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RESUMO 

 

Direitos Metaindividuais ou Transindividuais e sua transcendência ao que 

conhecemos do direito individual. Direito Difuso, um direito Metaindividual com 

objeto indivisível, titulares indeterminados e ligados por um fato. Ação Civil Pública, 

instrumento judicial de longo alcance, de grande efetividade. A finalidade social da 

Ação Civil Pública. Necessidade de cumprimento das condições da ação. Objeto da 

Ação Civil Pública e formas de pedido. Abrangência da Decisão Civil, seu efeito erga 

omnes e a discutível limitação da abrangência territorial da Decisão Civil. Discussões 

doutrinárias e jurisprudenciais acerca do tema. Divergências jurisprudenciais acerca 

do art. 16 da Lei 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública - LACP). Aplicabilidade do CDC 

de forma subsidiária. Liquidação e Execução da Decisão Civil seguindo, em quase 

sua totalidade, o disposto pela CLT.  Liquidação e Execução de forma coletiva ou 

individual. Legitimados para prosseguirem com a execução da decisão. A 

competência jurisdicional para liquidação e execução é do juízo prolator da decisão 

de conhecimento. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Metaindividual or Transindividual and his transcendence to what we know of the 

individual law. Law Diffuse, a Metaindividual law with indivisible object, undetermined 

holders and connected by a fact. Public Civil Lawsuit, legal instrument for the long-

range, high effectiveness. The social purpose of the Public Civil Lawsuit. Need to 

comply with conditions of action. Object of Public Civil Lawsuit and forms of 

application. Scope of Civil Decision, its erga omnes effect and the arguable 

limitations of the territorial scope of the Civil Decision. Doctrinal and jurisprudential 

discussions on the subject. Jurisprudential differences over art. 16 of Law 7.347 / 85 

(Law of Public Civil Lawsuit). CDC applicability in a subsidiary manner. Settlement 

and Enforcement of Civil Decision following, almost entirely, as provided by the CLT. 

Clearing and Execution collectively or individually. Standing to proceed with the 

execution of the decision. The jurisdiction for settlement and execution of judgment is 

judge Knowledge decision. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Direito Metaindividual, que ultrapassa as fronteiras da tutela individual, que 

consolida em seu corpo o que diz respeito ao interesse e direito difuso, coletivo e 

individual homogêneo, é um formato de direito bastante adequado ao que 

entendemos por justiça, haja vista parte da sua essência ser pela busca da 

homogeneidade das decisões, evitando com isso decisões distintas de situações 

análogas. 

 

A elaboração e construção da Lei 7.347, de 24 de julho de 1985, conhecida como 

Lei da Ação Civil Pública (LACP), consolidou em nosso ordenamento jurídico alguns 

movimentos jurídicos sociais que algumas outras normas já vinham tutelando, 

contudo, ainda de forma menos estruturada e com pouco entusiasmo por parte dos 

legitimados ativos. 

 

A construção da LACP, em consonância com a promulgação da Lei 8.078, de 11 

setembro de 1990, conhecida como Código de Defesa do Consumidor (CDC), 

propiciou à sociedade mecanismos de defesa coletiva ainda não vistos, mas que já 

vinham sendo tendência em ordenamentos estrangeiros. 

 

Com a estruturação destas normas a Ação Civil Pública passou a ser um forte 

instrumento de tutela, passando a cada vez mais ser utilizado pelos legitimados. 

Sempre em busca do bem coletivo. 

 

Os anos nos dizem que foi acertada a decisão dos legisladores ao editar esta lei. 

Hoje a Ação Civil Pública é um meio de tutela coletiva muito consistente e bastante 

abrangedor. Vemos que os resultados obtidos em alguma decisões trabalham de 

forma preventiva em outros, haja vista as partes saberem da capacidade coercitiva 

que tem uma Decisão Civil. 

 

O Ministério Público, o legitimado que possivelmente mais se vale desta 

prerrogativa, tem sido elemento essencial na evolução das discussões acerca do 
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tema. Incansavelmente tem buscado, extrajudicial e judicialmente, os interesses e 

direitos da coletividade, assim como os Sindicatos. 

 

Esta estudo foi realizado, sobretudo, com base em pesquisas doutrinárias. Não 

obstante, é certo que também nos recorremos às jurisprudências dos nossos 

Tribunais. 

 

No primeiro capítulo desta monografia trazemos definições acerca dos Direitos 

Metaindividuais (Direito Difuso, Coletivo e Individual Homgêneo), bem como as 

diferenças entres estes institutos. 

 

No segundo capítulo, encontraremos definições acerca da Ação Civil Pública, da sua 

finalidade, bem como quais são as legislações que a permeiam, seu objeto e os 

tipos de pedidos por ela suportados. 

 

No terceiro capítulo, o leitor depara-se com os estudos acerca da Abrangência da 

Decisão Civil, os efeitos que a sentença pode propiciar, bem como discussões 

doutrinárias e jurisprudenciais acerca do tema. 

