a conclusão de que as vantagens 

processuais atingiram seus fins.  

A apresentação de dúvidas e de sugestões de encaminhamento a questões 

levantadas no decorrer do trabalho atiça a busca incessante do conhecimento por 

meio da pesquisa científica que instiga nossa curiosidade e sustenta a nossa mente.  
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1 O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E A LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA 
 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Com a vigência da Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de 

Defesa do Consumidor (CDC) –, aperfeiçoou-se o regime jurídico da ação civil 

pública, até então traçado pela Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985 – Lei da Ação 

Civil Publica (LACP) –, que disciplinou, na sua origem, a responsabilidade civil por 

danos causados ao meio ambiente, ao consumidor e a bens e direitos de valor 

artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Estes foram os bens, até então, 

tutelados pela LACP, que contemplou a apuração da responsabilidade pelo dano 

difundido por toda a sociedade e que mereceu tratamento indivisível para sua 

reparação. Esta foi a conotação máxima do processo coletivo até o surgimento do 

CDC. 

O código consumerista ampliou sobremaneira o espectro de tratamento dos 

interesses coletivos ao traçar um regime mais amplo, que contempla a tutela dos 

interesses da sociedade pelo prisma difuso ou coletivo, mas com um olhar voltado 

também ao interesse individual. Os chamados interesses individuais homogêneos 

foram igualmente abrangidos pela tutela coletiva, permitindo a respectiva liquidação 

e execução individuais, uma vez que são divisíveis em relação à reparação dos 

danos.  

O legislador, com vistas a evitar a duplicidade de regimes ou conflitos 

normativos 1 , preocupou-se em fazer as devidas alterações na LACP para 

harmonizá-la com o regime mais amplo que surgira com o CDC. Esta tarefa foi 

destacada no Título VI – Disposições Finais do CDC,  que em seus artigos 109 a 

118 alterou a LACP para integrá-la ao CDC, ampliando assim a sua abrangência. 

Outra preocupação que esteve na agenda do legislador foi a necessidade de 

integração das normas, ou seja, a necessidade de realizar a convergência de ambas 

as leis com dispositivos expressos no CDC e na LACP, conforme se verifica nos 

seguintes dispositivos:  

 

                                                        
1 GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, comentado pelos 
autores do anteprojeto. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 219. 
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CDC 
Título III – Da Defesa do Consumidor em Juízo 
 
Capítulo I – Disposições Gerais 
................................................................................................... 
Artigo 90 – Aplicam-se às ações previstas neste Título as normas do 
Código de Defesa de Processo Civil e da Lei n. 7.347, de 24 de julho 
de 1985, inclusive no que respeito ao inquérito civil, naquilo que não 
contrariar suas disposições. 
................................................................................................... 
Artigo 117 – Acrescente-se à Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, o 
seguinte dispositivo, renumerando-se os seguintes: 
 
Artigo 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. 

Neste ponto, abre-se espaço para a fixação da primeira regra fundamental 

para o presente estudo, que é o paradigma de convergência das normas, de modo a 

– respeitado o princípio da especialidade traçado pelo CDC, naquilo em que for 

compatível – tornar possível a aplicação coordenada da LACP e vice-versa, se 

necessário.  

Os dispositivos legais colacionados linhas atrás mantiveram ativa a 

pretensão do legislador de ter as duas leis harmonizadas, apesar do veto ao artigo 

89 do CDC2  lançado pelo Poder Executivo. 

O intuito de se utilizar o regime jurídico do CDC para outros interesses 

difusos, como a proteção do idoso, do meio ambiente, entre outros, restou garantida 

também pela alteração da LACP, mesmo com o acréscimo que lhe impôs o artigo 

110 do CDC, litteris: “Art. 110. Acrescente-se o seguinte inciso IV ao art. 1º da Lei n. 

7.347, de 24 de julho de 1985: [...]  IV – a qualquer outro interesse difuso ou 

coletivo.”. 

A aplicação subsidiária da LACP, é importante registrar, ocorrerá sem 

prejuízo do aproveitamento das normas do Código de Processo Civil (CPC), que, 

subsidiariamente, podem vir a sanar as lacunas não preenchidas pelas leis 

especiais. 

 

 

 

 

                                                        
2 CDC: Art. 89 “As normas deste Título aplicam-se, no que for cabível, a outros direitos e interesses 
difusos, coletivos e individuais homogêneos, tratados coletivamente. (VETADO)”. 
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1.2 AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO  COLETIVA: TERMINOLOGIA 

 

Algo que pode não suscitar grande relevância mas que baliza importantes 

manifestações doutrinárias é a diferença (ou não) entre a ação civil pública, aquela 

trazida pela Lei n. 7.347/1985 e a ação coletiva introduzida pelo CDC. Daí a inserção 

de uma rápida abordagem do assunto neste trabalho, iniciando com a apresentação 

dos seguintes questionamentos. (i) Seria uma premissa identificar a qualidade da 

atuação do autor legitimado para, assim, definir se é uma ação coletiva ou ação civil 

pública? (ii) Seria pertinente afirmar que, em caso de representação, deve-se falar 

em ação coletiva, passando a qualificar a ação civil pública nas hipóteses de 

substituição processual/legitimação extraordinária? 

Para avançar no estudo, é preciso fixar um ponto de partida. Inicialmente, 

tem-se claro que a tutela de interesses da sociedade pode ocorrer por meio de 

pedidos que abranjam interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos. 

Ainda, sem aprofundar a definição de cada um destes interesses, é importante fixar 

a premissa de que a tutela coletiva considerada lato sensu abrange estas três 

formas de interesse; ou seja, é por meio de uma tutela coletiva que se pleiteia a 

proteção destas três categorias de interesse. 

Há quem sustente que o conceito atribuído às categorias de interesses 

difusos, coletivos ou individuais homogêneos é essencial para definir a questão, 

afirmando tratar-se de ação civil pública aquela que tutela um interesse 

transindividual indivisível, circunstância esta que deixa para a ação coletiva a tutela 

dos interesses individuais homogêneos. Divisíveis que são, os interesses individuais 

homogêneos exigem regramento específico, especialmente no que diz respeito aos 

procedimentos da liquidação e da execução, matéria de interesse desta pesquisa.3  

Mas há também quem considere que a ação civil pública é a ajuizada pelo 

Ministério Público, seja qual for o tipo de interesse tutelado: difuso, coletivo (aqui, o 

vocábulo “coletivo” deve ser entendido em sua conotação strictu sensu) ou individual 

homogêneo, como assentaram Voltaire de Lima Morais e Hugo Nigro Mazzilli. Este 

último, contudo, admitindo tratar-se de ação civil pública a ação promovida por 

                                                        
3 PRATES, Marília Zanella. Ação Civil Pública ou Ação Coletiva? - Em sequência a um artigo de 
Manuela Pereira Sávio. Processos Coletivos, Porto Alegre, v. 3, n. 2, 01 abr. 2012. Disponível em: 
http://www.processoscoletivos.com.br/doutrina/31-volume-3-numero-2-trimestre-01-04-2012-a-30-06-
2012/142-acao-civil-publica-ou-acao-coletiva-em-sequencia-a-um-artigo-de-manuela-pereira-savio>. 
Acesso em: 2 ago. 2017. 
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qualquer legitimado com fundamento na Lei n. 7.347/1985 nega a sua primeira 

afirmação.4 

Luiz Manoel Gomes Junior, ao diferenciar a ação civil pública da ação 

coletiva, ao mesmo tempo, fundamenta que esta destina-se apenas à tutela pautada 

no CDC e reconhece que a metodologia auxilia a compreensão dos institutos.5 

Apesar de rejeitado o Projeto de Lei n. 5.139/2009, de iniciativa do Poder 

Executivo federal, pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos 

Deputados, a propositura tratava do assunto, estabelecendo no seu preâmbulo 

disciplinar,  “a ação civil pública para tutela de interesses difusos, coletivos ou 

individuais homogêneos”. Contraditoriamente, contudo, no artigo 1º, § 2º, 

estabelecia a aplicação de suas disposições às ações coletivas destinadas à 

proteção de interesses ou direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos. 

Passando direto à fonte do regramento do assunto no direito brasileiro, 

merece destaque a posição de Ada Pellegrini Grinover, uma das responsáveis pela 

instituição de processos que tratam da tutela coletiva no Brasil, ao lado de Kazuo 

Watanabe. Na avaliação da doutrinadora, o CDC ampliou o âmbito de incidência da 

LACP. Desta afirmação, infere-se que os três tipos de interesse podem, de fato, ser 

tutelados por ação coletiva6, deixando ao amante do preciosismo chamar de ação 

civil pública aquela que tutela interesses meramente difusos, em razão da 

nomenclatura da norma. Sem dúvida, esta é a melhor posição a respeito do assunto. 

 

1.3 CLASS ACTION: BREVE COMPARAÇÃO COM O SISTEMA BRASILEIRO 

 

Nesta seção, passa-se a tecer algumas considerações, ainda que 

ligeiramente, a respeito das ações de classe do sistema da Common Law, que 

certamente serviram de inspiração para o legislador brasileiro no traçado do regime 

jurídico das ações coletivas. 

O sistema da Common Law, de origem anglo-saxônica, criado pelos 

Tribunais Reais de Westminster, vale lembrar, está pautado na utilização de 

precedentes. Distingue-se, em princípio, do regime brasileiro, que se assenta na 

                                                        
4 PRATES, Marília Zanella. Ação Civil Pública ou Ação Coletiva? - Em sequência a um artigo de 
Manuela Pereira Sávio. Processos Coletivos, Porto Alegre, v. 3, n. 2, 01 abr. 2012. 
5 PRATES, Marília Zanella. Ação Civil Pública ou Ação Coletiva? - Em sequência a um artigo de 
Manuela Pereira Sávio. Processos Coletivos, Porto Alegre, v. 3, n. 2, 01 abr. 2012. 
6 GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, comentado pelos 
autores do anteprojeto. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense,  2017, p. 853. 
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Civil Law, sistema de influência romana que prestigia a identificação da norma que 

melhor se adéqua ao caso concreto.  

Em que pese a todos reconhecerem como fonte do direito a lei, os princípios 

gerais do direito, os costumes, a jurisprudência, entre outros, é o sistema legal que 

define a prioridade e a prevalência de cada uma delas, ou seja, a predominância de 

uma sobre as outras. Daí se falar em fontes primárias e secundárias do direito.7 

No caso de países onde vigora o sistema de Common Law, a jurisprudência 

tem prevalência sobre qualquer outra fonte, funcionando como regra criadora do 

direito. Sobre este assunto, aliás, faz-se necessária a abordagem de alguns 

dispositivos do CPC vigente, entre eles o artigo 332 8 , que estabelece uma 

integração dos sistemas, o que, de certa forma, pode assustar mas ao mesmo 

tempo provocar um novo pensar, dissociado de conceitos e de regimes estáticos.  

Sem embargo, e para não perder o foco do estudo, é importante refletir 

acerca da influência do sistema da Common Law na criação de ações coletivas e 

como linha condutora desta ideia colocar a Class Action do direito norte-americano, 

instituto que inspirou fortemente o legislador brasileiro na criação das ações 

coletivas no Brasil.  

A Class Action é regulada pela Rule 23 da Federal Rules of Civil Procedure 

dos Estados Unidos da América. Uma característica dessa medida, que se distingue 

sobremaneira da ação coletiva brasileira, alude à legitimidade e ao momento de 

integração do litisconsorte no processo, o que refletirá nos regimes da sentença e da 

coisa julgada, aspectos estes que serão aprofundados à frente, na seção 2.4. 

Contudo, apesar das diferenças em seus núcleos, as ações se assemelham 

em distintos aspectos: na busca da tutela coletiva; no intuito de evitar a coisa julgada 

contraditória; no melhor aproveitamento da jurisdição. 

                                                        
7 SEVERO, Álvaro Vinicius Paranhos. Breve ensaio sobre o sistema da class actions na Commom 
Law - origem e sistematização. In: ZAVASCKI, Liane Taberelli; JOBIM, Moarco Félix (Org.). Diálogos 
constitucionais de direito público e privado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 283. 
8 CPC: “Art. 332.  Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação 
do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: I - enunciado de súmula do 
Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; II - acórdão proferido pelo Supremo 
Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; III - 
entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de 
competência; IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local. § 1o O juiz também 
poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de 
decadência ou de prescrição. § 2o Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em 
julgado da sentença, nos termos do art. 241. § 3o Interposta a apelação, o juiz poderá retratar-se em 
5 (cinco) dias. § 4o Se houver retratação, o juiz determinará o prosseguimento do processo, com a 
citação do réu, e, se não houver retratação, determinará a citação do réu para apresentar 
contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.” 
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2 A TUTELA COLETIVA DOS INTERESSES INDIVIDUAIS NO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR 

 

 

2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O Título III do CDC trata da defesa do consumidor em juízo e, logo no 

primeiro artigo de suas “Disposições Gerais” (artigo 81), estabelece que a defesa 

dos interesses dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo, 

individualmente ou a título coletivo. 

A propósito dessas primeiras considerações, o intuito é permear 

observações em relação à parte final do dispositivo, ou seja, a que alude à tutela a 

título coletivo. 

É verdade que o sistema contempla regras gerais de processo, como a de 

inversão do ônus da prova, a da prerrogativa de foro, ou a da restrição da 

intervenção de terceiro, por exemplo, aplicáveis a qualquer modalidade de tutela. 

Mas, ao focar na tutela coletiva, o objetivo é não só examinar as suas vantagens 

para o consumidor individualmente considerado, mas, em especial, fixar o elo entre 

a tutela coletiva e a tutela na esfera individual. 

Nos termos do artigo 81 do CDC: 

Artigo 81 – A defesa dos interesses difusos 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. 

Nota-se que o legislador destacou três espécies de interesses que podem 

suscitar a tutela coletiva e estabeleceu que esta poderá pautar-se em interesses 
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difusos, coletivos strictu sensu e, ainda, em interesses individuais homogêneos. Sim, 

mas como estabelecer esta diferença? 

Como pontuado por Nelson Nery Junior9 no início de vigência do CDC, tanto 

a doutrina como a jurisprudência não atentaram para o melhor critério metodológico 

de qualificação dos interesses difusos, coletivos ou individual homogêneos, incidindo 

em erros constantes. O doutrinador observa, com propriedade, que o direito em si 

não é difuso, coletivo ou individual homogêneo. O tipo de tutela pretendida para se 

proteger o direito é que poderá ser lançada em uma destas três espécies. 

Com efeito, a pedra de toque do método classificatório é o tipo de pretensão 

material e de tutela jurisdicional almejado quando se propõe a competente ação 

judicial. Da ocorrência de um mesmo fato podem originar-se pretensões difusas, 

coletivas e individuais.  

 Entre os vários exemplos que se pode citar, está o acidente ocorrido com 

uma aeronave da TAM, em meados de 2007. Um acontecimento desta natureza 

poderá suscitar o ajuizamento de (i) uma ação para tutelar interesse difuso com a 

qual se pleiteia a alteração de procedimentos de autorização para pousos e 

decolagens no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, com vistas a melhor 

proteger a sociedade; (ii) uma ação para tutelar os interesses coletivos strictu senso 

como o de garantir aos parentes das vítimas, que se agruparam e criaram uma 

associação, com vistas ao recebimento do seguro aéreo contratado a partir da 

aquisição da passagem aérea; e, ainda, (iii) uma terceira ação por meio da qual é 

pleiteada a indenização pelos danos materiais e morais sofridos por aqueles que 

sofreram lesões decorrentes do acidente: pagamento da escola de menores, 

consertos nas residências deterioradas, danos morais de pessoas que moram nos 

arredores; enfim, tutelar os interesses individuais aparentemente distintos, mas que 

decorreram de uma origem comum: a queda do avião Airbus A320 da TAM (vôo 

JJ3054) nos arredores do aeroporto de Congonhas, em 17 de julho de 2007. 

Outros tantos exemplos podem ser dados, ainda que hipoteticamente, como 

a veiculação de publicidade enganosa. Parece legítimo o ajuizamento de ação 

coletiva para tutelar o interesse da sociedade em ter veiculada uma publicidade de 

conteúdo verdadeiro; hipótese em que se  busca o exercício do direito à 

contrapropaganda (tutela de interesses difusos). Por outro lado, há aqueles que 

                                                        
9 GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, comentado pelos 
autores do anteprojeto, 10. ed., v. II, p.  225. 
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compraram o produto e terão direito à tutela de seus interesses econômicos 

individuais, ou seja, à reparação individual do dano sofrido a partir da aquisição 

realizada em razão da publicidade veiculada (tutela de interesses individuais 

homogêneos). 

A dificuldade da doutrina na conceituação do interesse difuso remonta à 

década de 1970, com lições de Vittorio Scialoja e Massimo Villone, que circundavam 

a questão no âmbito do direito administrativo10.  