 

Por fim, no quinto capítulo, veremos quais são as especificidades da liquidação e 

execução de uma decisão civil e também o que da regra ordinária a ela se aplica. 
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1. DIREITOS METAINDIVIDUAIS 

 

 

1.1.  EVOLUÇÃO E DEFINIÇÃO 

 

Em decorrência da necessidade de se buscar a tutela da coletividade, de dar maior 

efetividade e eficácia às manobras jurídicas, é que se configurou o Direito 

Metaindividual, ou Transindividual, como preferem alguns, como no caso de Celso 

Antonio Pacheco Fiorillo, que o define como sendo “aqueles que transcendem o 

indivíduo, ultrapassando o limite da esfera de direitos e obrigações de cunho 

individual”.1 

 

Numa linha similar à do Professor Fiorillo, Raimundo Simão de Melo entende que os 

Direitos Metaindividuais levam esta definição “pelo fato de que os mesmos 

transcendem a esfera privada e pessoal do indivíduo porque não pertencem a uma 

só pessoa. São direitos de todos os cidadãos dispersamente considerados na 

coletividade; a lesão de um constitui ofensa a toda coletividade, assim como a 

satisfação de um também implica a satisfação de todos (...)”.2 

 

Pedro Lenza define o Direito Metaindividual como o direito que é caracterizado pela 

transcendia do direito individualizado, bem como por se alocar entre o Estado 

(público) e o ente provado, o que considera como uma tricotomia.3 

 

Viu-se neste novo conceito (ou talvez forma) de direito que a busca pela tutela 

comum em um único ato poderia trazer um resultado mais coerente, homogêneo, ou 

seja, com um único final às partes que têm a mesma pretensão, isto em decorrência 

da analogia existente nos direitos feridos destes personagens. 

 

                                                

1
 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental. 10. ed. rev. atual. e ampl. – São 

Paulo : Saraiva, 2009, p. 4. 
2
 MELO, Raimundo Simão de. Ação civil pública na justiça do trabalho. 5. ed. – São Paulo : LTr, 

2014, p. 30. 
3
 LENZA, Pedro. Teoria geral da ação civil pública. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 

2003, p. 52. 
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Este novo pensamento vinha em direção contrária ao que se via no direito romano4. 

O direito tinha em sua tradição, arraigado em sua essência, a busca pela pretensão 

individual, que, em decorrência da Revolução Francesa, teve este sentimento ainda 

mais acentuado. Contudo, após a Segunda Guerra Mundial, tivemos uma mudança 

neste cenário, quando então notou-se que esta era a maneira adequada de se 

discutir grandes temas5.  

 

No Brasil, o primeiro sinal de que a sociedade jurídica e os legisladores estavam, 

enfim, despertando-se para o assunto, foi a promulgação da Lei 4.717/65, a Lei da 

Ação Popular, que trouxe ao ordenamento brasileiro a primeira tentativa de tutela de 

Direito Metaindividual, no caso, tratando-se especificamente da proteção ao erário 

(autor popular)6. 

 

Após este primeiro passo, nossos legisladores continuaram caminhando a passos 

lentos, quando então, em 1981, editou-se a Lei 6.938/81, a Lei de Política Nacional 

do Meio Ambiente, que trouxe um grande avanço no que diz respeito à tutela da 

vida. 

 

Finalmente, em 1985, promulgou-se a Lei 7.347/85, a Lei da Ação Civil Pública 

(LACP), que trouxe evolução à defesa dos direitos metaindividuais, inclusive no que 

diz respeito ao rol de legitimados. 

 

Após a Lei da Ação Civil Pública, também tivemos a promulgação do Código de 

Defesa do Consumidor (CDC - Lei 8.078/90), que constituiu um importante 

instrumento de tutela coletiva, principalmente por ter trazido a definição de “direitos e 

interesses coletivos” 7 , no parágrafo único do art. 81, principalmente quando 

sabemos que não era um papel da lei trazer tais conceitos: 

 

                                                

4
 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental. 10. ed. rev. atual. e ampl. – São 

Paulo : Saraiva, 2009, p. 1. 
5
 Ibid. 

6
 MELO, Raimundo Simão de. Ação civil pública na justiça do trabalho. 5. ed. – São Paulo : LTr, 

2014, p. 28. 
7
 Ibid., p. 29. 
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Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das 

vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título 

coletivo. 

 

        Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se 

tratar de: 

 

        I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos 

deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que 

sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias 

de fato; 

 

       II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para 

efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de 

que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si 

ou com a parte contrária por uma relação jurídica base; 

 

       III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim 

entendidos os decorrentes de origem comum. 

 

Entretanto, foi na promulgação da Constituição Federal em 1988 que vimos 

elementos que revolucionaram ainda mais esta espécie de tutela8, ao definir as 

funções institucionais do Ministério Público, através do art. 129, in verbis: 

 

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 

 

I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da 

lei; 

 

II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 

serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta 

Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia; 

 

                                                

8
 MELO, Raimundo Simão de. Ação civil pública na justiça do trabalho. 5. ed. – São Paulo : LTr, 

2014, p. 29. 
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III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a 

proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de 

outros interesses difusos e coletivos; 

 

IV - promover a ação de inconstitucionalidade ou representação 

para fins de intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos 

nesta Constituição; 

 

V - defender judicialmente os direitos e interesses das 

populações indígenas; 

 

VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos de 

sua competência, requisitando informações e documentos para 

instruí-los, na forma da lei complementar respectiva; 

 

VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da 

lei complementar mencionada no artigo anterior; 

 

VIII - requisitar diligências investigatórias e a instauração de 

inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas 

manifestações processuais; 

 

IX - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que 

compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação 

judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. 

 

§ 1º - A legitimação do Ministério Público para as ações civis 

previstas neste artigo não impede a de terceiros, nas mesmas 

hipóteses, segundo o disposto nesta Constituição e na lei. 

 

§ 2º As funções do Ministério Público só podem ser exercidas por 

integrantes da carreira, que deverão residir na comarca da respectiva 

lotação, salvo autorização do chefe da instituição. (Redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

 

§ 3º O ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á 

mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
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participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização, 

exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, três anos de atividade 

jurídica e observando-se, nas nomeações, a ordem de 

classificação.(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 

2004) 

 

§ 4º Aplica-se ao Ministério Público, no que couber, o disposto no 

art. 93. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

 

§ 5º A distribuição de processos no Ministério Público será 

imediata. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

 

A Constituição Federal, em sua profundidade, ainda trouxe, em seu art. 225, 

dispositivo que visa garantir a existência de um meio ambiente equilibrado9. 

 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 

dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações. 

 

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao 

Poder Público: 

 

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e 

prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;  

 

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético 

do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e 

manipulação de material genético;  

 

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços 

territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, 

sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, 

                                                

9
 MELO, Raimundo Simão de. Ação civil pública na justiça do trabalho. 5. ed. – São Paulo : LTr, 

2014, p. 29. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
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vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos 

atributos que justifiquem sua proteção;  

 

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 

potencialmente causadora de significativa degradação do meio 

ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará 

publicidade;  

 

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de 

técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a 

qualidade de vida e o meio ambiente;  

 

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de 

ensino e a conscientização pública para a preservação do meio 

ambiente; 

 

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as 

práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a 

extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.  

 

§ 2º - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a 

recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução 

técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei. 

 

§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio 

ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a 

sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação 

de reparar os danos causados. 

 

§ 4º - A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra 

do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são 

patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro 

de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, 

inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. 
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§ 5º - São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos 

Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos 

ecossistemas naturais. 

 

§ 6º - As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua 

localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser 

instaladas. 

 

A Lei 8.078/90 (CDC), em decorrência da previsão constitucional quanto ao “bem 

ambiental”, trouxe a definição acerca dos direitos metaindividuais, como já citado, 

contudo, além disto, acrescentou dispositivo que havia sido vetado quando da 

promulgação da Lei 7.347 (Lei da Ação Civil Pública), através do seu art. 110, como 

vemos abaixo: 

 

“Art. 110. Acrescente-se o seguinte inciso IV ao art. 1° da Lei n° 

7.347, de 24 de julho de 1985: 

 

"IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo.” 

 

Esta manobra do legislativo (destaque-se, de importante relevância) permitiu que a 

Ação Civil Pública pudesse ser objeto de qualquer tutela de interesse difuso e 

coletivo10. 

 

As características que identificam o Direito Metaindividual, bem como que o 

distingue do direito personalíssimo são: 

 

 Transcendência à esfera privada do indivíduo. 

 Indivisibilidade do bem tutelado; 

 Indeterminabilidade dos sujeitos, quando tratarmos do direito difuso; 

 Sujeitos indeterminados, mas determináveis, quando o assunto for tutela de 

direito coletivo. 

 

                                                

10
 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental. 10. ed. rev. atual. e ampl. – São 

Paulo : Saraiva, 2009, p.3 e 4. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7347orig.htm#art1iv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7347orig.htm#art1iv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7347orig.htm#art1iv
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1.1.1.  DIREITO DIFUSO 

 

Caracteriza-se por ser um Direito Transindividual, com objeto indivisível e 

indetermilidade do titular do direito, tendo seus titulares ligados apenas por uma 

circunstância de fato, e não jurídica.11 

 

Para Mauro Schiavi, “os interesses difusos são transindividuais de natureza 

indivisível, cujos titulares são indeterminados e ligados entre si por uma situação 

fática”.12 

 

Os Interesses Difusos, como preceitua André Luiz Paes de Almeida e Leone Pereira, 

“são aqueles de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas 

e ligadas por circunstância de fato”.13 

 

O artigo 81, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 8078/90 (CDC), veio regular este 

direito com embasamentos legais, estes tais que já tinham tomado forma no artigo 

1º, inciso IV, da Lei nº 7.347/85 (Lei de Ação Civil Pública). Na ocasião o dispositivo 

mencionado foi vetado pelo Presidente da República, com a alegação de que não 

existia, em nosso ordenamento jurídico, bases legais que definissem os direitos 

difusos e coletivos. 

 

Com a Constituição de 1988 as mencionadas bases legais, que até então estavam 

inertes em nosso sistema judiciário, foram inclusas. A inclusão veio no momento em 

que o legislador passou a entender que, além dos dois formatos de bens já 

existentes, existia uma terceira espécie de bem, o bem ambiental, um bem que não 

era público, nem particular, e sim um bem de uso comum do povo. 

As bases legais foram inclusas ao nosso Ordenamento Jurídico através do artigo 

225 da Constituição Federal de 1988. 