O legislador brasileiro, atento à necessidade de reconhecer na formação da 

atual sociedade de consumo a caracterização de grupos de pessoas que ensejavam 

diferentes tipos de tutela jurisdicional, traçou um critério mais claro e objetivo para 

conceituar cada uma das possíveis espécies de tutela coletiva. 

Assim, em breve lição, por difuso entende-se o interesse indivisível de um 

número indeterminado de pessoas; por coletivo o interesse indivisível de um grupo, 

categoria ou classe de pessoas ligadas entre si por uma relação jurídica base; por 

interesse individual homogêneo aquele que pertence ao indivíduo comum, que 

pode aliar-se a outros que tenham sofrido lesão decorrente de um mesmo fato, aqui 

caracterizado o interesse à reparação do dano individual. Neste último caso, a 

utilidade da tutela coletiva está assentada, acima de tudo, no propósito de evitar 

decisões contraditórias quando a origem do dano for a mesma. 

A tutela dos interesses comuns das pessoas que sofreram lesões 

decorrentes de um mesmo fato é a que se pretende investigar com maior cuidado 

neste trabalho:  a proteção dos interesses individuais homogêneos. 

 

2.2 AS PRERROGATIVAS PROCESSUAIS NAS AÇÕES COLETIVAS  

 

Em se tratando de prerrogativas processuais, de antemão, vale o registro de 

que não será possível abordar em detalhes os aspectos e os problemas que podem, 

de fato, ser levantados, a partir da identificação de cada regra processual 

contemplada no procedimento das ações coletivas. 

Contudo, é importante destacar algumas das regras que o autor da ação 

coletiva deve observar, ou até mesmo o consumidor, caso figure como autor de uma 

ação individual para o regular processamento da demanda.  

                                                        
10 Apud GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, comentado 
pelos autores do anteprojeto, 10. ed., v. II, p. 227.  
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O legislador, com a atenção nos fins para os quais foi engendrado o regime 

jurídico próprio da tutela coletiva, criou algumas prerrogativas processuais em 

respeito aos princípios da efetividade e da celeridade da atividade jurisdicional. 

O processo que se instaura para tutelar o interesse de uma sociedade de 

massa tem de ter prioridade e receber atenção especial dos julgadores. Embora não 

se possa afirmar que estes propósitos foram alcançados, de fato, a partir da 

observação destas regras, é preciso reconhecer que houve empenho no traçado da 

facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ou de outras categorias que 

possam lançar mão deste tipo de tutela (outros interesses difusos ou coletivos), para 

melhor operar a engrenagem do procedimento judicial. Algumas destas regras são 

apresentadas nas seções seguintes. 

 

2.2.1 Legitimidade 

 

O  regime jurídico das ações coletivas teve forte inspiração no instituto da 

Class Action do direito norte-americano11. Contudo, neste particular, há diferenças. 

O sistema norte-americano permite ao juiz a aferição da representatividade 

do cidadão que demandou individualmente para que a ação seja processada como 

coletiva, considerado o forte apelo social/coletivo da demanda. 

Não é o que ocorre no Brasil, onde o legislador elencou didaticamente, no 

artigo 5º da LACP e no artigo 82 do CDC, quem são os legitimados aptos a 

demandar coletivamente. 

No regime jurídico norte-americano um cidadão pode ingressar com ação 

individual requerendo ao juiz que a receba como coletiva. Caberá ao julgador, a 

partir do exame cuidadoso do objeto da ação, aferir a capacidade de 

representatividade do cidadão-autor, para então decidir a respeito do caráter coletivo 

da demanda. A partir daí, se for o caso, será aberto prazo para que todos os 

interessados se apresentem, a fim de que a futura sentença proferida possa a todos 

atingir. 

                                                        
11 Apud GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, comentado 
pelos autores do anteprojeto, p. 132; SALLES, Carlos Alberto. Políticas públicas e a legitimidade para 
defesa de interesses difusos e coletivos. In: GRINOVER, Ada Pellegrini et al (Org.). Processo coletivo 
– Do surgimento à atualidade, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 187-198; BENJAMIN, 
Antônio Herman V.; MARQUES, Claudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de Direito do 
Consumidor.  4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 459; e NUNES JR., Vidal Serrrano; 
PINTO SERRANO, Yolanda Alves. Código de Defesa do Consumidor Interpretado São  Paulo: 
Saraiva, 2003, p. 234. 
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Antonio Gidi12 aborda o assunto e explica que, no direito americano:  

[...] a ação não é proposta direta e inelutavelmente na forma coletiva. 
Há que se distinguir duas fases distintas: a propositura da ação e o 
requerimento da sua certificação como coletiva. De acordo com a 
Rule23 (c) (1)(A)13, logo após a propositura da ação, o juiz deverá 
avaliar a presença dos requisitos e a satisfação de uma das 
hipóteses de cabimento e confirmar a possibilidade de sua 
manutenção na forma coletiva. Essa decisão que autoriza e dá 
estrutura coletiva à ação proposta, é a certificação (certification). 

E segue detalhando:   

Uma ação coletiva é proposta pelo candidato a representante em 
nome próprio e como representante de todos os demais membros de 
um grupo em situação semelhante (and all others similarly situated). 
Com a propositura da ação, ou em momento posterior, como 
veremos a seguir, uma das partes deve requerer ao juiz que a 
receba na forma coletiva (motion for certification). Essa é uma 
espécie de ‘decisão saneadora’, em que o juiz estuda 
cuidadosamente o processo e verifica se ele pode prosseguir na 
forma coletiva. A ação proposta não terá natureza coletiva até que o 
juiz decida que ela tem condições de ser certificada como tal. Esse 
requerimento pode ser feito, seja em uma ação proposta 
originalmente na forma coletiva, seja em uma ação individual. Isso 
significa que tanto uma ação individual pode ser transformada em 
coletiva como uma coletiva em individual. Tanto o autor da ação 
como o réu podem requer do juiz uma decisão de certificação da 
ação como coletiva.14 

Após o procedimento acima descrito, se convencido de que se trata, de fato, 

de uma tutela que deva ter o processamento coletivo, é hora de o juiz definir o 

grupo, com todos os seus contornos, inclusive com a aferição da competência 

técnica do advogado que tutelará seus direitos. 

Ao proferir a sentença, o juiz do sistema norte-americano sabe exatamente 

quantas e quais pessoas serão atingidas pela decisão. Não foi esta, contudo, a 

opção do legislador brasileiro, que talvez tenha concluído que o cidadão e o juiz, à 

época, não estavam maduros para admitir esse tipo de demanda. O juiz brasileiro 

talvez nem tenha instrumentos hábeis disponíveis para chegar a essa necessária 

                                                        
12 GIDI, Antônio. A Class Action como instrumento de tutela coletiva dos direitos: as ações coletivas e 
uma perspectiva comparada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 192-193. 
13 Rule 23 (c) - Certification Order; Notice to Class Members; Judgments; Issues Classes; Subclasses. 
(1) Certification Order. (A) Time to Issue. At an early practicable time after a person sues or is sued as 
a class representative, the court must determine by order whether to certify the action as a class 
action. FEDERAL RULES OF CIVIL PROCEDURES. Rule 23 – Class  Actions. Edition 20117. 
Disponível em: <https://www.federalrulesofcivilprocedure.org/frcp/title-iv-parties/rule-23-class-
actions/>. Acesso em: 21 set. 2017. 
14 GIDI, Antônio. A Class Action como instrumento de tutela coletiva dos direitos: as ações coletivas e 
uma perspectiva comparada, p. 192-193. 
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aferição de representatividade. Talvez falte em nossa sociedade uma melhor 

organização de grupos sociais que, atingindo a maturidade, possam ganhar 

identidade a ponto de merecer o reconhecimento de uma classe e de seu respectivo 

representante. 

Enfim, o legislador pátrio optou por lançar mão do instituto da legitimação 

extraordinária e eleger aqueles que podem demandar em caráter coletivo. 

A ação coletiva 15  só pode ser ajuizada por um “representante” 16  da 

coletividade.  

Dispõem os artigos 5º da LACP e 82 do CDC, respectivamente, que:  

LACP 
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 
patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à 
ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos 
raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, 
histórico, turístico e paisagístico.     

CDC 
Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados 
concorrentemente: 
I - o Ministério Público, 
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. 
§ 2° (Vetado). 
§ 3° (Vetado). 

                                                        
15 Toma-se a liberdade para assim chamar a ação que tenha por objeto uma pretensão suscitada por 
meio de tutela coletiva lato sensu. 
16 Representante no sentido comum da língua portuguesa e não, por ora, no sentido jurídico a que se 
refere o artigo 5º, inciso XXI, da CF e artigo 116 do CC.  
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A LACP inaugurou a ideia de uma ação que, de fato, salvaguardasse a 

sociedade, criando a ação civil pública para tutelar interesses difusos, ou seja, 

transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas 

indeterminadas e disseminadas por toda a sociedade, mas que possuem uma 

ligação por circunstâncias fáticas. Esta categoria de tutela também foi encampada 

pelo CDC, que acabou por acrescentar dispositivos à Lei n. 7.347/1985, 

aperfeiçoando-a e ampliando o seu objeto de tutela. 

Os artigos 5º da LACP e 82 do CDC, demonstrando perfeita sintonia, 

definem o rol dos entes legitimados a figurar como autores nas ações coletivas no 

Brasil.   

O Projeto de Lei do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015) previa 

alteração no regime jurídico das ações coletivas ao apontar alguma semelhança 

com o da Class Action, pois estabelecia a possibilidade de se transformar uma ação 

individual em coletiva.  

Em seu artigo 333, o referido Projeto de Lei (PL) previa a possibilidade de o 

juiz converter em coletiva (i) a ação individual que veiculasse pedido com alcance 

coletivo, mencionando expressamente o parágrafo único do artigo 81 do CDC, ou, 

ainda, (ii) a ação cujo objetivo fosse a solução de conflito de interesse relativo a uma 

mesma relação jurídica plurilateral que, por sua natureza ou por dispositivo de lei, 

tivesse de apresentar resultado uniforme.  

A intenção do legislador era garantir o tratamento isonômico para todos os 

membros do grupo. A conversão da ação individual para coletiva seria feita se 

qualquer dos legitimados do artigo 82 do CDC ou do artigo 5º da LACP a 

requeresse. A hipótese não contemplava a conversão da ação individual para ação 

coletiva de tutela de interesses individuais homogêneos, mas tão somente para o 

caso de tutela de interesses coletivos ou difusos, o que causou apreensão. 

A solução legislativa proposta não coincidia com o regime da Class Action. 

As críticas foram inúmeras, tanto que seu afastamento ganhou coro no âmbito do 

executivo federal e acabou vetada pela então Presidente da República. 

José Rogério Tucci17, em sua manifestação crítica, afirmou que o dispositivo 

se revestia de grande carga de autoritarismo. E arrematou:  

                                                        
17 TUCCI, José Rogério. Paradoxo da Corte. Um veto providencial ao novo Código de Processo Civil?   
Revista Eletrônica Consultor Jurídico, São Paulo, 17 março 2015. Disponível em: 
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[...] deve ser combatida qualquer tentativa de romper o paradigma da 
inércia da jurisdição, com a imposição de um processo de matriz 
autoritária, que, a pretexto de prestigiar os princípios fundamentais 
da duração razoável e da economia processual, vulnere o direito 
individual do cidadão, a exemplo, aliás, da regra – agora 
solenemente vetada – do artigo 333 do CPC, na redação então 
aprovada no Senado Federal, que regrava o disparatado incidente de 
coletivização da demanda individual. 

Ainda, satisfeito com o veto presidencial e concordando com a necessidade 

de o juiz ter de observar o que for possível para prestigiar a maior celeridade do 

processo, o autor retrocitado lembrou Moacyr Amaral Santos, que sustentara caber 

ao legislador condicionar o exercício desse tipo de providência: 

[...] à conformação com as normas processuais, o que redunda na 
negação da discricionariedade, que caracteriza o juiz autoritário. De 
outra parte, a ingerência e atuação do juiz na direção do processo, a 
dar-lhe uma alma atualizada com a doutrina publicística, tem, 
entretanto, que se acomodar aos princípios cardeais do processo de 
natureza dispositiva.18    

Mas há outros doutrinadores de renome que alertam para o perigo  de se 

comprometer a liberdade das partes no quesito da fixação dos limites da lide, como 

José Roberto dos Santos Bedaque. 

No setor empresarial, o veto presidencial à proposta de conversão da ação 

individual em coletiva foi também aplaudido sob o argumento de que:  

A coletivização de demandas individuais poderia trazer sérios riscos 
econômicos e processuais ao setor, ao encarecer os custos com 
processos judiciais em valores, na maioria das vezes, inestimáveis, 
além de dificultar o exercício do direito de defesa, posto que na ação 
coletiva a produção de provas tenha uma dinâmica diferente das 
ações individuais.19 

A mudança de paradigma revela maturidade e autonomia do pensamento. 

Contudo, entende-se ser mais segura a forma vigente, especialmente para um país 

de dimensões continentais como o Brasil e que a organização da sua sociedade 

ainda engatinha, sem dar sinais de identidade de grupo.  

                                                                                                                                                                             
<http://www.conjur.com.br/2015-mar-17/paradoxo-corte-veto-providencial-cpc>. Acesso em: 25 set. 
2017. 
18 Apud TUCCI, José Rogério. Paradoxo da Corte. Um veto providencial ao novo Código de Processo 
Civil?   Revista Eletrônica Consultor Jurídico, São Paulo, 17 março 2015. Disponível em: 
<http://www.conjur.com.br/2015-mar-17/paradoxo-corte-veto-providencial-cpc>. Acesso em: 25 set. 
2017. 
19 RIBEIRO, Douglas dos Santos. O caráter individualista do novo CPC e o alívio do setor produtivo. 
Informativo Migalhas n. 4.203, 1º abr.2015. Disponível em: 
<http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI218188,71043O+carater+individualista+do+novo+CPC+e
+o+alivio+do+setor+produtivo>. Acesso em:  25 set. 2017. 



24 
 

 

As normas em vigor estabelecem a representação da classe por uma 

pessoa jurídica de direito privado constituída para esse fim, ou de um órgão público, 

procedimento que, de certa forma, revela a herança de um pensamento formado 

pela ideia de Estado paternalista. Portanto, o instituto da legitimidade para a 

propositura das ações coletivas, em essência, não sofreu alterações desde a sua 

origem. 

Leonardo de Medeiros Garcia20, abordando a questão da legitimidade para 

propositura das ações coletivas, considera que apesar de os legitimados estarem 

relacionados nas respectivas leis, qualquer deles poderá não ter reconhecida a sua 

“representatividade”, nos termos pretendidos pelo legislador. O autor acredita que 

deve haver um controle da legitimidade ativa coletiva pelo Poder Judiciário, ainda 

que de forma limitada. Nesse sentido, destaca decisão do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) que reconheceu ao magistrado o ofício de controlar a idoneidade de 

associação para figurar no polo ativo de ação coletiva, negando-lhe, portanto, a 

representatividade adequada.21 

Ainda, sobre a legitimidade ativa coletiva, três aspectos merecem maior 

atenção. O primeiro diz respeito ao fato de se tratar de legitimação extraordinária e 

disjuntiva. Ao contrário do que ocorre em ações individuais, em que é prestigiada a 

legitimação ordinária, nas ações coletivas a legitimação ativa é extraordinária, 

conforme demonstrado, ou seja, o legitimado tutela, em nome próprio, direito alheio, 

hipótese possível somente sob previsão legal.22 Tal legitimidade é concorrente e 

disjuntiva porque qualquer dos legitimados poderá promovê-la, isoladamente ou em 

litisconsórcio. A doutrina é uníssona em relação a este assunto.23  

                                                        
20 GARCIA, Leonardo de Medeiros. Código de Defesa do Consumidor. Doutrina e jurisprudência para 
orientação profissional. 12. ed. Salvador, BA: Juspodivm, 2016, p. 476. 
21 Apud GARCIA, Leonardo de Medeiros. Código de Defesa do Consumidor. Doutrina e jurisprudência 
para orientação profissional, p. 476. Refere-se ao acórdão proferido REsp 1213614/RJ, Rel. Min. Luis 
Felipe Salmão, Quarta Turma, DJe 26/10/2015, segundo o qual “[...] contanto que não seja exercido 
de modo a ferir a necessária imparcialidade inerente à magistratura, e sem que decorra de análise 
eminentemente subjetiva do juiz, ou mesmo de óbice meramente procedimental, é plenamente 
possível que, excepcionalmente, de modo devidamente fundamentado, o magistrado exerça, mesmo 
que de ofício, o controle de idoneidade (adequação da representatividade) para aferir/afastar a 
legitimação ad causam de associação”. 
22 CPC: “Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado 
pelo ordenamento jurídico.” 
23 BENJAMIN, Antonio Herman V. et al.  Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 5. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais/ Thomson Reuters, 2016, p. 1779; BARIONE, Rodrigo. Aspectos 
processuais do CDC. São Paulo: Revista dos  Tribunais, 2008, p. 265. No mesmo sentido,  Kazuo 
Watanabe, Nelson Nery Jr., Ada Pellegrini Grinover e Valentna Jungmann Cintra. Apud GARCIA, 
Leonardo de Medeiros. Código de Defesa do Consumidor. Doutrina e jurisprudência para orientação 
profissional. 



25 
 

 

O segundo aspecto alude ao fato de o Ministério Público figurar entre os 

legitimados para propor ação coletiva. Muito embora o artigo 127 da Constituição 

Federal estabeleça, entre as suas atribuições, a defesa dos interesses sociais, muito 

já se discutiu a respeito da legitimidade do Parquet para pleitear a tutela de 

interesses patrimoniais coletivos, o que ratifica o pensamento de que é necessário 

um controle, ainda que limitado, da adequação da representatividade do órgão 

legalmente legitimado. 

A questão, nesse caso, pautou-se na possibilidade de o Ministério Público 

tutelar direitos eventualmente disponíveis da classe “representada”. Isso porque o 

dispositivo constitucional atribui ao referido órgão fiscal da lei a tutela dos interesses 

patrimoniais indisponíveis.  

De fato, acabou confirmada a legitimidade do Parquet, com fundamento na 

relevância da demanda e no interesse social, conjugando o dispositivo da 

Constituição Federal com o artigo 1° do CDC.  

O excerto da decisão do STJ a seguir colacionado ratifica a assertiva: 

A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de reconhecer a 
legitimidade do Ministério Público e a adequação da ação civil 
pública, tanto para a tutela de direitos e interesses difusos e 
coletivos, quanto para a proteção dos direitos individuais 
homogêneos, ainda que disponíveis e divisíveis, quando presente a 
relevância social objetiva do bem jurídico tutelado ou a massificação 
do conflito em si considerado. 
Por direitos individuais homogêneos entende-se aqueles de que são 
titulares um número de pessoas ainda não identificadas, mas 
passível de ser determinado em momento posterior, e que derivam 
de uma origem comum, do que decorre a sua homogeneidade.24 

O terceiro aspecto a ser pontuado sobre a legitimidade ativa coletiva se 

refere ao reconhecimento da figura da litispendência quando houver duas ações 

tramitando com o mesmo objeto, cada uma proposta por entes legitimados distintos. 

O § 1º do artigo 337 do CPC/2015 estabelece, na mesma linha do que 

dispunha o Código de Processo Civil de 1973 (CPC/1973), que ocorre a 

litispendência ou a coisa julgada quando se reproduzir ação anteriormente ajuizada. 

O § 2º apresenta os critérios de identidade das ações, ou seja, quando possuírem as 

                                                        
24 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. EDcl no REsp 1447705 / RS, Embargos de Declaração no 
Recurso Especial, 2014/0071923-2. Relator Min. Og Fernandes, 2a. turma, Brasília, DF, 17 de 
setembro de 2015. Publicação JJe 4/12/2015. Disponível em: 
<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=EDcl+no+REsp+1447705+&&tipo_visualizac
ao=RESUMO&b=ACOR>. Acesso em: 25 set. 2017. 
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mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. O § 3º reconhece a 

litispendência quando se repetir uma ação que está em curso.   

Não obstante esse regramento, uma pergunta que surge é a seguinte: o fato 

de uma ação ser ajuizada pelo Ministério Público e outra pelo Instituto Brasileiro de 

Defesa do Consumidor (Idec), com mesmo objeto e idêntico pedido, configuraria 

litispendência?  

A resposta é positiva. Apesar de as partes serem distintas, é importante 

reconhecer a sua identidade a partir dos fatores que as legitimaram para tanto. Com 

efeito, o STJ já afirmou ser “lide idêntica” aquela que leva as partes aos mesmos 

resultados práticos.  

Em verdade, a discussão a respeito da identidade da parte legitimada pode 

ser resolvida a partir do conceito que se impõe à coisa julgada coletiva, se superada 

(que se entende ser a melhor solução) a questão da territorialização da coisa 

julgada, almejada pela Lei n. 9.494/1997, que será objeto de estudo mais detalhado 

à frente, na seção 2.4.1. 

De todo modo, é importante desde já fixar que a concepção do instituto da 

coisa julgada coletiva, pautada nos efeitos “ultra partes” e “erga omnes”, não permite 

desenvolver o raciocínio de não incidência da litispendência em razão apenas da 

distinta personalidade jurídica dos sujeitos ativos. Se a causa de pedir e o pedido 

coincidem, e também os fatores que os qualificam para este papel, as ações têm a 

mesma identidade. 

 

2.2.2 Prerrogativa de foro 

 

Como é sabido, foro é a comarca na qual deve tramitar o processo. Antes, 

porém, de adentrar o tema da prerrogativa de foro para o processamento da ação, 

faz-se necessário, ainda que rapidamente, discorrer sobre os critérios de fixação de 

competência. 

Segundo Cassio Scarpinella Bueno 25 , a definição da competência para 

julgamento de uma ação exige:  

 

 

                                                        
25 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil. Procedimento comum: 
procedimento ordinário e sumário. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, v. 1, t. I. 



27 
 

 

a) identificação da jurisdição brasileira;  
b) identificação da competência originária do Supremo Tribunal 
Federal ou do Superior Tribunal de Justiça;  
c) identificação da competência de alguma  ‘justiça especial’ 
(trabalhista, eleitoral ou militar);  
d) identificação da competência da Justiça Federal, se segunda ou 
primeira instância e, neste caso, o foro (território respectivo); [Grifo 
nosso]. 

A competência é matéria interdisciplinar; passa pela Constituição Federal, 

por leis ordinárias, como o CPC e o CDC, podendo terminar em normas de 

organização judiciária. 26 

A determinação da competência de quem terá o poder de julgar dependerá 

da resposta a indagações essenciais como: (i) a controvérsia, em razão da matéria 

ou do sujeito, deve tramitar na Justiça Federal, Comum ou Especial? Isso porque o 

artigo 109 da Constituição Federal estabelece a competência absoluta da Justiça 

Federal para julgar as ações em que haja interesse da União. Descartada a 

competência da Justiça Federal, pergunta-se: (ii) qual a natureza do direito material 

tutelado: real ou pessoal? Se pessoal, a ação deve ser distribuída no foro de 

domicílio do consumidor, se individual a demanda, se pautada em direito real, será 

distribuída no foro do imóvel, por exemplo. 

Ao tratar, em seu Capítulo III – Das Ações de Responsabilidade do 

Fornecedor de Produtos e Serviços –, o legislador consumerista consignou que a 

ação de responsabilidade civil do fornecedor pode ser proposta no domicílio do autor 

(art. 101), ficando clara a prerrogativa de foro para o consumidor. 

Em se tratando de direito do consumidor, sempre cabe uma reflexão acerca 

da cláusula de eleição de foro. A matéria se situa no campo da proteção contratual, 

e tem tido repercussão positiva na declaração de nulidade da cláusula, sempre que 

representar uma dificuldade de acesso à justiça para o consumidor: 

Contudo, apesar da aparente certeza quanto à questão do direito 

inderrogável do consumidor (opção pelo foro de seu domicílio – art. 101, inc. I, do 

CDC), recente decisão do STJ, no que tange à cláusula de eleição em contratos de 

consumo de adesão, lançou novas e incertas posições sobre o tema. É o que se 

constata no exame de parte da ementa do acórdão, de relatoria da Ministra Nancy 

Andrighi: 

                                                        
26 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Manual do consumidor em juízo. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 
2013, p. 106. 



28 
 

 

PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE 
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E 
VENDA DE IMÓVEL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. A 
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXCEÇÃO DE 
INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. 
COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. ALTERAÇÃO POR 
CONVENÇÃO DAS PARTES. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. 
POSSIBILIDADE. 
[...]  
3. A alteração da competência territorial por contrato de adesão, por 
si só, não permite inferir pela nulidade da cláusula, devendo, para 
tanto, concorrer abusividade ou ilegalidade. 

4. Apesar da proteção contratual do consumidor estabelecida pelo 
CDC, o benefício do foro privilegiado estampado no art. 101, I, do 
CPC não resulta, per se, em nulidade absoluta das cláusulas de 
eleição de foro estabelecidas contratualmente. 

5. O STJ possui entendimento no sentido de que a cláusula que 
estipula a eleição de foro em contrato de adesão, só poderá ser 
considerada inválida quando demonstrada a hipossuficiência ou a 
dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário.  

6. Nesta perspectiva, a situação de hipossuficiência de uma das 
partes, por sua manifesta excepcionalidade, deve ser demonstrada 
com dados concretos em que se verifique o prejuízo processual para 
alguma delas.   

7. A condição do consumidor, considerada isoladamente, não gera 
presunção de hipossuficiência a fim de repelir a aplicação da 
cláusula de derrogação da competência territorial quando 
convencionada, ainda que em contrato de adesão.27 

A decisão condiciona a validade da cláusula de eleição de foro ao exame 

necessário da hipossuficiência ou da dificuldade de acesso do consumidor ao Poder 

Judiciário, que considera não presumida, para que se aceite ou não a validade da 

cláusula de eleição de foro.  

Para fundamentar sua decisão, a magistrada busca orientações do próprio 

STJ para exame da abusividade da cláusula em contrato de adesão, quando analisa 

as seguintes condições: (i) se no momento da celebração a parte não dispunha de 

intelecção suficiente para compreender o sentido e as consequências da estipulação 

contratual; (ii) se da prevalência de tal estipulação resulta inviabilidade ou especial 

dificuldade de acesso ao Judiciário; e (iii) se o caso é de contrato de obrigatória 

adesão, assim entendido o que tenha por objeto produto ou serviço fornecido com 

exclusividade por determinada empresa. 

                                                        
27 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.675.012 - SP 2017/0076861-1. Órgão 
Julgador 3ª Turma, V.U. Relador Min. Nanci Andrigui. Brasília, DF, 8 de agosto de 2017. Disponível 
em: <https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/489273528/recurso-especial-resp-1675012-sp-2017-
0076861-1/inteiro-teor-489273538>. Acesso em: 21 set. 2017. 
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O processo julgado teve origem no litígio entre consumidores e empresa de 

loteamento, o que indica olhar-se com reserva a decisão proferida e reconhecer que 

uma nova abordagem poderá ser adotada, e prevalecer, em certos casos de eleição 

de foro nos contratos relativos a relações de consumo. A decisão se alicerça na  

ausência de demonstração da hipossuficiência econômica do consumidor, sem 

considerar o reconhecimento legal da sua vulnerabilidade. Como se sabe, os 

conceitos são distintos, sendo este inafastável da relação de consumo. 

No âmbito da jurisdição coletiva, os critérios comuns de fixação da 

competência ganham contornos especiais28 na medida em que esta circunstância 

contempla: sujeitos indeterminados; objeto indivisível; legitimação extraordinária; e 

eficácia expandida da coisa julgada. 

A LACP, pautada na tutela dos interesses indivisíveis, e o CDC, que também 

prestigiou a regulação da tutela coletiva de interesses divisíveis, fixaram regras 

especiais que evidenciam a grandeza das ações desta natureza, qualificando a 

coisa julgada de uma forma pioneira, assunto que acabou causando repercussão no 

campo do instituto da tutela coletiva. 

A propósito, no exame dos diplomas legais é fácil constatar a sintonia entre 

os critérios estabelecidos no artigo 2º da LACP e no artigo 93 do CDC, que, por sua 

vez, regulam a tutela dos interesses individuais homogêneos. Nos termos dos 

dispositivos citados: 

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.  

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) [Grifo nosso]. 
 
CDC 

Art. 93 – Ressalvada a competência da Justiça Federal (quando a 
União for parte), é competente para julgar a causa:  
I – o lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano se o problema 
for local; 
II – foro da Capital do Estado ou do DF, quando o âmbito for 
regional ou nacional [Grifo nosso].  

                                                        
28 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Manual do consumidor em juízo, p. 105. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2180-35.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2180-35.htm
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A conjunção “ou” deve ser, de plano, traduzida como jurisdição de 

competências territoriais concorrentes, mas colocadas em planos iguais. 

Outro problema que se apresenta é relativo à conexão entre ações que 

tramitam entre a Justiça Estadual e a Justiça Federal. 

O STJ havia firmado entendimento, considerado o disposto no artigo 2º da 

Lei n. 7.347/1985, de que a Justiça Estadual teria competência para julgar o feito, se 

não houvesse órgão da Justiça Federal no local onde ocorreu o dano. É o que 

estabelece a súmula a seguir transcrita, fixada em 12/03/199729:  

Súmula 183 - Competência. Ação civil pública. Processo em que 
figure a União no processo. CF/88, art. 109, I. Lei 7.347, de 24/07/85, 
art. 2º.   

Compete ao Juiz Estadual, nas Comarcas que não sejam sede de 
vara da Justiça Federal, processar e julgar ação civil pública, ainda 
que a União figure no processo. (súmula cancelada em 8/11/2000) 

A questão foi objeto de apreciação da Suprema Corte, que acabou julgando 

de forma distinta e, então, a Primeira Seção do STJ, sensível às críticas, cancelou a 

citada súmula em 8/11/2000, nos Embargos de Declaração no Conflito de 

Competência n. 27.676-BA, de relatoria do Ministro José Delgado, j. em 

08/11/2000.30 

A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que deu causa ao 

cancelamento da Súmula no RE n. 228955/RS, julgado em 10/2/200, foi assim 

ementada:  

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, 

                                                        
29  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmulas anotadas. Ação Civil Pública. Súmula 183. 
Disponível em: <http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp>. Acesso em: 25 set. 2017. 
30 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Embargos de Declaração no Conflito de Competência n 
27676/BA (1999/0093333-8). Relator Min. José Delgado. Brasília,  DF, 8 de novembro de 2000. 
Publicação: DJ 05/03/2001. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=IMG&sequencial=63313&
num_registro=199900933338&data=20010305&formato=PDF>. Acesso em: 25 set. 2017. 
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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. 
Recurso conhecido e provido [Grifo nosso].31  

Ainda, vale lembrar que, em São Paulo32, se a ação coletiva for proposta em 

face do Poder Público ou de suas concessionárias ou permissionárias, deverá 

tramitar nas Varas da Fazenda Pública, de acordo com a Lei de Organização 

Judiciária do estado paulista. 

O tema suscita também o exame do artigo 3º da Lei n. 9.099/1995, que 

dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, excluindo de sua alçada as 

ações concernentes a direitos ou interesses difusos, coletivos e individuais 

homogêneos. De fato, considerado o rol de legitimados para a tutela coletiva, não 

existe a possibilidade de demandas desta natureza tramitarem nesses Juizados 

Especiais. Mas o exame da negativa passa também pela complexidade da produção 

da prova e, principalmente, da execução de interesses individuais homogêneos, que 

certamente demandará liquidação e poderá, por vezes, não se revestir da 

simplicidade exigida no procedimento almejado pelo legislador ao criar os Juizados 

Especiais.  

Neste ponto do estudo, após o exame das peculiaridades concernentes à 

competência, passa-se às reflexões relativas ao foro. 

Considerado o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor e, por 

consequência, a adoção de prerrogativas processuais que favorecem e encorajam o 

consumidor a demandar em face do fornecedor, sem prejuízo, ainda, da adoção do 

regime jurídico da tutela coletiva, estranho seria a legislação não estabelecer a 

                                                        
31  BRASIL.SupremoTribunal Federal. RE 228.955-9 / RS. Tribunal Pleno. Relator Ministro Ilmar 
Galvão. Brasília, DF, 10 de fevereiro de 2000. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=252820>. Acesso  em: 25 set. 
2017. 
32 A ação proposta pelo Poder Público em face do fornecedor, igualmente, deverá tramitar em Vara 
da Fazenda Pública, pelo mesmo fundamento legal. Sobre o assunto, Estado-consumidor, ver 
LEITÃO, Carmem Cecilia Codorniz Prado. O Estado Contratante-consumidor e a aplicação do CDC. 
Revista PGE, São Paulo, n. 79, 2014, p. 167. Ver também arts. 78 e 96 da Lei n.  8.666/1993, que 
disciplina licitações e contratos no âmbito da Administração Pública. 
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prerrogativa de foro do consumidor para o ajuizamento da ação de responsabilidade 

do fornecedor.  

Nesse diapasão é que o inciso I do artigo 111 do CDC dispõe que a ação de 

responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços pode ser proposta no 

domicílio do autor.  

Como se vê, o dispositivo legal mencionado deixa clara a prerrogativa de 

foro do consumidor no processo de conhecimento. Encerrada a fase de 

conhecimento, a regra deve ser mantida para as etapas de liquidação e execução.  

É importante, contudo, atentar para o fato de que as ações que tutelam 

interesses individuais homogêneos contemplarão uma fase de liquidação individual e 

outra de execução, que poderão tramitar sob a forma individual ou coletiva. 