                                                

11
 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental. 10. ed. rev. atual. e ampl. – São 

Paulo : Saraiva, 2009, p.3 e 4. 
12

 SCHIAVI, Mauro. Manual de direito processual do trabalho. 6. ed. São Paulo : LTr, 2013, p. 
1272. 
13

 ALMEIDA, André Luiz Paes de. Processo do trabalho. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 
2010, p. 228. 
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Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 

dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações. 

 

Com as bases legais já inclusas, a Lei 8.078/90 não teve seu artigo 81, que regula 

os interesses difusos e coletivos, vetado, dessa forma deu-se início ao direito difuso 

e coletivo no país. 

 

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das 

vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título 

coletivo. 

 

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: 

 

I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste 

código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam 

titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato; 

 

Neste sentido, temos as definições dos conceitos: 

 

Transindividuais: por transcender ao sujeito individual, tendo, então, uma 

pluralidade no pólo ativo.  

 

Natureza indivisível: pois o objeto é um bem de uso comum do povo, a sua divisão 

descaracterizaria sua essência. 

 

Titularidade indeterminada e interligada por circunstâncias de fato: o titular 

desse direito é indeterminável e a ligação de um titular ao outro é adquirida por 

circunstâncias fáticas, e não jurídicas. 
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1.1.2. DIREITO COLETIVO 

 

O art. 81, da Lei 8.078/90, dispôs sobre a definição do que é o “Direito Coletivo” e 

assim disse: 

 

  Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das 

vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título 

coletivo. 

 

        Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se 

tratar de: 

 

        (...) 

 

        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; 

 

O artigo trás de forma bem clara e objetiva o significado de direito coletivo. 

 

Assim como o direito difuso, o direito coletivo trata-se de um Direito Metaindividual, o 

que significa que a abrangência de sua tutela transcende a individualidade do 

sujeito, que não atenderá anseios pessoais, que seu objetivo é buscar tutelas 

relacionadas a um grupo de interessados, pessoas indeterminadas, mas 

determináveis, ligadas entre elas, ou com a parte adversa, por uma relação jurídica 

qualquer. 

 

Exemplo claro do exposto acima se vê quando um grupo de trabalhadores que, por 

intermédio do sindicato, ajuíza demanda coletiva em busca de terem reconhecido o 

direto ao recebimento de alguma verba, como, por exemplo, o adicional de 

insalubridade ou periculosidade. 

 



13 

 

Segundo João de Lima Teixeira Filho, são os interesses de maior afinidade com o 

direito do trabalho, haja vista corresponderem à ideia de um segmento caracterizado 

de indivíduos, como as categorias econômicas e profissionais. 14 

 

Segundo Mauro Schiavi, os interesses coletivos, para fins trabalhistas, é “o que 

transcende o aspecto individual para irradiar efeitos sobre um grupo ou categoria de 

pessoas, sendo uma espécie de soma de direitos individuais, mas também um 

direito próprio do grupo, cujos titulares são indeterminados, mas que podem ser 

determinados, ligados entre si, ou com a parte contrária, por uma relação jurídica 

base”.15 

 

Outra semelhança entre o direito coletivo e o difuso é que, assim como no difuso, o 

objeto do direito coletivo é indivisível e está restrito ao grupo de interessados, o que 

significa que a lesão ou satisfação de um à todos se aplica16. 

 

 

1.1.3. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS 

 

Sua definição legal, assim como a dos direitos difusos e coletivos, também foi 

inserida em nosso ordenamento pela Lei 8.078/90, contudo, diferentemente das 

outras definições, o legislador foi pouco específico, talvez devido à pouca discussão 

jurisprudencial e doutrinária acerca do tema. 

 

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das 

vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título 

coletivo. 

 

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: 

 

                                                

14
 SUSSEKIND, Arnaldo; MARANHÃO, Délio; VIANNA, Salgadas; TEIXEIRA, Lima. Instituições de 

Direito do Trabalho. 22. ed. Vol. II. São Paulo : LTr, 2005, p. 1407. 
15

 SCHIAVI, Mauro. Manual de direito processual do trabalho. 6. ed. São Paulo : LTr, 2013, p. 
1273. 
16

 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental. 10ª. ed. rev. atual. e ampl. São 
Paulo : Saraiva, 2009, p. 8. 
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(...) 

 

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos 

os decorrentes de origem comum. 

 

Mesmo com as poucas palavras dadas ao inciso III, Fiorillo concluiu que “se trata de 

direitos individuais, cuja origem decorre de uma mesma causa. Na verdade, a 

característica de ser um direito coletivo é atribuída por conta da tutela coletiva, à 

qual esses direito poderão ser submetidos”17. 

 

Amauri e Sônia Mascaro assim definem e explicam: “interesses ou direitos 

individuais homogêneos, assim entendido os decorrentes de origem comum, o que 

corresponderia, na esfera trabalhista, ao pleito de um sindicato em nome próprio 

para a condenação de uma empresa que não concede intervalo na jornada de 

trabalho para os seus empregados”18. 

 

Ao contrário do que se pode imaginar, o Direito Individual Homogêneo não se trata 

de um a pluralidade subjetiva de demandas, assim como é o litisconsorte, mas sim 

de uma demanda única, cujo objetivo é tutela destes interesses homogêneos19. 