Para a liquidação individual da sentença proferida em ação promovida para 

a tutela interesses individuais homogêneos, tema de maior atenção neste trabalho, a 

intenção do legislador foi traçar um regime jurídico semelhante, ou seja, privilegiar o 

foro de domicílio do consumidor, conforme se extrai do artigo 97 do CDC:  

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. 

Parágrafo único - A liquidação de sentença, que será por artigos, 
poderá ser promovida no foro do domicílio do liquidante, 
cabendo-lhe provar, tão-só, o nexo de causalidade, o dano e seu 
montante [Grifo nosso]. 

O parágrafo único foi vetado, sob o fundamento de que:  

O dispositivo dissocia, de forma arbitrária, o foro dos processos de 
conhecimento e de execução, rompendo o princípio da vinculação 
quanto à competência entre esses processos, adotado pelo Código 
de Processo Civil (Art. 575) e defendido pela melhor doutrina. Ao 
despojar uma das partes da certeza quanto ao foro de execução, tal 
preceito lesa o princípio de ampla defesa assegurado pela 
Constituição (Art. 5º, LV).33  

Mesmo acreditando que os fundamentos do veto tenham sido elaborados 

por uma competente assessoria legislativa, em rigor, deveria ter sido notado que o 

CDC chegou para alterar todo o regime clássico do processo civil e neste aspecto 

inovou em relação a diversos conceitos e paradigmas fixados no CPC/1973, 

inserindo, também, importantes intervenções no âmbito da responsabilidade civil. Se 

                                                        
33 BRASIL. Presidência da República. Mensagem n. 664, de 11 de setembro de 1990. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/anterior_98/vep664-L8078-90.htm>. 
Acesso em: 25 set. 2017. 
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pertinentes fossem as razões do veto, em sintonia com esse mesmo fundamento, 

outros tantos dispositivos legais deveriam igualmente ter sido vetados. 

O fato é que, apesar do veto, a técnica utilizada pelo legislador foi mais 

eficiente. Ademais, manteve-se íntegra regra do disposto no artigo 98 do CDC, que 

ao tratar do procedimento da execução, assim estabelece: 

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.  

§ 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. 

§ 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 [Grifo nosso]. 

A conjunção “ou” utilizada pelo legislador deixa clara a existência de foros 

alternativos e distintos. E sob tal afirmação, verifica-se a possibilidade de a 

liquidação individual ser feita em foro distinto daquele no qual tramitou o processo 

coletivo, em sua fase de conhecimento. 

Com base no veto, ou seja, afastada a regra clara e objetiva que definia 

essa questão, é oportuno indagar qual seria o foro alternativo àquele 

tradicionalmente reconhecido pela legislação conservadora, o CPC/1973. 

O reconhecimento legal da vulnerabilidade do consumidor, ao lado dos 

demais princípios consagrados pelo CDC, permite inferir que não há alternativa, 

senão considerar a prerrogativa de foro do consumidor, já comentada, também para 

o procedimento de liquidação.  

A jurisprudência é assente sobre o reconhecimento da inexistência de 

interesse apto a justificar a prevenção do juízo do processo de conhecimento para o 

processamento da liquidação e da execução individuais do título judicial:  

Ementa 
Direito  Processual.  Recurso  representativo  de Controvérsia (Art. 
543-C, CPC). Direitos Metaindividuais. Ação Civil Pública. Apadeco X 
Banestado.  Expurgos Inflacionários. Execução/Liquidação Individual. 
Foro  Competente.  Alcance  Objetivo  e  Subjetivo  dos  Efeitos  da 
Sentença  Coletiva.  Limitação  Territorial.  Impropriedade. Revisão 
Jurisprudencial.  Limitação  aos Associados. Inviabilidade. Ofensa à 
Coisa Julgada. 
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1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:  
1.1. A liquidação e a execução individual  de  sentença  genérica  
proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio 
do beneficiário, porquanto os efeitos  e  a  eficácia da sentença não 
estão circunscritos a lindes geográficos,  mas  aos  limites  objetivos  
e  subjetivos do que foi  decidido, levando-se em conta, para tanto, 
sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses 
metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 
103, CDC). 

1.2.  A  sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada 
pela  Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos 
chamados expurgos inflacionários sobre cadernetas  de poupança, 
dispôs que seus efeitos  alcançariam todos os poupadores  da  
instituição financeira do Estado do Paraná. Por isso descabe a 
alteração do seu alcance em sede de liquidação/execução  
individual, sob pena de vulneração da coisa julgada. Assim, não  se 
aplica ao caso a limitação contida no art. 2º-A, caput, da Lei n. 
9.494/97. 
 
2. Ressalva de fundamentação do Ministro Teori Albino Zavascki. 
 
3. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.34 
 
 
Ementa 
Processual Civil. Agravo Regimental no Agravo em Recurso 
Especial. Agravo de Instrumento. Ação de Liquidação e Execução 
de Sentença Coletiva. Expurgos Inflacionários. Execução 
Individual. Ajuizamento do cumprimento em comarca que não é 
domicílio do réu ou na qual foi proferida a sentença da Ação Civil 
Pública. Impossibilidade. Súmula n. 83 do STJ. Recurso não Provido. 
 
1. A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, 
é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele 
ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, 
escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do 
local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, 
caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem 
justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. 
Precedentes. (AgRg no AREsp391.555/MS, Rel. Ministro MARCO 
BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015). 
Súmula nº 83 do STJ. 
2. A linha argumentativa apresentada pela agravante é incapaz de 
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão 
agravada. 
 
3. Agravo regimental não provido.35 

                                                        
34 BRASIL. Superior Tribunal  de Justiça. REsp 1243887 / PR, Recurso Especial 2011/0053415-5. 
Corte Especial. Relator Ministro Luis Felipe Salomão (1140). Brasília, DF 19 de outubro de 2011. 
Publicação DJe 12/12/2011, DECTRAB v. 210 p. 31, RSTJ, v. 225, p. 123. 
35 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no AREsp 676025 / RJ Agravo Regimental no Agravo 
em Recurso Especial 2015/0055021-5. Terceira Turma. Relator Ministro Moura Ribeiro (1156). 
Brasília, DF, 12 de maio de 2015. Publicação  DJe 18/05/2015. Disponível em: 
<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/189606449/agravo-regimental-no-agravo-em-recurso-
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Ementa 
Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial. Processual 
Civil. Execução Individual de Título Judicial. Mandado de Segurança 
Coletivo. Foro Competente. Alcance Objetivo e Subjetivo dos Efeitos 
da Sentença Coletiva. Limitação Territorial. Impropriedade. 
 
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento 
do REsp nº 1.243.887/PR, processado sob o regime do art. 543-C do 
Código de Processo Civil, analisando a questão da competência 
territorial para julgar a execução individual do título judicial em ação 
civil pública, decidiu que a liquidação e a execução individual de 
sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada 
no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia 
da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos 
limites objetivos e subjetivos do que foi decidido (Relator Ministro 
Luis Felipe Salomão, DJe de 12.12.2011). 
 
2. Seguindo aquela orientação, os efeitos da sentença proferida em 
mandado de segurança coletivo impetrado pela Federação Nacional 
das Associações de Aposentados e Pensionistas da Caixa 
Econômica Federal - Fenacef não estão limitados a lindes 
geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi 
decidido. 
 
3. Esse é o entendimento pacífico das Turmas da Primeira Seção, 
deque são exemplos os seguintes julgados: AgRg no AREsp nº 
302.062/DF,Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 
19.05.2014 e AgRg noAREsp nº 322.064, DF, Relator  Ministro 
Humberto Martins, DJe14.06.2013. 
 
4. Agravo regimental desprovido.36 
 
 

Percebe-se que a técnica legislativa utilizada foi perfeita, pois alicerçou de 

tal forma a prerrogativa de foro do consumidor que, mesmo refutado o dispositivo, 

permanecem vigentes o regime pretendido e a consequente consagração da regra. 

 

2.2.3 Inversão do ônus da prova 

 

O instituto da inversão do ônus da prova não tem relação intrínseca com o 

procedimento da liquidação, mas em se tratando de importante prerrogativa 

                                                                                                                                                                             
especial-agrg-no-aresp-676025-rj-2015-0055021-5>. Acesso em: 21 set. 2017. 
36 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no AREsp 471288 / DF, Agravo Regimental no Agravo 
em Recurso Especial 2014/0023334-9. Primeira Turma. Relatora Ministra Marga Tessler (Juiza 
Federal convocada do TRF 4ª Rregião) (8360. Brasília, DF, 17 de março de 2015. Publicação DJe 
24/03/2015. Disponível em: <https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/178706380/agravo-regimental-
no-agravo-em-recurso-especial-agrg-no-aresp-471288-df-2014-0023334-9>. Acesso em: 21 set. 
2017. 
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processual inaugurada pelo CDC no regime jurídico brasileiro merece algumas 

breves considerações. 

O rigoroso compromisso do legislador com a efetividade do processo 

permitiu que traçasse, de imediato, já no artigo 6º do CDC, ou seja, 

topograficamente muito antes do capítulo que trata da defesa do consumidor em 

juízo, o princípio da facilitação da defesa do consumidor, desde então fixando a sua 

primeira vertente: a inversão do ônus da prova. 

O tema, vale dizer, mereceria atenção em trabalho próprio, mormente agora 

com a possibilidade de comparação com o sistema da distribuição dinâmica do ônus 

da prova estabelecida no artigo 373 do CPC/2015. O legislador finalmente  

reconheceu que a regra tradicional que deixava a produção da prova quase 

exclusivamente a cargo do autor não era a mais justa e mais eficiente, considerada 

a meta de se chegar à efetividade da justiça. 

Inagurado no CDC, o instituto da inversão do ônus da prova foi possibilitar o 

alcance do justo direito à reparação do dano, em consonância e ratificando a teoria 

do risco do fornecedor que disponibiliza um produto ou um serviço no mercado de 

consumo, diante de uma infinita sociedade de consumo. 

O inciso VIII do artigo 6º do CDC assim consigna:  

São direitos básicos do consumidor:  
[...]  
VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a 
inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a 
critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 
hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. 

Como se vê, para aplicação do instituto inversão do ônus da prova no 

processo civil, estabeleceu-se o critério da aferição da verossimilhança da alegação 

ou da hipossuficiência do consumidor. O “juízo de verdade” para fundamentar a 

eventual inversão do ônus da prova está intrinsecamente ligado à possibilidade 

fática de acontecimento dos fatos alegados pelo autor. E, no que tange à relação de 

consumo, não é incomum o consumidor ver frustrada a possibilidade de prova, por já 

ter consumido o produto, por exemplo, como ocorre nos casos de intoxicação 

provocada por produto contaminado.  
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Na visão de Kazuo Watanabe37, coautor da norma, ao tratar da inversão do 

ônus da prova com fundamento na verossimilhança, o legislador não está 

exatamente prestigiando a inversão em si, mas sim presumindo que o fato alegado 

já está provado, consideradas as máximas de experiência e as regras da vida.  

Assim, uma vez provado para o juiz a veracidade da informação, caberá ao 

réu-fornecedor demonstrar o contrário: o rigor do seu controle de qualidade, por 

exemplo, e consequentemente a impossibilidade de seu produto ou serviço provocar 

tal dano. O juiz, valendo-se do conhecimento prévio dos fatos possivelmente 

verdadeiros terá de se convencer do contrário, por meio da prova a ser produzida 

pelo réu. 

Quanto à hipossuficiência do consumidor, requisito alternativo para 

fundamentar a inversão do ônus da prova, há de se destacar a possibilidade de tal 

atributo se caracterizar pela falta de condições econômico-financeiras, ou mesmo 

técnicas ou fáticas, no que tange à produção da prova. Assim, a hipótese há de ser 

considerada se o alto custo financeiro da prova for obstáculo para o consumidor 

produzi-la, ou se o conhecimento técnico a respeito das especificidades do produto 

ou do serviço for impossível alcançar.  

O domínio da tecnologia é mesmo do fornecedor, não sendo possível ao 

consumidor demonstrar, por exemplo, que não realizou uma ligação telefônica, ou a 

má qualidade do serviço prestado no reparo do seu veículo, senão pelo simples fato 

de contestar tais fatos. Por essa razão, é fundamental atribuir ao fornecedor o dever 

de provar o contrário do que alega o consumidor. 

De todo modo, o critério será exclusivamente do juiz, a partir dos elementos 

constantes dos autos. Mas há exceções.  

O CDC determina a mesma inversão “ex vi lege” em três hipóteses, a saber:  

a) no artigo 12, § 3º, ao atribuir o ônus da prova ao fornecedor para  

demonstrar (i) não ter colocado o produto defeituoso no mercado de consumo; (ii) 

que embora tenha colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; e, (iii) para 

demonstrar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro pelo dano ocorrido;  

b) no artigo 14, § 3º, ao estabelecer hipóteses semelhantes, contudo, na 

esfera dos serviços; e 

                                                        
37 GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, comentado pelos 
autores do anteprojeto. 11. ed., p. 160. 
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c) no artigo 38, ao determinar, relativamente à proteção do consumidor 

contra a publicidade enganosa, que: “O ônus da prova da veracidade e correção da 

informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina.”. Esta regra 

decorre do disposto no parágrafo único do artigo 36, segundo o qual, cumpre ao 

fornecedor manter sob seu poder “os dados fáticos, técnicos e científicos que dão 

sustentação à mensagem”. 

À época da publicação do CDC, as condições definidas para a inversão do 

ônus da prova no CDC sofreram muitas críticas em função da má compreensão do 

instituto, considerado por alguns como presunção de culpa do fornecedor. Mas, 

como se pretendeu demonstrar aqui, a inversão do ônus da prova, na verdade, 

assegura ao consumidor uma apreciação mais justa das condições determinantes 

que o levaram à situação de dano. 

Outra polêmica que surgiu foi relativa ao momento correto de se operar a 

inversão do ônus da prova ope iudicis. Para os autores do anteprojeto, a regra é de 

julgamento. Esta é a posição consagrada por Kazuo Watanabe 38  e outros 

respeitados processualistas e co-autores do anteprojeto de lei do CDC.  

Em monografia sobre o tema, Frederico da Costa Carvalho Neto39 destaca a 

posição de Nelson Nery Junior, Cecília Mattos, Luiz Fernando, Luiz Eduardo 

Boaventura Pacífico, Ada Pellegrini Grinover40 no mesmo sentido. Também partilha 

do mesmo pensamento o professor William Santos Ferreira41. 

Em síntese, os doutrinadores que assim se posicionam sustentam que as 

“regras de prova” pertencem ao juízo e não às partes. Assim, quando o juiz deparar-

se com incerteza decorrente do exame do exercício do contraditório, valer-se-á das 

                                                        
38 Apud GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, comentado 
pelos autores do anteprojeto. RJ, 11. ed., p. 155. 
39 CARVALHO NETO, Frederico da Costa. Ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor, São 
Paulo: Juarez de Oliveira, 2002, p.172 e seguintes. 
40 Frederico da Costa Carvalho Neto cita parecer de Ada Pellegrini Grinover, solicitado pela empresa 
Souza Cruz S.A., em que afirma: “Para que a expressão preliminar do juiz, quanto à inversão do ônus 
da prova, não fique eivada de vícios, só pode ser interpretada no sentido de um mero despacho que, 
didaticamente, advertiu as rés de que, no momento do julgamento, poderia o juiz inverter o ônus da 
prova, desde que constate a verossimilhança das alegações em face das regras ordinárias de 
experiência. Se, no entanto, a expressão for interpretada como verdadeira decisão sobre questão 
litigiosa, significando que o juiz de fato inverteu o ônus da prova, no momento do recebimento da 
inicial, a decisão será nula, por infringir a garantia da indispensabilidade da motivação (art. 93, IX, 
CF); e, por conter pré-julgamento, poderá levar ao reconhecimento da suspeição do magistrado, a 
teor do art. 135, V, CPC.” (Ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor, p. 174). O parecer foi 
publicado na Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, RT, n, 15, jan./mar. 1995, p. 39. 
41 FERREIRA, William Santos. Limites da inversão do onus da prova e a “reinversão” nas ações de 
responsabilidade civil. In: GUERRA, Alexandre; BENACCHIO, Marcelo Benacchio (Org.). 
Responsabilidade civil bancária. São Paulo: Quartier Latin, 2012, p.361-382. 
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provas para o seu convencimento e, ato seguinte, decidirá a quem era destinado o 

encargo probatório; quem assumiu o risco de não provar.  

O assunto ganhou outros contornos com a jurisprudência e aos poucos 

também uma parte importante da doutrina foi firmando posicionamento contrário, 

para sustentar que o momento de decidir a respeito da inversão do ônus da prova é 

o início da fase de conhecimento, podendo o juiz definir o assunto no momento em 

que fixa os pontos controvertidos do processo. 