 

Para Raimundo Simão Melo, foi a grande novidade trazida pelo CDC, por permitir 

que esses direitos individuais pudessem ser defendidos coletivamente em juízo20. 

 

Ensina Mauro Schiavi, que o Direito Individual Homogêneo “é o que tem origem 

comum, envolvendo diversas pessoas determinadas, interligadas entre si por uma 

relação fática, buscando a mesma pretensão. Trata-se de interesse divisível e 

                                                

17
 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental. 10. ed. rev. atual. e ampl. São 

Paulo : Saraiva, 2009, p.9. 
18

 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Iniciação ao direito do trabalho. 39 ed. São Paulo : LTr, 2014, 
p. 451. 
19

 MELO, Raimundo Simão de. Ação civil pública na justiça do trabalho. 5. ed. – São Paulo : LTr, 
2014, p. 31. 
20

 Ibid. 
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disponível, entretanto a soma dos interesses individuais adquire feição coletiva, 

configurando uma espécie de feixe de direitos individuais”.21 

 

Enfim, embora se trate de uma demanda coletiva, é importante frisar que este tipo 

de tutela diferencia-se bastante das outras duas, no que diz respeito ao sujeito, pois 

neste caso ele é perfeitamente identificável. 

 

 

1.2 . DIFERENÇAS ENTRE OS INTITUTOS 

 

Ambos direitos passaram, realmente, a existir com o nascimento da Constituição 

Federal de 1988, antes dela existiram apenas tentativas.22 

 

O que diferenciará esses direitos são os sujeitos, a natureza e a titularidade do 

objeto a ser discutido. 

 

O Direito Difuso, assim como já vimos, tem no pólo ativo mais que um sujeito. Sua 

natureza é indivisível e sua titularidade é indeterminada, não sendo possível 

determinar exatamente os titulares, sendo que estes são interligados por 

circunstâncias de fato, não havendo nenhum contrato ou coisa do gênero que os 

ligue. 

 

O Direito Coletivo também possui em seu pólo ativo mais que um sujeito. Sua 

natureza também é indivisível, porém, seus titulares são determináveis devido à 

natureza do direito coletivo, que possui uma relação jurídica entre os sujeitos, e não 

fática como no difuso, portanto mesmo que num primeiro momento não seja possível 

identificar os sujeitos, isso será possível graças à relação jurídica existente.23 

 

                                                

21
 SCHIAVI, Mauro. Manual de direito processual do trabalho. 6. ed. São Paulo : LTr, 2013, p. 

1273. 
22

 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental. 10. ed. rev. atual. e ampl. São 
Paulo : Saraiva, 2009, p. 5. 
23

 Ibid. 
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O Direito Individual Homogêneo trata-se de um direito individual que pode ser 

exercido coletivamente, devido sua origem decorrer de uma mesma causa e afetar 

mais que um sujeito. Ele possui natureza divisível e titularidade determinada. Um 

exemplo muito utilizado para explanar o Direito Individual Homogêneo é o recall feito 

geralmente por indústrias automobilísticas, tal procedimento é realizado para que 

determinado produto, com vício de fabricação, possa ser trocado ou ter sua falha 

corrigida. 

 

Para Raimundo Simão de Melo, “o que diferencia os interesses e direitos difusos e 

coletivos é a indeterminabilidade absoluta nos primeiros e a forma de ligação entre 

os sujeitos titulares e a parte contrária, que, nos primeiros, decorre de uma simples 

questão fática e, nos segundos, de uma relação jurídica base”. Enquanto que, os 

“interesses individuais homogêneos são aqueles cujo titular é perfeitamente 

identificável e cujo objeto é divisível e cindível. O que caracteriza um direito comum 

como individual homogêneo é a sua origem comum.” “Não se trata de pluralidade 

subjetiva de demandas (litisconsórcio), mas de uma única demanda, coletiva, 

objetivando a tutela dos titulares dos direitos individuais homogêneos.”24 

 

Enquanto que Amauri e Sônia Mascaro, concluem “que a diferença entre os mesmos 

reside principalmente na indivisibilidade dos direitos difusos, e na divisibilidade e 

individualização dos direitos coletivos após uma sentença genérica de execução 

particularizada, e dos direitos individuais homogêneos que, como o nome indica, são 

individuais, mas surgem de uma lesão comum, podendo ser pleiteados tanto pelo 

sindicato como separadamente pelo titular do direito material”.25 

 

 

 

 

 

 

                                                

24
 MELO, Raimundo Simão de. Ação civil pública na justiça do trabalho. 5. ed. – São Paulo : LTr, 

2014, p. 31. 
25

 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Iniciação ao direito do trabalho. 39 ed. São Paulo : LTr, 2014, 
p. 452. 
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2. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

 

 

2.1. HISTÓRIA 

 

A Ação Civil Pública, como levantado por Ives Gandra da Silva Martins Filho, tem 

sua matriz na class action (processo promovido por um grupo de pessoas, com o 

mesmo interesse legal) americana, da qual derivaram também a action d’intérêt 

publique francesa, a representative action inglesa e o odhasionprozess alemão.26 

 

Bezerra Leite vislumbra na Ação Civil Pública, o instrumento jurídico brasileiro de 

maior destaque quando o assunto refere-se à defesa dos interesses metaindividuais, 

bem como quando estamos falando de facilidade de acesso coletivo ao judiciário. 

 

Em consonância a isto, vale destacar a observação de Édis Milaré, um dos 

percursores da LACP: 

 

Numa sociedade como essa – uma sociedade de massa – há que 

existir igualmente um processo civil de massa. A “socialização” do 

processo é um fenômeno que, embora não recente, só de poucos 

anos para cá ganhou contornos mais acentuados, falando-se mesmo 

em normas processuais que, pelo seu alcance na liberalização dos 

mecanismos de legitimação ad causam vão além dos avanços 

verificados nos países socialista. “Tudo é público e qualquer pessoa 

pode tutelar direitos” (...) A Ação Civil Pública insere-se nesse quadro 

de grande democratização do processo (...) e num contexto daquilo 

que, modernamente, vem sendo chamada de “teoria da 

implementação”, atingindo, no direito brasileiro, características 

peculiares e inovadoras. De fato, os direitos conferidos no plano 

material só fazem sentido quando o ordenamento jurídico coloca nas 

mãos de seus titulares ou de seus representantes ideológicos 

                                                

26
 PALÁCIO DO PLANALTO – PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_25/artigos/Art_MinistroIves.htm> Acesso em: 24 jan. 
2015 
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(Ministério Público, associações, etc) mecanismos efetivos para seu 

exercício. Essa a missão da Ação Civil Pública.27 

 

No Brasil, a Ação Civil Pública, instituto de história recente, teve seu pontapé inicial 

com a promulgação da Lei Complementar nº 40/81 (Lei Orgânica Nacional do 

Ministério Público Estadual)28, contudo, de forma ainda bastante tímida, como vemos 

no trecho abaixo. 

 

Art. 1º - O Ministério Público, instituição permanente e essencial 

à função jurisdicional do Estado, é responsável, perante o Judiciário, 

pela defesa da ordem jurídica e dos interesses indisponíveis da 

sociedade, pela fiel observância da Constituição e das leis, e será 

organizado, nos Estados, de acordo com as normas gerais desta Lei 

Complementar. 

 

(...) 

 

Art. 3º - São funções institucionais do Ministério Público: 

 

(...) 

 

III - promover a ação civil pública, nos termos da lei. 

 

Em 1985, com a promulgação da Lei 7.347, passamos a ter em nosso ordenamento 

uma estrutura legal mais robusta e assertiva acerca da Ação Civil Pública, ampliando 

de forma considerável o rol de legitimados, bem como a lista de objetos passíveis de 

discussão.29 

 

Ainda assim, quando da redação da Lei da Ação Civil Pública, o objeto de sua tutela 

restava bastante restrito, destinado à reparação de danos causados ao meio 

                                                

27
 MILARÉ, Édis (coordenador). Ação civil pública : Lei 7.347/85 : Reminiscência e reflexões após 

dez anos de aplicação. 1. ed. São Paulo : RT, 1995, p. 231-232. 
28

 MELO, Raimundo Simão de. Ação civil pública na justiça do trabalho. 5. ed. – São Paulo : LTr, 
2014, p. 166. 
29

 Ibid. 
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ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, 

turístico e paisagístico 30 , não obstante, em 1988, com a promulgação da 

Constituição Federal, foi que a Ação Civil Pública alcançou o status que hoje tem, de 

instrumento de cidadania31, destinado à tutela dos interesses e direitos difusos, 

coletivos e individuais homogêneos (CF, art. 129, III)32. 

 

Para Ives Gandra, a Ação Civil Pública faz parte da segunda onda de reforma do 

processo judicial, cujo escopo foi ampliar o acesso da população à justiça, 

permitindo com isso que qualquer espécie de lesão ou lesionado pudesse utilizar do 

sistema judiciário para pleitear uma compensação à sua lesão. 

 

Ainda, Ives Gandra reconhece que, talvez, a Ação Civil Pública seja, dentro destas 

três ondas de evolução, o fato de maior relevância e importância à justiça, 

especialmente por tratar da tutela da coletividade.33 

 

Ensina Édis Milaré, que “de 1985 a 1995, nesse interregno de dez anos, a aplicação 

da Lei 7.347/85 revelou acerto do gesto de promulgá-la, que a prática processual 

desde logo referendou, paralelamente a rico filão doutrinário, elaborado pelos 

doutores da lei. A Constituição de 1988 e leis ordinárias subsequentes, ampliando 

seu âmbito e eficácia, a par de edificante jurisprudência, serviram para demonstrar o 

superior descortino que inspirou o ato de sancionar o projeto elaborado por insignes 

juristas de São Paulo”.34 

 

Hoje, quase 30 anos depois da promulgação da lei, temos ainda mais certeza do 

acerto dos legisladores quando a pensaram e a materializaram para que então 

                                                

30
 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito processual do trabalho. 12 ed. São Paulo : 

LTr, 2014, p. 1449. 
31

 MELO, Raimundo Simão de. Ação civil pública na justiça do trabalho. 5. ed. – São Paulo : LTr, 
2014, p. 166. 
32

 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental. 10. ed. rev. atual. e ampl. São 
Paulo : Saraiva, 2009, p. 474. 
33

PALÁCIO DO PLANALTO – PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_25/artigos/Art_MinistroIves.htm> Acesso em: 24 jan. 
2015 
34

 MILARÉ, Édis (coordenador). Ação civil pública : Lei 7.347/85 : Reminiscência e reflexões após 
dez anos de aplicação. 1. ed. São Paulo : RT, 1995, p. 9. 
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passasse a fazer parte do nosso ordenamento jurídico. A Ação Civil Pública hoje é a 

forma de acesso ao judiciário, por meio coletivo, que mais se destaca.35 

 

 

2.1.1. HISTÓRIA RECENTE - ACP'S EMBLEMÁTICAS NO BRASIL 

 

Abaixo trazemos alguns casos emblemáticos, discutidos por meio da Ação Civil 

Pública, salientando a importância da presente medida na busca da tutela do 

interesse e direito coletivo. 