Partilham a mesma posição Antonio Gidi e Voltaire de Lima Moraes, citados 

por Costa Carvalho42, Carlos Roberto Barbosa Moreira43, João Batista de Almeida44, 

Tereza Arruda Alvim 45 , Tupinambá Miguel Castro do Nascimento 46 , Eduardo 

Henrique de Oliveira Yoshikawa e Luiz Antonio Rizzatto Nunes47, entre outros. 

A jurisprudência ainda se divide, mas o seguinte julgado merece destaque: 

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. 
EXAME ANTERIOR À PROLAÇÃO DA SENTENÇA. 
PRECEDENTES DO STJ.  
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a inversão do 
ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e 
não regra de julgamento, sendo que a decisão que a determinar 
deve - preferencialmente - ocorrer durante o saneamento do 
processo ou - quando proferida em momento posterior - garantir a 
parte a quem incumbia esse ônus a oportunidade de apresentar suas 
provas. Precedentes: REsp 1395254/SC, Rel. Ministra NANCY 
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 
29/11/2013; EREsp 422.778/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 
NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/02/2012, DJe 21/06/2012. 
2. Agravo regimental não provido.48 

                                                        
42  Apud CARVALHO NETO, Frederico da Costa. Ônus da prova no Código de Defesa do 
Consumidor, p. 175. 
43 BARBOSA MOREIRA, Carlos Roberto. Notas sobre a inversão do ônus da prova em benefício do 
consumidor. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, RT, v. 22, p. 135-149, 1997. Republicado 
em Doutrinas Essenciais de Direito do Consumidor. São Paulo, RT, v. 6, p. 489-508, abr. 2011.  
44 ALMEIDA, João Batista de. A proteção jurídica do consumidor. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 79-81. 
45  ARRUDA ALVIM, Tereza. Apontamentos sobre as ações coletivas. Doutrinas Essenciais de 
Processo Civil, São Paulo, RT, v. 9, p. 267-283, out. 2011. DTR\1994\306; ARRUDA ALVIM, Tereza. 
Noções gerais sobre o processo no Código do Consumidor. Revista Direito do Consumidor, São 
Paulo, v. 10, p. 248-257, abr./jun. 1994.  
46 NASCIMENTO, Tupinambá Miguel Castro do. Comentários ao Código do Consumidor. Rio de 
Janeiro: AIDE Editora, 1991, p. 88-95. 
47 YOSHIKAWA, Eduardo Henrique de Oliveira; RIZZATTO NUNES, Luiz Antonio. Comentários ao 
Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 130-140. 
48 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no REsp 1450473 / SC - 2014/0066160-5. Segunda 
Turma. Relator Ministro Mauro Campbell Marques (1141). Brasília, DF, 23 de setembro de 2014. 
Publicação: 30/09/2014. Disponível em: 
<https://www.jusbrasil.com.br/diarios/documentos/142376014/agrg-no-recurso-especial-n-1450473-
sc-do-stj>. Acesso em: 21 set. 2017. 
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Refletindo, ainda, sobre o pensamento do professor Kazuo Watanabe, no 

sentido de que a questão de a “inversão” em si restar minimizada na hipótese de 

reconhecimento da verossimilhança pelo juiz, vez que parece crer ele, de imediato, 

na veracidade dos fatos, preocupa sobremaneira a adoção desta segunda corrente, 

pois esbarraria em um prejulgamento do juiz, o que, de fato, não se pode admitir. 

Contudo, melhor acreditar que a situação de convencimento ainda é precária, como 

ocorre, aliás, na concessão de liminar ou de tutela antecipada, quando a instrução 

não fica comprometida em sua essência.  

Assim, apesar dos fundamentos contrários lançados por respeitável 

doutrina, em prol da necessária segurança jurídica, é mais adequado fixar o ônus da 

prova na fase de saneamento do processo.  

Como a prova no processo ganhou novos contornos com o CPC/2015, é 

bom deixar aqui consignado que a inversão do ônus da prova não se confunde com 

a regra da distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no artigo 373 do citado 

código. A norma prevê que no momento do saneamento poderá o juiz distribuir o 

ônus da prova entre as partes, segundo o seu olhar de melhor instrução para o 

processo, sem prejuízo de reavaliar a questão e redistribui-lo de outra forma, a 

qualquer momento. 

Embora a prova processual tenha recebido tratamento distinto no CDC e no 

CPC/2015, não se pode negar alguma semelhança entre eles, na medida em que a 

norma inova ao afastar o processo civil da regra estática de ônus probatório. Nota-se 

que o legislador se curvou à posição do STJ no sentido de que a questão seja 

esclarecida preferencialmente no início da instrução, reconhecendo tratar-se de 

regra de atividade e não de julgamento. 

 

2.2.4 Intervenção de terceiros 

 

A propósito, não há no diploma consumerista capítulo ou seção destinado a 

tratar da intervenção de terceiros. Este, porém, é um assunto que merece um olhar 

cuidadoso. 
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No âmbito do direito material, o CDC trata da responsabilidade civil solidária,  

para alguns49, subsidiária, na responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto. 

Assim, não está fora do prumo o intérprete que, de imediato, pense na 

possibilidade de uso da denunciação da lide ou do chamamento ao processo em 

demandas que gravitam sobre a relação de consumo, sob o foco da 

responsabilidade civil do fornecedor. A disputa entre o comerciante e o fabricante 

facilmente levaria o processo ao incidente da intervenção. 

Ocorre que a utilização desses recursos está no campo de interesse do 

fornecedor e seu processamento, certamente, implica uma maior demora no 

processo a partir do rigor necessário à realização de citações/intimações, exercício 

do direito ao contraditório etc. 

Bem por isso, o legislador, preocupado com o princípio da vulnerabilidade do 

consumidor, tratou do assunto no artigo 13 do CDC, ainda que não topologicamente 

em seção própria: 

Art. 13. O comerciante é igualmente responsável, nos termos do 
artigo anterior, quando: 
I - o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem 
ser identificados; 
II - o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, 
produtor, construtor ou importador; 
III - não conservar adequadamente os produtos perecíveis. 

Parágrafo único. Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado 
poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, 
segundo sua participação na causação do evento danoso. 

Ao comentar o mencionado artigo, a doutrina ressoa que a responsabilidade 

do comerciante é solidária.50 

Nesse diapasão, o legislador, coerentemente, ao tratar da defesa do 

consumidor em juízo, dispôs que: “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 [Grifo nosso].”. 

Aqui, considerada a posição da doutrina de que se trata de responsabilidade 

solidária e não subsidiária, entende-se que o legislador deveria tratar da vedação ao 

                                                        
49 DENARI, Zelmo Denari. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do 
anteprojeto. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 174; TARTUCE, Flávio. Manual de Direito do 
Consumidor. São Paulo: Método, 2017, p. 190. 
50 MARQUES, Claudia Lima et al. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 4. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais/Thomson Reuters. São Paulo, 2013, p. 469. 



42 
 

 

chamamento ao processo. Este detalhe, contudo, não afasta o intérprete de inferir 

que a intervenção de terceiro não deve ser lançada a título de garantia do 

fornecedor, ou seja, do réu.  

Apesar de existir norma expressa, há tentativas de se negar vigência ao 

dispositivo do CDC (art. 88), o que tem forçado a jurisprudência a se manifestar 

reiteradas vezes sobre o assunto:  

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. 
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS  MATERIAIS  E MORAIS 
CONTRA HOSPITAL. ERRO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA DURANTE 
INTERNAÇÃO E  INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. DENUNCIAÇÃO DA 
LIDE À MÉDICA QUE REALIZOU A CIRURGIA (CPC/73, ART. 70, 
III). INTERPRETAÇÃO DO ART. 88 DO CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 
1  -  A  norma  do  art. 88 do CDC, que proíbe a denunciação à lide, 
consubstancia-se  em  regra  insculpida  em benefício do 
consumidor, atuando  em  prol  da brevidade do processo de 
ressarcimento de seus prejuízos,  em  face  da  responsabilidade  
objetiva  do fornecedor, devendo,  por  esse  motivo, ser arguida pelo 
próprio consumidor, em seu próprio benefício. 
2  - Desse modo, na hipótese de deferimento da denunciação 
requerida pelo réu sem insurgência do consumidor promovente, 
legitimado a tal, descabe ao denunciado fornecedor invocar em seu 
benefício a regra de afastamento  da denunciação para eximir-se de 
suas responsabilidades perante  o  denunciante,  desvirtuando  regra  
concebida em favor do consumidor em juízo. 
3  -  In casu, tendo havido já condenação nas instâncias ordinárias, 
sem  prejuízo  para  o consumidor, a interpretação do art. 88 do CPC 
deve  ser  realizada  em  harmonia com o princípio da facilitação do 
acesso  do consumidor aos órgãos judiciários, bem como da 
celeridade 
e  economia processual para todas as partes do processo, não 
havendo justificativa,  no  caso,  para  se  cassar a decisão de 
admissão da denunciação da lide. 
4 - Recurso especial desprovido.51 
 
 
AGRAVO  REGIMENTAL  NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE CONSUMO. EXPLOSÃO DE 
BUEIRO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. DENUNCIAÇÃO   
DA  LIDE. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESE  NÃO RESTRITA À 
RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO. ACIDENTE DE 
CONSUMO. ARTS. 12 E 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR. 

                                                        
51  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 913687 / SP, Recurso Especial 2007/0002876-5. 
Relator Min. Raul Araújo. Brasília, DF,  11 de outubro de 2016. Publicação DJe 4/11/2016. Disponível 
em: 
<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=m%E9dica+adj+que+adj+realizou+adj+a+adj
+cirurgia&&tipo_visualizacao=RESUMO&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO&p=true>. Acesso em: 25 
set. 2017. 
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1.  Ainda que não tenham  participado  diretamente da relação de 
consumo, as vítimas de evento danoso dela decorrente sujeitam-se à 
proteção do Código de Defesa do Consumidor. 
2.  A vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do Código de  
Defesa do Consumidor não se restringe  à  responsabilidade do 
comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo também 
aplicável nas demais hipóteses de responsabilidade civil por 
acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). 
3. Agravo regimental não provido.52 
 
 
PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO  NO  AGRAVO EM 
RECURSO ESPECIAL. CONDIÇÕES  DA  AÇÃO.  REEXAME DE 
CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO.  SÚMULAS  N.  5  E 7 DO STJ. DENUNCIAÇÃO DA 
LIDE. PROCESSO   DE   AUTORIA   DO  CONSUMIDOR.  
IMPOSSIBILIDADE.  ACÓRDÃO 
RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 
SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 

1. O recurso especial não comporta o exame de questões que 
impliquem revolvimento de cláusulas contratuais e do   contexto 
fático-probatório dos autos, conforme dispõem as Súmulas n. 5 e 7 
do STJ. 

2. O Tribunal de origem, com base no contrato e nas provas coligidas 
nos  autos, concluiu que a construtora agravante teria sucedido a 
empresa ENCOL na incorporação do imóvel e, portanto, estariam 
presentes as condições da ação. Dessa forma, para alterar tal 
conclusão seria necessário o reexame de fatos e provas, inviável em 
recurso especial, a teor do disposto nas mencionadas súmulas. 

3.  Ausente o exame da matéria pelo Tribunal de origem, inviável o 
conhecimento da questão  em recurso especial, por falta de 
prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ. 

4. Consoante a jurisprudência do STJ, é vedada a denunciação da 
lide em processos que envolvam relações de consumo, por acarretar 
maior dilação probatória, subvertendo os princípios da  celeridade  e 
economia  processual, em prejuízo ao hipossuficiente. 

Incidência da Súmula n. 83/STJ. 

5. Agravo interno a que se nega provimento.53 

Sobre o tema, é igualmente importante examinar o disposto no inciso II do 

artigo 101 do CDC. Na tentativa de preservar a utilização da intervenção de terceiro 

                                                        
52 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no AREsp 589798 / RJ 
Agravo Regimental  no Agravo em Recurso Especial 2014/0247025-8. Relator Min. Ricardo Villas 
Bôas Cueva. Brasília, DF,  20 de setembro de 2016. Publicação DJe 23/09/2016. Disponível em: 
<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=explosao+adj+de+adj+bueiro&&tipo_visualiza
cao=RESUMO&b=ACOR>. Acesso em: 25 set. 2017. 
53 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgInt no AREsp 208228 / RJ 
Agravo Regimental  no Agravo em Recurso Especial 2012/0154173-9. Relator Min. Antonio Carlos 
Ferreira. Brasília, DF,  1º de setembro de 2016. Publicação: DJe 06/09/2016. Disponível em: 
<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=encol+adj+na+adj+incorpora%E7%E3o&&tip
o_visualizacao=RESUMO&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO&p=true>. Acesso em: 25 set. 2017. 
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– ainda que lançada pelo fornecedor – sempre que puder, se concorrer para a 

melhor tutela do consumidor, o legislador criou a responsabilidade solidária do 

fornecedor e da seguradora com a qual tenha contratado seguro de 

responsabilidade. 

Assim dispõe o citado inciso II do artigo 101 do CDC:  

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 – [...] 
II - o réu que houver contratado seguro de responsabilidade poderá 
chamar ao processo o segurador, vedada a integração do 
contraditório pelo Instituto de Resseguros do Brasil. Nesta hipótese, 
a sentença que julgar procedente o pedido condenará o réu nos 
termos do art. 80 do Código de Processo Civil. Se o réu houver 
sido declarado falido, o síndico será intimado a informar a existência 
de seguro de responsabilidade, facultando-se, em caso afirmativo, o 
ajuizamento de ação de indenização diretamente contra o segurador, 
vedada a denunciação da lide ao Instituto de Resseguros do 
Brasil e dispensado o litisconsórcio obrigatório com este [Grifo 
nosso]. 

O código consumerista foi promulgado sob a vigência do CPC/1973, daí a 

menção ao artigo 80, então vigente, que tratava do chamamento ao processo, 

instituto destinado a trazer à lide todos aqueles sujeitos considerados solidariamente 

responsáveis por uma ação/resultado, com o fim de reconhecimento judicial do 

compartilhamento da responsabilidade em caso de eventual condenação.  

O fato de o chamamento ao processo ter sido mantido no CPC/2015 (artigo 

130) não foi fundamental para que a regra permanecesse no regime jurídico da 

tutela do consumidor. O respeito à regra do CDC se manteria sob qualquer 

circunstância, pois o que importa é o contexto em que foi criada, para que se lhe dê 

a correta interpretação. Ainda que o CPC2015 tivesse alterado tal regra, o comando 

estabelecido no artigo 80, já integrado ao CDC, não se afasta mais. 

Ao dispor que o fornecedor poderá "chamar" ao processo o segurador e, 

ainda, que em caso de procedência do pedido, este será condenado "nos termos do 

artigo 80 do CPC", o artigo 101 do CDC reconhece a responsabilidade solidária 

entre o segurador e o fornecedor. Trata-se, assim, de regra de direito material 

discretamente criada no tratamento da defesa do consumidor em juízo. 

A regra foi prevista porque traz vantagem para o consumidor. O lastro de 

uma seguradora é possivelmente maior do que o do fornecedor, o que pode 
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representar uma melhor garantia ao consumidor. Daí a abertura do legislador a esta 

espécie de intervenção. 

O mesmo dispositivo, o artigo 101, proíbe expressamente a denunciação da 

lide ao Instituto de Resseguros do Brasil (IRB). A obrigatoriedade de litisconsórcio do 

IRB era determinada pelo Decreto-Lei n. 73/1966, que dispõe sobre o Sistema 

Nacional de Seguros Privado. A norma objetiva salvaguardar as seguradoras.  

O Decreto-Lei – revogado pela Lei n. 9.932/1999, revogada ainda pela Lei 

Complementar n. 126/2007, mas que manteve a revogação do artigo 68 –, 

estabelecia que nas ações movidas contra sociedades seguradoras, havendo 

resseguro, era obrigatória a citação do IRB, gerando um litisconsórcio necessário 

por força de lei. Acrescente-se que o Decreto n.  60.460/1667, regulamentador do 

citado Decreto-Lei, em seu artigo 71, § 3º, explicitamente dispõe: “o IRB não 

responde diretamente perante os segurados pelas responsabilidades assumidas em 

resseguro”.   

Apesar de a norma revogada criar uma hipótese de litisconsórcio 

necessário, o IRB não era sujeito da relação jurídica material estabelecida entre a 

seguradora e o consumidor. Esta circunstância poderia até implicar a participação do 

IRB no processo como mero assistente, já que com a seguradora tem ele vínculo 

jurídico. Daí a opção em vedar, expressamente, a participação do IRB no processo 

de responsabilidade do fornecedor. 

O mesmo inciso II do artigo 101 do CDC estabelece hipótese de intimação 

do síndico da massa falida, no caso de eventual falência do réu, com vistas a 

informar a existência de seguro de responsabilidade. Nessa hipótese, possibilita o 

ajuizamento de ação de indenização diretamente contra o segurador, ressalvando a 

proibição de denunciação da lide ao IRB e dispensando o litisconsórcio então 

obrigatório. 

Em primeiro lugar, a condição de réu só existe a partir da citação. Assim, é 

melhor fazer uma leitura do dispositivo com reservas, na medida em que cria 

instrumento para que possa dar conhecimento ao consumidor antes ou no decorrer 

da ação de responsabilidade, como na hipótese de informar o síndico, em qualquer 

momento. É quase como dizer que no caso de decretação da falência do fornecedor 

no decorrer da ação de responsabilidade por infração ao CDC o chamamento da 

seguradora é obrigatório. Pode-se até pensar em sucessão processual propriamente 
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dita, ao invés de intervenção de terceiro, pois haverá verdadeira alteração subjetiva 

do polo passivo. 

Essa regra, frisa-se, é consequência da já citada criação da solidariedade, 

pois permite ao fornecedor o ajuizamento da ação diretamente contra a seguradora, 

não permitido em situação normal, posto que seria caso de denunciação da lide para 

posterior regresso do fornecedor contra a seguradora. O dispositivo viabiliza, assim, 

o ajuizamento da ação de responsabilidade diretamente em face da seguradora, no 

caso de conhecimento prévio da condição de “falido” do fornecedor.  

Do exposto, conclui-se que a intervenção de terceiros, em regra, é proibida 

nos processos cujo objeto seja uma relação de consumo. Contudo, 

excepcionalmente, pode ser útil para a defesa do consumidor, até mesmo sob o 

fundamento do princípio da facilitação da defesa de seus direitos, estabelecido na 

primeira parte do inciso VIII do artigo 6º do CDC.  

 

2.3 PEDIDO E CONDENAÇÃO GENÉRICOS: TUTELA DE INTERESSES 

INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS 

 

As prerrogativas estudadas anteriormente dizem respeito à tutela individual 

ou coletiva. No entanto, há determinadas regras que são específicas da tutela 

coletiva, particularmente de interesses individuais homogêneos, como a 

possibilidade de se fazer um pedido genérico em uma petição inicial, ainda que não 

se refira às hipóteses previstas no artigo 286 do CPC/1973 vigente à época da 

promulgação do CDC, cujo conteúdo, de certa forma, repete-se no artigo 324 do 

CPC/2015.54 Esta conclusão resulta do exame do disposto no artigo 95 do CDC, que 

ao tratar da ação coletiva para tutela dos interesses individuais homogêneos 

estabelece que “em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, 

fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados”.  

                                                        
54 CPC/1973: “Art. 286. O pedido deve ser certo ou determinado. É licito, porém, formular pedido 
genérico: I - nas ações universais, se não puder o autor individuar na petição os bens demandados; II 
- quando não for possível determinar, de modo definitivo, as consequências do ato ou do fato ilícito; III 
- quando a determinação do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu.” 
CPC/2015: “Art. 324. O pedido deve ser determinado. §1º - É lícito, porém, formular pedido genérico: 
I - nas ações universais, se o autor não puder individuar os  bens demandados; II - quando não for 
possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato; III - quando a determinação do 
objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu.”  
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A previsão da condenação genérica, certamente, pressupõe a apresentação 

de pedido genérico. Nestas ações, a providência judicial pretendida, ou seja, o 

pedido imediato é a condenação do fornecedor. 

A condenação genérica decorre do pedido certo, ou seja, preciso em relação 

à pretendida condenação e à reparação dos danos causados, porém indeterminado 

em relação à sua liquidez – montante da condenação. É ilíquido porquanto se dará 

oportunidade de liquidação a posteriori, individualmente, por pessoas não 

conhecidas no processo de conhecimento.  

Nas palavras de Daniel Amorim Assumpção Neves55, o pedido é genérico 

quando “deixa de indicar a quantidade de bens da vida pretendida (quantum 

debeatur) pelo autor, sendo admitido somente quando houver permissão legal”. 

Registra, contudo, que mesmo no pedido genérico, cabe ao autor fazer o pedido 

certo, ou seja,  determinar a espécie de tutela e o gênero do bem da vida pretendido. 

Pautado este trabalho na especial abordagem da liquidação individual da 

decisão proferida em ação coletiva, é pertinente fazer menção à tutela de interesses 

individuais homogêneos. Esta é a espécie de tutela referida ao tratar de pedido e de 

condenação genéricos.  

Nessas ações, o que o legitimado extraordinário pretende é a condenação 

do réu a indenizar todos aqueles que sofreram lesões decorrentes de determinado 

fato descrito na petição inicial. Tal fato deve ser reconhecidamente lesivo à 

coletividade formada por pessoas que sequer são do conhecimento do autor; 

pessoas que também não se conhecem entre si, mas que oportunamente poderão 

lançar mão da decisão de procedência da ação para buscar a reparação dos danos 

sofridos. 

Neste ponto do estudo é importante fixar algumas premissas para uma 

melhor compreensão da dinâmica estabelecida em ações coletivas que tutelam os 

interesses individuais homogêneos. Trata-se de ação que veicula um pedido 

genérico, feito por ente legitimado extraordinário, ou seja, que pede em nome 

próprio, um direito alheio, sem, contudo, conhecer os eventuais beneficiários do 

processo pelo qual busca condenação genérica, apenas para fixar o reconhecimento 

do fato lesivo e a condenação à reparação do dano causado aos terceiros. 

                                                        
55  NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. 8. ed. Salvador, BA, 
Juspodivm, 2016, p. 82-83. 
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Cada um desses pressupostos é essencial para caracterizar a ação que 

tutela interesses individuais homogêneos e que, portanto, comportará liquidação e 

execução individuais de todos aqueles que sofreram lesões decorrentes do fato 

ilícito. Daí a certeza de que não é possível ao autor determinar desde logo, por 

ocasião da propositura da ação, quais as consequências do ato ou do fato ilícito de 

responsabilidade do réu.56 Algo que demandará, em momento próprio, a apuração 

do montante dos danos sofridos.  

O pedido genérico não foi, por si só, uma novidade inaugurada pelo CDC. O 

que surpreendeu foi a previsão da concentração da defesa em processo único que 

condenará genericamente o réu a indenizar, potencialmente, milhares de 

consumidores ainda não conhecidos e que sequer participaram da relação jurídica 

processual. 

Tudo isso parece lógico quando considerado o paradigma de que o direito 

do consumidor está pautado na proteção da coletividade e nasceu a partir da 

formação de uma sociedade de massa.57 

 

2.4 EXTENSÃO SUBJETIVA DA COISA JULGADA 

 

O instituto da coisa julgada no CDC tem peculiaridades relevantes como a 

concretização da ideia de que a massificação da sociedade provocou o 

desenvolvimento de uma defesa também em massa. O aproveitamento da coisa 

julgada por aqueles que não participaram da relação jurídica processual demonstra 

o espírito do legislador em reconhecer a possibilidade de proteção da coletividade. 

O estudo da extensão subjetiva da coisa julgada exige cuidado porque há 

um regime jurídico próprio quando a decisão é proferida em ação coletiva, 

dependendo da espécie de interesse tutelado.  

Nos termos do caput do artigo 103 do CDC:  

Artigo 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 

                                                        
56 Ao tratar do pedido genérico, o artigo 286 do CPC/1973 mencionava a impossibilidade de o autor 
determinar “de modo definitivo” as consequências do ato ou do fato. O artigo 324 faz menção à 
impossibilidade de o autor determinar “desde logo” as consequências do ato […]. A atual terminologia 
parece mais apropriada.  
57 Sobre o assunto, é essencial a leitura de SODRÉ, Marcelo Gomes. A construção do direito do 
consumidor. São Paulo: Atlas, 2009. 
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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. 

Em que pese a importância da reflexão a respeito de cada um dos incisos do 

artigo colacionado, em razão do escopo deste trabalho, atenção será dada ao 

disposto no inciso III, que trata especificamente da tutela de interesses individuais 

homogêneos. 

Os incisos I e II, que respectivamente aludem à tutela dos interesses difusos 

e coletivos strictu sensu, estabelecem a extensão subjetiva da coisa julgada, sempre 

excepcionando o caso de improcedência da ação por insuficiência de provas, 

hipótese em que qualquer outro legitimado poderá intentar nova ação. A coisa 

julgada, no caso de procedência da ação beneficiará toda a coletividade de pessoas, 

considerada a indivisibilidade do objeto, nos termos do disposto no artigo 81, incisos 

I e II do CDC. Assim, os efeitos que ultrapassarem a esfera das partes parecem 

decorrer naturalmente da própria natureza da tutela pretendida, pois, no caso do 

inciso I, há um número indeterminado de legitimados e, na hipótese do inciso II, há 

um grupo, categoria ou classe de pessoas que integram uma mesma relação 

jurídica.  

O inciso III do artigo 103, por sua vez, tem diferentes peculiaridades, 

considerada a sua origem, ou seja, a tutela coletiva de interesses individuais ainda 

não identificados.  

Diferentemente da class action do direito norte-americano, em que o juiz 

publica um edital para chamar os interessados a se identificarem, de modo a dar à 

defesa a exata dimensão de seus riscos, o legislador brasileiro, sensível à cultura e 

à dimensão continental do país, optou por não limitar o aproveitamento da ação 

àqueles que integraram a lide antes da sentença. Ao contrário, a opção foi estender 

os efeitos da coisa julgada a todos aqueles que sofreram lesão decorrente de um ato 

reconhecidamente ilícito e que fundamentou o reconhecimento da responsabilidade 

civil de determinado fornecedor. Eis a razão de se falar em coisa julgada erga 

omnes “apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar as vítimas e seus 

sucessores”.  
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A expressão latina “erga omnes”, a propósito, significa “valer para todos”.  O 

espírito de “valer para todos” motivou o legislador a pensar na adequação do 

procedimento para que cada legitimado pudesse fazer valer o seu direito, então 

reconhecido na ação coletiva. Esse raciocínio embasou a criação da prerrogativa de 

foro para a liquidação e a execução individuais, prevista no artigo 101, inciso I, do 

CDC58.  

A regra, certamente, está fundamentada no princípio da facilitação da defesa 

de direitos do consumidor prevista na primeira parte do inciso VIII do artigo 6º, que 

estabelece os direitos básicos do consumidor.  

Antes de examinar com mais detalhes o procedimento da coisa julgada, não 

há como deixar passar em branco a tentativa de limitar o instituto para que operasse 

somente entre aqueles abrangidos pela mesma jurisdição territorial do julgador.  

 

2.4.1 A Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997 

 

A Lei n. 9.494, promulgada em 10 de setembro de 1997, disciplinou a 

aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública e, entre outras 

providências, alterou a Lei n. 7.347/1985 (LACP).  

Entre as alterações provocadas na LACP, destaca-se a do artigo 16 da Lei 

7.347/1985, nos seguintes termos:  

Art. 2º O art. 16 da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, passa a 
vigorar com 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, hipótese em que 
qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico 
fundamento, valendo-se de nova prova.’ 

Acrescentou à mesma lei o artigo 2º-A, para determinar que:  

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) 

                                                        
58   CDC: “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; [...].” 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7347orig.htm#art16
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2180-35.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2180-35.htm#art4
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Parágrafo único.  Nas ações coletivas propostas contra a União, os 
Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas autarquias e 
fundações, a petição inicial deverá obrigatoriamente estar instruída 
com a ata da assembléia da entidade associativa que a autorizou, 
acompanhada da relação nominal dos seus associados e indicação 
dos respectivos endereços. (Incluído pela Medida provisória nº 
2.180-35, de 2001). 

Em tom de crítica, pode-se dizer que o intuito do legislador foi restringir a 

eficácia da coisa julgada erga omnes, amplamente prestigiada pelo CDC na tutela 

dos interesses difusos e dos interesses individuais homogêneos. 

A imperatividade do provimento judicial contra todos os legitimados e todos 

os substituídos é a regra do CDC, a qual converge com o regime estabelecido pela 

Lei n. 7.347/1985. A regra, bem sabemos, é a da extensão da coisa julgada, 

devendo seus efeitos ultrapassar os limites subjetivos do processo para beneficiar, 

em caso de procedência da ação, todos os substituídos, indistintamente. 

Não se pode confundir a territorialidade do juiz, ou seja, a divisão de 

trabalho entre os órgãos investidos de jurisdição, com o instituto da coisa julgada 

que deverá operar contra todos, indistintamente. Não é possível imaginar que a 

proibição de circulação de um produto nocivo à saúde do consumidor e o dever de 

indenizar aqueles que sofreram lesões a partir de seu consumo estejam restritos à 

capital do estado, por exemplo, sem que nenhuma restrição exista nos municípios 

periféricos, ou até mesmo em outros estados-membros da federação. Com este 

exemplo, fica claro o desastre jurídico da norma em exame, ou seja, o equívoco, 

para dizer o menos, que cometeu o legislador. 

Sobre a vigência da lei, segue o exame detalhado de um caso específico 

recentemente julgado. Em Embargos de Divergência interposto no Recurso Especial 

n. 1.134.957 – SP (2013/0051952-7), julgado em 24 de outubro de 2016, esteve sob 

análise a seguinte questão: divergência entre acórdãos proferidos pela mesma Corte 

Superior, no que diz respeito à incidência da coisa julgada erga omnes, restrita aos 

limites da competência territorial do órgão prolator da decisão. 

A divergência foi muito bem apontada pelo Idec porque, apesar de a 

Terceira Turma do STJ, em julgamento do Agravo Regimental no Resp nº 

1.134.957/SP,  ter ratificado decisão monocrática da Ministra Fátima Nancy Andrighi, 

determinando que a decisão proferida em ação civil pública produzisse efeito de 

coisa julgada erga omnes nos limites da competência do seu órgão prolator, havia 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2180-35.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2180-35.htm#art4
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decisão em sentido oposto em outros dois acórdãos da mesma Corte (1.243.887/PR 

e 1.247.150/PR).  

Naquela decisão, a Segunda Seção da Corte Superior assentou o 

entendimento de que “a sentença proferida em ação civil pública fará coisa julgada 

erga omnes nos limites da competência do órgão prolator da decisão, nos termos do 

artigo 16 da Lei nº 7.347/85, alterado pela Lei nº 9.494/97”. 

No julgamento do REsp n. 1.243.887/PR, o STJ referendou o seguinte 

entendimento:   

Portanto, se o dano é de escala local, regional ou nacional, o juízo 
competente para proferir sentença, certamente, sob pena de ser 
inócuo o provimento, lançará mão de comando capaz de recompor 
ou indenizar os danos local, regional ou nacionalmente, levados em 
consideração, para tanto, os benefícios do comando, 
independentemente de limitação territorial.59 

Nesse acórdão, foi bastante enfatizada a tese sustentada por aqueles que 

cultuam a teoria da incidência da coisa julgada erga omnes além dos limites 

territoriais do órgão prolator, como defendem Ada Pellegrini Grinover, Rodolfo de 

Camargo Mancuso, Nelson Nery Junior, entre outros, que com muito critério 

separam o joio do trigo. Afinal, competência territorial do juiz é fator de organização 

judiciária relativo à divisão de trabalho dos juízes e não se confunde com o instituto 

da coisa julgada; há de prevalecer seu objeto em relação aos sujeitos por ela 

atingidos, em qualquer parte do território nacional. 

Nessa toada, é importante demonstrar, ainda, o destaque que a Ministra 

Laurita Vaz dá à lição do Ministro Teori Zavascki, no acórdão dos Embargos de 

Divergência no REsp n. 1.134.957. O Ministro, citando o professor Mancuso no 

REsp que serviu de referente neste em que a Ministra relatou, pautou-se em 

esclarecer a impropriedade da limitação, não só em razão da natureza da tutela de 

interesses individuais homogêneos, mas também em caso de tutela de interesses 

difusos e coletivos, considerada a sua transindividualidade. A magistrada assim 

registrou em seu voto: 

[...] não há como cindir territorialmente a qualidade da sentença ou 
da relação jurídica nela certificada. Observe-se que, tratando-se de 
direitos transindividuais, a relação jurídica litigiosa, embora com 
pluralidade indeterminada de sujeitos no polo ativo, é única e 

                                                        
59 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp n. 1.243.887/PR. Relator Ministro Luís Felipe Salomão. 
Brasília, DF,  5 de outubro de 2011. Publicação: 12/12/2011. Disponível em: 
<http://www.migalhas.com.br/arquivo_artigo/art20111212-05.pdf>. Acesso em: 21 set. 2017. 
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incindível (indivisível). Como tal, a limitação territorial da coisa 
julgada é, na prática, ineficaz em relação a ela. Não se pode 
circunscrever territorialmente (circunstância do mundo físico) o juízo 
de certeza sobre a existência ou a inexistência ou o modo de ser de 
relação jurídica (que é fenômeno do mundo dos 
pensamentos).(Apud. Mancuso, Rodolfo de Camargo. Op.cit., pg. 
320). 

A extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em 

juízo devem ser considerados substancialmente no exame da coisa julgada para 

identificação de seus efeitos e de sua extensão subjetiva.  

A respeito, é oportuno chamar atenção sobre a postura contraditória da 

Ministra Nancy Andrighi, que no REsp n. 411.529/SP havia firmado entendimento 

neste sentido. Na decisão de sua relatoria assentou que:  

A distinção, defendida inicialmente por Liebman, entre outros 
conceitos de eficácia e de autoridade da sentença, torna inóqua a 
limitação territorial dos efeitos da coisa julgada estabelecida pelo 
artigo 16 da LAP. A coisa julgada é meramente a imutabilidade dos 
efeitos da sentença. Mesmo limitada aquela, os efeitos da sentença 
produzem-se ‘erga omnes’, para além dos limites da competência do 
órgão prolator.60 

A mudança de posição da Ministra torna justo o receio daqueles que se 

opõem às novas técnicas de processo que, de certa forma, afastam o poder de 

argumentação do advogado dirigida ao julgador, conforme se infere do exame do 

art. 1.035 do CPC/2015, que trata do procedimento da repercussão geral, cujo 

fundamento é o disposto na Emenda Constitucional n. 45 de 2004. 

Mas, sem perder o foco na temática desta pesquisa, não é demais 

evidenciar a menção que aparece com certa sutileza em algumas decisões que 

julgam a matéria. Trata-se de afirmação segundo a qual o autor da ação civil pública 

é “entidade de abrangência nacional”. Com efeito, este não pode ser um fator a 

determinar a abrangência da coisa julgada porque a lei que legitima o ente não faz 

tal exigência, mas sim dispõe que são legítimos, além dos órgãos públicos, as 

entidades especificamente destinadas à defesa dos interesses difusos e coletivos e 

as associações legalmente constituídas, observados os requisitos relativos ao tempo 

de vida da associação e sua específica finalidade. Ora, como de fato deve ser, a 

legitimidade da entidade não está relacionada à sua abrangência. E, como na 

                                                        
60  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp. n. 411.529/SP. Relatora Ministra Ministra Nancy 
Andrighi. Brasília, DF, 24 de junho de 2008. Dje 05/08/2008. Disponível em: 
<http://www.mpsp.mp.br/portal/pls/portal/docs/1/1264729.PDF>. Acesso em: 21 set. 2017. 
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questão da abrangência da coisa julgada, o critério deve ser científico, de acordo 

com o instituto a ele relacionado: requisitos de aferição da legitimidade.  

Esse raciocínio é importante para que amanhã não se conclua, 

eventualmente, que a coisa julgada deixa de ter efeitos erga omnes, não importando 

se a ação tenha sido ajuizada por uma associação cuja rubrica contenha a 

terminologia “municipal”. Sendo associação, nesta qualidade, goza de legitimação 

extraordinária para ajuizamento de qualquer ação civil pública que suscite a tutela de 

interesses difusos, coletivos, ou individual homogêneo. 

Nesse particular, deve-se atentar para o disposto no artigo 2º-A da Lei n. 

9.494/1997 já citado. Este dispositivo legal estabelece que a ação proposta por 

associação na defesa de seus associados abrangerá apenas aqueles que na data 

da propositura da ação eram domiciliados na área de competência territorial do 

órgão prolator. Aqui, certamente, pode ocorrer uma das duas hipóteses: (i) a ação é 

proposta com fundamento na representação, que não se confunde com legitimação 

extraordinária, ou (ii) a ação é proposta para tutelar interesse coletivo strictu sensu, 

com fundamento no artigo 81, inciso II, do CDC, e então o autor age sob o vestígio 

da legitimação extraordinária. Nesta hipótese, a restrição não se sustenta no 

argumento da melhor doutrina, apresentada anteriormente, segundo a qual as 

regras de extensão subjetiva da coisa julgada também se impõem no caso da coisa 

julgada ultra partes. 

O parágrafo único do artigo 2º-A da mesma Lei n. 9.494/1997 claramente 

trata do instituto da representação, regulando a hipótese do artigo 5º, inciso XXI, da 

Constituição Federal.61  

Sobre o assunto, destaca-se tema já examinado sob repercussão geral, com 

vistas a alcançar a pretendida uniformização de entendimentos, conforme se extrai 

do voto do relator, Ministro Marco Aurélio, no  RE 612043 – (Tema 499,  tese fixada):  

Só serão beneficiados pelo julgamento de ação coletiva os filiados 
residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, já associados 
no momento do ajuizamento da ação e constantes da relação de 
associados anexa à inicial do processo de conhecimento. Neste 
caso, foi reconhecida, por maioria, a constitucionalidade do artigo em 
exame tendo sido fixada a tese segundo a qual a eficácia subjetiva 
da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, 
ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos 
associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da 

                                                        
61 CF: “Art. 5º […] inciso XXI  As entidades associativas, quando expresssamente autorizadas, têm 
legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente; […].”  
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jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou 
até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica 
juntada à inicial do processo de conhecimento.62  

Na redação da tese, em reunião plenária do STF, a Ministra Rosa Weber 

acompanhou o Ministro relator, com ressalva. Igualmente, merece destaque a 

repercussão geral julgada no RE 573232 (Tema 82). O relator, Ministro Ricardo 

Lewandowski, ao definir o alcance da expressão “quando expressamente 

autorizadas”, contida no dispositivo constitucional citado, estabeleceu que:  

O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra 
representação específica, não alcançando previsão genérica do 
estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos 
associados. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em 
ação proposta por associação, são definidas pela representação no 
processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos 
associados e a lista destes juntada à inicial.63 

Por último, vale registrar que essa abordagem mais cuidadosa do tema é 

bem importante porque, ao romper-se a barreira da limitação territorial, haverá um 

sem-número de consumidores interessados em liquidar e executar sentenças 

proferidas em sede de ações coletivas que tenham como objeto de tutela interesses 

individuais homogêneos. 

                                                        
62  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 612043 – Tema 499. Relator: Ministro Marco Aurélio. 
Brasília,DF, processo ainda em julgamento. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/RE612043relator.pdf>. Acesso em: 25 set. 
2017. 
63  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 573232 (Tema 82). Tribunal Pleno. Relator Ministro 
Ricardo Lewandowski. 14 de maio de 2014. Publicação: DJe 30/5/2014. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28AS+ADJ+BALIZAS+ADJ+
SUBJETIVAS%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/y7q5unum>. Acesso em: 25 set. 2017. 
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3 LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA 

 

 

3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Uma das grandes inovações trazidas pelo CDC no âmbito do processo alude 

à liquidação individual, pelas vítimas e seus sucessores, da sentença genérica, com 

a consequente execução da decisão proferida em ação coletiva. Este fato ocorre, 

especialmente, nos casos em que a ação coletiva tutelou interesses individuais 

homogêneos. Diz-se “especialmente” para não desprezar a hipótese prevista no § 3º 

do art. 103 do diploma consumerista.64 

O que de especial traz a lei, na hipótese do dispositivo citado, é a 

dissociação da legitimidade ativa do processo de conhecimento daquela do 

processo de liquidação. Esta é uma das ousadias do legislador, também inspirada 

no regime da class action. No entanto, ao contrário da ação norte-americana, as 

vítimas ou seus sucessores não foram identificados no momento da sentença e 

aparecerão após o trânsito em julgado da decisão. 

O CDC não dispõe com precisão sobre as regras procedimentais dessa 

modalidade de liquidação, o que leva à conclusão de que será feita mediante 

extração de carta de sentença e habilitação semelhante à carta de crédito emitida no 

processo falimentar. 

Assim, mesmo não participando do processo de conhecimento, o 

consumidor ou os seus sucessores tem legitimidade para deflagrar o procedimento 

da liquidação e, consequentemente, o da execução. 

 

3.2 LIQUIDAÇÃO: PECULIARIDADES 

 

O requisito da liquidez e certeza é essencial à qualidade do título, para que 

possa ser efetivamente executado. 

                                                        
64 CDC: “Art. 103 […] § 3º - 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 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.” 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7347orig.htm#art13
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7347orig.htm#art13
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O regime jurídico brasileiro permite que a sentença condenatória torne certo 

tão somente o débito (an debeatur) e é por isso que será necessário o procedimento 

da liquidação para apuração do valor devido (quantum debeatur).  

A liquidação tem natureza de conhecimento e funciona como elo entre a 

condenação e a execução, posto que à decisão proferida será acrescida a liquidez, 

por meio de comando judicial constitutivo. 

Assim, a deflagração do procedimento também implica a verificação da  

legitimidade (titular do crédito, em princípio), do interesse de agir (o fato de a 

sentença proferida na ação condenatória não ter fixado o quantum) e da 

possibilidade jurídica do pedido (existência de título executivo). 

O CPC/2015, igualmente ao anterior CPC/1973, previu duas modalidades de 

liquidação, conforme se extrai da redação do artigo 509: (i) liquidação a ser realizada 

“pelo procedimento comum” (antiga liquidação por artigos) e (ii) liquidação “por 

arbitramento”. Ambas as modalidades de liquidação são encerradas com sentenças 

terminativas sujeitas à apelação. 

Com a ação coletiva, o autor (um dos legitimados pelo artigo 82 do CDC) 

pretende o reconhecimento do fato lesivo à sociedade, a responsabilização do réu 

pela ocorrência desse fato e de suas consequências, e a sua condenação, de forma 

genérica, de modo a indenizar a sociedade pelos danos sofridos.65  No entanto, há 

de se ressaltar que a sentença genérica é, para o jurisdicionado, uma ficção, pois é 

necessário concretizar o benefício para o qual foi traçado este regime, ou seja, 

tornar concreto o comando da sentença no sentido de fazer chegar ao consumidor a 

pretendida indenização, objeto da ação judicial. 

O artigo 95 do CDC prevê expressamente que “a condenação será 

genérica”. Ora, se a iliquidez da condenação guarda relação com a iliquidez do 

pedido, que também é genérico em relação à obrigação de indenizar, fugindo à 

regra do direito processual clássico, segundo a qual, em princípio, o pedido deve ser 

certo e determinado, não se pode negar que, também no regime clássico, as ações 

fundadas em ato ilícito, regra geral, buscam provar a culpa do réu e não o montante 

da lesão, fator este que acaba ficando para o procedimento da liquidação. 

                                                        
65  Leia-se condenação do réu a indenizar coletiva ou individualmente a sociedade, esta última 
hipótese como cada um de seus membros que tenha sofrido lesões a partir da ocorrência do fato 
lesivo reconhecido na sentença. 
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No âmbito do CDC, o legislador previu a possibilidade de dissociação da 

legitimidade de agir no processo de conhecimento da legitimação de agir no 

processo de liquidação.   

Apesar de a ação ser ajuizada por legitimado designado legalmente para 

demandar no interesse da sociedade, as vítimas ou seus sucessores deverão 

liquidar e executar a sentença proferida na ação coletiva66, nos termos do artigo 97, 

que dispõe da seguinte maneira: “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.”. 

A dificuldade que se tem constatado é a relativa ao meio de veiculação da 

informação adequada aos consumidores. É fundamental que o destinatário da ação 

tome conhecimento do seu ajuizamento e do alcance da decisão transitada em 

julgado, que poderá beneficiá-lo. 

A lei, na verdade, não conseguiu resolver a questão da ampla divulgação de 

forma satisfatória, apesar do disposto no artigo 94, que impõe o dever do autor de 

providenciar a publicação de edital em “órgão oficial”, sem prejuízo da divulgação 

pelos diversos meios de comunicação.  Embora se possa afirmar que hoje o cidadão 

tem fácil acesso ao “órgão oficial” pela rede mundial de computadores, não o 

procura para este fim. A divulgação da decisão da ação coletiva pela imprensa livre, 

por sua vez, vai depender de interesses que implicam, certamente, fatores sociais e 

também econômicos. 

No projeto de lei que deu origem ao CDC, dispunha o artigo 96 que 

“transitada em julgado a sentença condenatória, será publicado edital, observado o 

disposto no art. 93”. No entanto, o dispositivo foi vetado, aliás, sob fundamento 

                                                        
66 Em ação civil pública que tutelou interesses individuais homogêneos foi apresentado pedido certo e 
determinado para condenar o réu a indenizar os consumidores no montante pré-fixado de R$ 
3.000,00 (três mil reais). O Tribunal de Alçada de Minas Gerais, contudo,  reformou a sentença neste 
particular, fixando entendimento, segundo o qual: “[...] na ação civil pública, em face de prática 
abusiva prevista no art. 39, VIII, da Lei 8.078/90, o Ministério Público age como substituto processual 
dos consumidores lesados, mas sua atuação nessa condição cessa logo na primeira fase do 
processo, com a sentença declaratória. Na segunda fase do processo, quando da execução da 
sentença, é necessária a intervenção concreta e efetiva dos consumidores eventualmente lesados, os 
quais deverão trazer aos autos a prova do quantum de seu dano, a fim de serem ressarcidos”. MINAS 
GERAIS. Tribunal de Justiça. Ap. Civ 233.593-5 – 7ª Câm. Rel. Juiz Geraldo Augusto. Belo Horizonte, 
19 de junho de 1997. Publicação RT748/396. 
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desprezível: “o art. 93 não guarda pertinência com a matéria regulada nessa 

norma.”67.  

O erro de remissão motivou o veto sem que se verificasse algo maior que 

continha o dispositivo, que era o intuito da ampla divulgação aos reais destinatários 

da decisão, no termos do artigo 94, o que seria, certamente, explicado pela doutrina 

e oportunamente corrigido por processo legislativo.  

Contudo, é inegável a necessidade de as vítimas tomarem ciência da 

sentença genérica, sob pena de se ver afastada a efetividade da ação coletiva. A 

aplicação do artigo 94 à situação, por analogia, parece adequada porque, assim 

como por ocasião do ajuizamento da ação, a decisão deverá ser publicada, no 

mínimo, por edital. 

 

3.3 A LIQUIDAÇÃO E A EXECUÇÃO DOS INTERESSES INDIVIDUAIS 

HOMOGÊNEOS 

 

O artigo 97 está inserido no capítulo II do Título III do CDC, onde são 

traçadas as normas da ação coletiva para tutela dos interesses individuais 

homogêneos. O dispositivo também se aplica à tutela dos interesses coletivos e 

difusos, e esta conclusão é correta, especialmente a partir do exame do disposto no 

artigo 103, § 3º, mencionado linhas atrás. 

É certo, porém, que a liquidação e a execução tratadas no referido 

dispositivo legal referem a procedimentos personalizados e divisíveis, nas tutelas de 

interesses individuais homogêneos. Essas ações serão desencadeadas, na 

modalidade coletiva, pelos entes legitimados pelo artigo 82 do CDC, ou a título 

individual, pelas vítimas e seus sucessores. 

Sobre o assunto, Ada Pellegrini Grinover faz uma distinção em relação à 

questão da legitimidade. A hipótese de liquidação a título coletivo deflagrada pelos 

entes legitimados pelo artigo 82 do CDC não mais contempla o instituto da 

legitimação extraordinária, mas o da representação, vez que os entes legitimados 

agirão em nome e no interesse de terceiros. Por tal razão, o Ministério Público não 

pode figurar como sujeito ativo neste procedimento, pois aqui se trata de legitimação 

                                                        
67 BRASIL. Presidência da República. Mensagem n. 664, de 11 de setembro de 1990. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/anterior_98/vep664-L8078-90.htm>. 
Acesso em: 25 set. 2017. 
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ordinária. 68  A doutrinadora, na verdade, apega-se às funções institucionais do 

Ministério Público, calcadas no artigo 127 da Constituição Federal, para afastá-lo do 

procedimento de liquidação coletiva. Contudo, na mesma obra, observa o contrário 

em relação à execução, quando conclui ser possível ao Parquet retomar o seu papel 

de legitimado extraordinário.  

Em que pese a execução individualizada, há interesse social no tratamento 

coletivo para que se finalize o processo atingindo os seus fins, ou seja, satisfazendo 

o maior número possível de consumidores. 

Ainda, tratando da legitimidade nesses procedimentos, é importante 

observar o papel das associações, pois é preciso estar atento à qualidade de 

legitimado extraordinário da entidade. O consumidor não associado poderá lançar 

mão dos procedimentos finais com fulcro no artigo 81, inciso III, do CDC, ou seja, 

alegar que a associação agiu na qualidade de legitimada extraordinária e não como 

representante, conforme demonstrado antes. Tal ocorre devido ao status de 

relevância social que se imprimiu ao objeto dessas ações. De fato, deve-se sempre 

considerar o fundamento constitucional do CDC, basicamente o inciso XXXII do 

artigo 5º da Carta da República, combinado com os artigos 1º e 170, que constituem 

as chamadas “cláusulas petreas” constitucionais. 