 

Em 30/03/1993, o IDEC (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) propôs ACP 

(2005.01.1.010085-8) em face do Banco do Brasil, a fim de buscar aos seus 

associados o benefício de atualização adequada de suas cadernetas de poupança 

(IPC ao invés do LFT) referente ao período da instituição do Plano Verão pelo 

governo do Presidente Collor. Em 27/10/2009 a decisão proferida em 1ª instância foi 

ratificada pelo STF, tornando-a definitiva. Mesmo diante disto, após iniciada as 

execuções, o banco se insurgiu novamente, agora quanto aos legitimados para a 

propositura da execução, contudo, em decisão recente (13/08/2014), o STJ decidiu 

pela abrangência nacional da decisão.36 

 

Em março de 2007, o Ministério Público da União (Procuradoria Regional do 

Trabalho da 15ª Região), a ACPO (Associação de Combate aos POPS), o Instituto 

"Barão de Mauá" de Defesa de Vítimas e Consumidores Contra Entes Poluidores e 

Maus e a ATESQ (Associação dos Trabalhadores Expostos a Substâncias 

Químicas), ajuizaram ACP em face da Shell (atual Raizen Combustíveis S.A.) e Basf 

S.A., cujo objetivo era garantir que as rés se responsabilizassem e arcassem com as 

despesas originadas pelo tratamento de saúde de todos os moradores do munícipio 

que tenham sido intoxicados pela poluição produzida em algumas áreas do 

munícipio. Além disto, pleitearam que a Shell restasse obrigada a neutralizar 

qualquer fonte de exposição de contaminantes, bem como à sua condenação em 

                                                

35
  LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito processual do trabalho. 12. ed. São Paulo : 

LTr, 2014, p. 1448. 
36

IDEC - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Disponível em: 
<http://www.idec.org.br/consultas/acao-judicial/539> Acesso em: 26 jan. 2015 
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danos morais e materiais individuais. Em 05/03/2013, as partes se compuseram e 

decidiram por fim ao processo da forma mais amigável possível. As rés se 

comprometeram a pagar uma indenização de R$ 200 milhões, onde R$ 50.000,00 

restará destinado à construção de uma maternidade, que será doada ao município 

de Paulínia e o restante (R$ 150.000,00) será doado ao Centro de Referencia à 

Saúde do Trabalhador em Campinas (SP) e a Fundação Jorge Duprat Figueiredo de 

Segurança e Medicina do Trabalho. Quanto aos danos morais e materiais 

individuais, as partes definiram que cada trabalhador receberá 70% do valor 

estabelecido em sentença judicial.37 

 

Em 03/02/2014, a Defensoria Pública da União (DPU), ingressou com Ação Civil 

Pública (5008379-42.2014.4.04.7100) contra a Caixa Econômica Federal (CEF), no 

estado de Rio Grande do Sul, na tentativa de garantir uma correção adequada ao 

saldo de FGTS dos contribuintes, haja vista este estar seguindo média abaixa da 

inflação desde janeiro de 1999. O intuito da presente medida, caso alcance 

resultado positivo, é beneficiar todos os contribuintes do país.38 

 

No final do ano de 2014, o Ministério Público Federal de Piracicaba/SP (MPF) junto 

com o Ministério Público Estadual de São Paulo (MP-SP), ajuizou uma ACP 

(0005930-92.2014.4.03.6109) cujos réus são a Sabesp, a Agência Nacional de 

Águas (ANA) e o Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE). O intuito do 

parquet ao trazer esta pretensao ao judiciário era de que as rés revisassem 

imediatamente a vasão de água retirada do 2º volume morto do Sistema Cantareira, 

haja vista o risco desta operação afetar os outros municípios abastecidos pela bacia 

do rio Piracicaba.39 

 

 

 

                                                

37
 TST - Tribunal Superior do Trabalho. Disponível em: <http://www.tst.jus.br/busca-de-noticias> 

Acesso em: 25 jan. 2015 
38

 JUSTIÇA FEDERAL – Seção Judiciária do Rio Grande do Sul. Disponível em: 
<http://www2.jfrs.jus.br/?p=11353>. Acesso em 25/01/2015. 
39

 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Disponível em: <http://noticias.pgr.mpf.mp.br/noticias/noticias-
do-site/copy_of_geral/07-10-14-mpf-e-mpsp-abrem-processo-contra-sabesp-para-evitar-colapso-do-
sistema-cantareira/?searchterm=cantareira>. Acesso em 24/01/2015. 
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2.2.  DEFINIÇÃO 

 

A Ação Civil Pública, conhecida no meio jurídico por ACP, como já vimos nos tópicos 

anteriores, trata-se de um gênero de Ação Coletiva, cujo objetivo é a busca pela 

tutela dos interesses e direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. 