No que tange à qualidade da sentença genérica, para que o juiz possa 

determinar o quantum devido haverá de ser instaurado um procedimento de 

liquidação. 

Apesar do veto do parágrafo único do artigo 97 do CDC, que tratava 

expressamente da liquidação por artigos, é esta a modalidade ideal para liquidação 

pelo procedimento comum, compreendendo a necessidade de se provar fato novo 

relativo ao prejuízo. Porém, não está descartada a hipótese de arbitramento, quando 

então um perito poderá avaliar a melhor forma e o custo de reposição do bem 

lesado.69 

A instauração de processo de liquidação por artigos (ou liquidação pelo 

procedimento comum, como se diz no CPC/2015), implicará a demonstração da 

gravidade do dano sofrido e demais fatores que possam ser determinantes na 

                                                        
68 GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, comentado pelos 
autores do anteprojeto. 11. ed., p. 970.  
69 A respeito, conferir decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que determinou a liquidação por 
arbitramento em caso de dano ambiental, transcrita por WAMBIER, Luiz Rodrigues. Liquidação de 
sentença. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 290. 
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fixação do montante da indenização, apesar do comentado veto do parágrafo único 

do artigo 97 do CDC. 

Em rigor, é por meio da modalidade de liquidação por artigos (ou 

procedimento comum) que se prova fato novo, ou seja, aquele pertinente ao valor do 

dano, que com fato superveniente não se confunde.  

Quanto ao foro, assunto abordado na seção 2.2.2, o artigo 97 vetado, que 

dissociava os foros processuais dos procedimentos de conhecimento e de 

liquidação, estava pautado em um novo conceito de jurisdição. Mas como 

demonstrado, apesar do veto, é possível a liquidação no domicílio do consumidor 

porque a técnica legislativa utilizada foi eficaz a ponto de não prejudicar o regime. 

Por analogia, chega-se a essa conclusão, a partir do exame do disposto no § 2º do 

artigo 98, que expressamente prevê a execução no “foro da liquidação ou da ação 

condenatória”, deixando clara a possibilidade de a primeira (liquidação) ser 

processada em foro distinto do processo de conhecimento e que melhor favoreça o 

consumidor. 

Quanto à possibilidade de instauração do procedimento a título de execução 

provisória, pode-se dizer que ela é possível. É que a omissão a respeito do assunto 

no CDC remete o intérprete à LACP, considerada a integração das normas.  

O artigo 14 da LACP dispõe sobre a possibilidade de o juiz conferir efeito 

suspensivo à apelação interposta em ação coletiva para evitar dano irreparável à 

parte. A medida não é protetiva ao consumidor, mas ao fornecedor. Assim, a ideia 

de lançar mão de mecanismo legal que garante ao consumidor, parte mais fraca da 

relação, a resposta patrimonial ao final da ação parece ser pertinente.  

Sobre a possibilidade de se proceder à liquidação individual no Juizado 

Especial Cível (JEC), a hipótese é inviável. A lei excluiu expressamente a 

apreciação de interesses coletivos nesta alçada e no artigo 52, estabeleceu a sua 

competência para a execução dos títulos judiciais nele proferido. A mesma norma, 

ainda, exige que a decisão proferida no JEC se revista de liquidez e certeza, o que 

afasta a possibilidade de tramitação de processo de liquidação em análise nesta 

Corte. 
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3.4 FLUID RECOVERY: A REPARAÇÃO FLUIDA  

 

Aspecto de grande relevância reside no fato de nem sempre haver 

consumidores liquidando os danos sofridos, o que motivou o reconhecimento da 

responsabilidade do fornecedor em nível genérico.  

A propósito, não se sabe qual a razão da inércia de muitos consumidores  

nesse sentido, se por puro desconhecimento da decisão transitada em julgado ou se 

em virtude do alto custo do procedimento, em contraposição ao dano irrelevante em 

seu valor individualmente considerado. Deveras, o que é conhecido é o ganho alto 

do fornecedor, considerada a soma de reparações não demandadas. 

Essa constatação fez o legislador consumerista, espelhando-se no sistema 

romano-germânico, prever a possibilidade de o juiz estabelecer um valor a ser 

depositado em um fundo específico, cujo produto será aplicado em prol do bem 

tutelado, no caso, a defesa do consumidor.  

Aqui se insere a hipótese de fluid recovery, que implica o depósito da 

quantia fixada pelo juiz em fundo especial para integrar receita de trabalhos a serem 

realizados em prol do bem tutelado. Contudo, o transcurso do prazo de um ano 

deverá ser respeitado para que, a partir da constatação de que não se habilitaram 

consumidores em número compatível com o de vítimas (ou sucessores), possa o juiz 

determinar que se proceda ao correspondente depósito. 

Ao fazer menção expressa à “habilitação em número compatível com a 

gravidade do dano” no artigo 100 do CDC, segundo expõe Luiz Rodrigues 

Wambier70 , o legislador se valeu de conceito vago, técnica muito utilizada nos 

últimos anos, de forma a permitir que a lei acompanhe o movimento da sociedade. O 

caso concreto, certamente, é fator determinante para a fixação do “número 

compatível” a que se refere a norma, sem falar que deverá ser levada em 

consideração a abrangência do dano. 

Outra questão que vem à tona diz respeito ao fato de a lei também não 

proporcionar ao juiz uma fórmula ou parâmetros de cálculo para a fixação do valor 

do dano. Se a intenção é evitar o enriquecimento sem causa do fornecedor, cabe 

indagar se a apuração do valor do dano deveria considerar apenas o lucro obtido em 

                                                        
70 WAMBIER, Luiz Rodrigues. Liquidação de sentença, p. 292-293. 
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função dos consumidores que não vieram buscar o ressarcimento, ou o valor 

efetivamente recebido com a compra realizada por aqueles que não se habilitaram.  

Na tentativa de dirimir a dúvida aqui levantada, considere-se a hipótese de 

um bem defeituoso adquirido por consumidores ao preço unitário de R$ 500,00 

reais, cuja margem de lucro estimada foi de 10%. A pergunta que emerge desta 

situação hipotética é a seguinte: deve o fluid recovery ser calculado pelo valor das 

unidades vendidas – R$ 500,00 reais (valor do dano individual) –,  ou pela margem 

de lucro estimada – os R$ 50,00 reais que, em última análise, atingiriam a finalidade 

de evitar o enriquecimento sem causa? 

Fato é que, nas normas que disciplinam a matéria não se encontram 

respostas fáceis para tal indagação, sequer para tantas outras que gravitam em 

torno desse assunto. 

As ações que tutelam interesses difusos fundamentados na Lei n. 

7.347/1885 e, portanto, indivisíveis, não comportam a apuração do fluid recovery. 

Contudo, poderão render algum valor aportado ao citado fundo, por meio de 

condenação direta do fornecedor ao depósito de valor determinado pelo Poder 

Judiciário, ao lado de condenação ao cumprimento de obrigação de fazer ou de não 

fazer. Nesse caso, o intuito do legislador é o sancionamento do fornecedor e a 

reconstituição do bem coletivamente considerado. Mas, em se tratando de produto 

oriundo de ações que tutelam interesses individuais homogêneos, é preciso fixar 

premissas de modo a embasar de forma segura o procedimento do fluid recovery. 

Outras dúvidas se levantam e elas não são resolvidas pela lei, o que exige 

do operador do direito um raciocínio sob o comando da mens legislatoris.  

Além da questão do “número compatível de vítimas”, que remete à incerteza 

da quantificação correta de pessoas lesadas para cada caso e também da 

indagação, apresentada linhas atrás, sobre a forma de se calcular o justo valor a ser 

depositado no fundo, outra se apresenta e alude a saber se na fixação do fluid 

recovery a vítima retardatária poderia habilitar-se, ou seja, poderia deflagrar um 

procedimento de liquidação? E, nessa toada, qual seria a natureza jurídica do prazo 

de um (1) ano estabelecido no artigo 10071 do CDC?  

                                                        
71  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. (Vide Decreto nº 407, de 1991)  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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De início, o mencionado prazo não parece tratar-se de prazo decadencial, 

pois o direito potestativo foi apreciado pela via coletiva, o que dá sustentação à tese 

de que mesmo o “credor retardatário” pode proceder à execução. Não obstante, 

deve-se ter em mente que a prescrição do direito à execução é a do direito 

tutelado.72 Assim, de imediato, a hipótese da execução retardatária parece viável. 

Contudo, não se pode relegar o argumento segundo o qual a questão da 

segurança jurídica é um óbice à possibilidade da execução retardatária em face do 

fornecedor que já cumpriu a sua obrigação procedendo ao depósito no fundo criado 

pela Lei n. 7.347/1985 (LACP) – Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD).  

Pensar que essa hipótese permite ao fornecedor executado impetrar ação 

regressiva em face do “fundo” (se é que este se reveste de personalidade jurídica 

para figurar em polo passivo de ação) não parece solução viável, pois a natureza do 

“Fundo Especial” não se compatibiliza com o ressarcimento individual, conforme se 

demonstrará por meio de uma ligeira incursão na legislação pertinente. 

A Lei Federal n. 9.008, de 21 de março de 1995, que criou o Conselho 

Gestor do Fundo de que trata o artigo 13 da Lei n.  7.347/1985 é clara:  

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 [Grifo nosso]. 
[...] 
§ 3º Os recursos arrecadados pelo FDD serão aplicados na 
recuperação de bens, na promoção de eventos educativos, 
científicos e na edição de material informativo 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. 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; 

                                                        
72 CC: “Art. 206 Prescreve: [...] § 3o Em três anos: [...] V - a pretensão de reparação civil; § 5o Em 
cinco anos: [...] III - a pretensão do vencedor para haver do vencido o que despendeu em juízo.” 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7347orig.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7347orig.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7347orig.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7853.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7913.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7913.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8078.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8884.htm
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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. 

O exame da Lei n. 7.347/1985, que criou o Fundo Especial, já seria 

suficiente para a tecitura de conclusão negativa, considerado o seu objeto: tutela de 

interesses difusos e coletivos.  

A Lei n. 9.008/1995, posterior ao CDC, ao criar o Conselho Gestor do FDD, 

explicitou as hipóteses de utilização de seus recursos em dispositivo taxativo e 

alinhado com os seus fins. Não pode, assim, decisão judicial ou norma regulamentar 

dispor em sentido oposto, para prever a reparação de danos individuais com 

recursos do FDD. Com fulcro neste raciocínio, o consumidor também não poderia 

proceder à execução diretamente contra o referido fundo. 

Apesar disso, importante doutrina se posiciona favoravelmente ao 

aproveitamento de recursos do FDD para reparação do dano individual, quando o 

produto for proveniente de condenação em ação que tutelou interesses individuais 

homogêneos. É o que pensa Hugo Nigro Mazzili73, ao sustentar que a destinação do 

produto arrecadado pelo FDD dependerá da origem da condenação que o gerou e 

da natureza do interesse transindividual lesado. E arremata: “Na lesão a interesses 

divisíveis (interesses individuais homogêneos), os lesados são determináveis e 

identificáveis, e o produto arrecadado será repartido entre aqueles que acorram para 

receber a parte que lhes toque.”. Em nota de rodapé, o doutrinador faz menção aos 

dispositivos anteriormente citados, mas não como encontrar sustentação plausível 

para justificar a sua posição. Ademais, a expressão “repartida” por ele utilizada 

parece inadequada por dar margem à restrição do valor, lembrando a antiga “moeda 

falimentar”. É que a reparação do dano deverá ocorrer na exata medida da lesão e 

                                                        
73 MAZZILI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo. 30. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, 
p. 647. 
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de acordo com o respectivo valor apurado em fase de liquidação. A ideia de 

“repartir” pode levar a um entendimento equivocado de fixação de um valor comum, 

que poderá estar abaixo ou até acima dos danos sofridos, sinalizando um 

desprestígio do procedimento de liquidação. 

Quanto à possibilidade de o julgador utilizar o método de interpretação 

extensiva ao dispositivo, ainda que combinando a norma com o CDC, não parece 

adequada e há motivos para tanto. Primeiro, porque não se pode afirmar que a partir 

da criação da hipótese do “fundo fluido” para os casos de tutela de interesses 

individuais homogêneos, o CDC alterou o disposto no artigo 3º da Lei n. 9.008/1995. 

vez que esta lei é posterior àquele código. Segundo, porque não há como sustentar 

que o Decreto Federal n. 1.306, de 9 de novembro de 1994, que regulamentou o 

FDD, previu esta possibilidade, pois ato do Executivo não pode ampliar as hipóteses 

legais. Há uma terceira razão: a Lei n. 9.008/1995 é posterior ao mencionado 

decreto e não repetiu o seu conteúdo. 
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 CONCLUSÃO 

 

 

Regras processuais específicas foram estabelecidas no CDC para facilitar a 

defesa do consumidor por meio da tutela individual ou coletiva. É preciso, porém, 

compreender bem o papel da tutela coletiva diante da sociedade de consumo, que 

se caracteriza pela massificação. 

Traçadas algumas regras que remetem à facilitação da defesa dos direitos 

do consumidor em qualquer das espécies de tutela, o legislador enfatizou a 

necessidade de dar-se efetividade à decisão proferida em ação coletiva para 

beneficiar os consumidores e seus sucessores. Para tanto, previu procedimentos de 

liquidação e de execução coletivos, e também criou mecanismo de forma a não 

afastar a possibilidade de sancionar o fornecedor que infringiu as normas relativas 

ao direito do consumidor, quando não houver consumidores demandando em 

número compatível com a gravidade do dano na fase executória.  

Partindo do pressuposto de que a condenação deverá ser proporcional à 

vantagem auferida pelo infrator, foi criada a possibilidade de reparação fluida, que se 

refere à realização de depósito financeiro ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos 

para suprir a ausência de habilitações individuais que o juízo entenda satisfatória.  

A regra contida no artigo 100 do diploma consumerista é clara em relação ao 

prazo que o consumidor possui para habilitar-se no processo coletivo a fim de 

receber o montante apurado em liquidação e, assim, ter o dano sofrido reparado. 

Porém, este prazo não coincide com o da prescrição do direito objeto da ação, 

correspondente à esfera individual, ou seja, ao bem divisível. 

A evidente confusão de produção legislativa sem uma preocupação de sua 

integração gera insegurança jurídica às partes.  

Alguns caminhos podem ser trilhados para tentar resolver as indagações 

levantadas no percurso desta pesquisa.  

 Para o deslinde da questão que alude à forma de cálculo do valor a ser 

recolhido, deve-se considerar que a opção que poderá tomar por base o lucro 

inviabilizará qualquer tentativa de legitimar uma ação regressiva do fornecedor, ou 

mesmo a execução direta do consumidor retardatário em face do FDD. Isso porque 

não terá sido recolhido o valor unitário e pleiteado pelo consumidor, por exemplo, 

mas tão somente aquele que representou a margem de lucro. Se a intenção não é 
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prejudicar o fornecedor, mas chamá-lo à razão, poderia ser esta a premissa do 

cálculo. Contudo, a hipótese coloca em risco a garantia de recebimento do valor total 

do prejuízo sofrido pelo consumidor se houver concordância sobre a utilização dos 

recursos do referido fundo para a reparação do dano sofrido.  

A melhor solução para preservar o FDD e dar maior garantia de execução 

ao consumidor talvez seja a alteração do artigo 100 do CDC para substituir o prazo 

de um (1) ano pelo de prescrição da pretensão executiva do titular do crédito (o 

consumidor). Esta hipótese, ao mesmo tempo, ampliaria o prazo para que se desse 

ciência ao consumidor do resultado da ação que o favorece e resguardaria a 

natureza do fundo originariamente criado para a preservação de interesses 

efetivamente coletivos, sem prejudicar o direito individual do consumidor. Enquanto 

tal não ocorre, o consumidor segue relegado à própria sorte, não havendo previsão 

legal que implique garantia de reparação após o transcurso do prazo de um ano. 

Por derradeiro, é importante deixar aqui registrada a preocupação e a 

proposta de construção de uma solução legal melhor, porém sem afastar o direito ao 

ressarcimento do consumidor individualmente considerado. O fato de não existir um 

traçado procedimental comum a ser aplicado aos fundos federal e estaduais no 

âmbito da defesa dos direitos difusos cria uma lacuna quanto a saber como 

reagiriam os entes públicos responsáveis por estes fundos diante das questões aqui 

apresentadas – esta é outra preocupação.  

De todo modo, em prol da defesa do consumidor, o aproveitamento dos 

recursos dos fundos, sejam estaduais ou federais, é crucial para a recuperação de 

bens sociais e coletivos, especialmente para a prevenção de danos por meio de 

projetos de educação para o consumo, por exemplo. A proposta de alteração da lei, 

certamente, resguarda o direito do consumidor individual, sem, contudo, afastar a 

blindagem dos fundos especiais criados para a tutela de interesses puramente 

coletivos ou difusos. 
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