 

Para Mauro Schiavi, a Ação Civil Pública “consiste numa ação prevista em lei 

especial, de natureza condenatória, destinada à tutela dos interesses 

transindividuais”40. 

 

Carlos Henrique Bezerra Leite, em sua obra “Curso de Direito Processual do 

Trabalho”, conceitua-a como “o meio (a), constitucionalmente assegurado (b) ao 

Ministério Público, ao Estado ou a outros entes coletivos autorizados por lei (c), para 

promover a defesa judicial (d) dos interesses ou direitos metaindividuais (e).” 

 

Para Aryanna Manfredini, “trata-se de ação de responsabilidade por danos morais e 

patrimoniais causados ao meio ambiente; ao consumidor; à ordem urbanística; a 

bens e direitos de valor artístico, estético, histórico turístico e paisagístico; por 

infração de ordem econômica e da economia popular.”41 

 

 

2.3.  FINALIDADE 

 

A finalidade da Ação Civil Pública é tutelar os interesses e direitos metaindividuais 

(p. ex.: o meio ambiente; o direito do consumidor; os bens e direitos de valor 

estético, artístico, histórico, turístico e paisagístico; etc.) de qualquer ameaça ou 

lesão42. 

 

                                                

40
 SCHIAVI, Mauro. Manual de direito processual do trabalho. 6. ed. São Paulo : LTr, 2013, p. 

1270. 
41

 MANFREDINI, Aryanna. Processo do trabalho – Teoria e prática. 3 ed. Bahia : JusPODIVM, 
2014, p. 168. 
42

 MELO, Raimundo Simão de. Ação civil pública na justiça do trabalho. 5. ed. – São Paulo : LTr, 
2014, p. 167. 
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Raimundo Simão de Melo explicita que a sua finalidade é “proteger os direitos e 

interesses metaindividuais – difusos, coletivos e individuais homogêneos – de 

ameaças e de lesões”.43 

 

Como bem levantado pelo Mauro Schiavi, o acesso à justiça não pode ficar limitado 

à tutela do interesse individual44, e a ACP veio com a missão de mudar este cenário, 

dando condições de buscar a tutela coletiva, imprimindo a agilidade e a segurança 

adequada aos sujeitos interessados. 

 

Além da tutela com resultado mais homogêneo, celeridade processual e demais 

outros benefícios, a ACP permite que o ofendido siga no anonimato, mesmo com um 

direito seu em discussão, pois neste tipo de ação os legitimados legais é quem dão 

as caras à justiça. Em decorrência disto, os interessados não ficam expostos à 

eventuais retaliações por seus empregadores. 

 

Em consonância ao já exposto, trazemos o artigo primeiro da Lei 7.347 (LACP), que 

explicita a finalidade da ACP na ótica do legislador: 

 

Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação 

popular, as ações de responsabilidade por danos morais e 

patrimoniais causados: (Redação dada pela Lei nº 12.529, de 2011). 

 

l - ao meio-ambiente; 

 

ll - ao consumidor; 

 

III – a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 

paisagístico; 

 

IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. (Incluído pela Lei nº 

8.078 de 1990) 
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V - por infração da ordem econômica; (Redação dada pela Lei nº 

12.529, de 2011). 

 

VI - à ordem urbanística. (Incluído pela Medida provisória nº 2.180-

35, de 2001) 

 

VII – à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos.      

(Incluído pela Lei nº 12.966, de 2014) 

 

VIII – ao patrimônio público e social.  (Incluído pela  Lei nº 13.004, de 

2014) 

 

Parágrafo único.  Não será cabível ação civil pública para veicular 

pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou outros fundos de 

natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente 

determinados. (Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, de 2001) 

 

 

2.4. LEGISLAÇÃO 

 

A primeira lei a tratar do tema, contudo sem entrar no mérito da denominação dada à 

ação a ser intentada, foi a Lei Complementar nº 40, de 1981, uma Lei Orgânica 

Nacional que estabeleceu normas gerais a serem adotadas na organização dos 

Ministérios Públicos estaduais 45 .  Em seu artigo 1º, inciso III, esclarece a 

possibilidade do Ministério Público intentar este tipo de ação, como vemos abaixo, in 

verbis: 

 

Art. 1º - O Ministério Público, instituição permanente e essencial 

à função jurisdicional do Estado, é responsável, perante o Judiciário, 

pela defesa da ordem jurídica e dos interesses indisponíveis da 

sociedade, pela fiel observância da Constituição e das leis, e será 
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organizado, nos Estados, de acordo com as normas gerais desta Lei 

Complementar. 

 

(...) 

 

Art. 3º - São funções institucionais do Ministério Público: 

 

(...) 

 

III - promover a ação civil pública, nos termos da lei. 

 

O Segundo diploma a tratar do tema foi a Lei 7.347, de 1985, contudo, a primeira de 

estatura federal a discorrer sobre o assunto.46 

 

A priori, a LACP tinha seu poder de tutela limitado, em decorrência do veto dado ao 

inciso IV do art. 1º da lei, que visava estender a competência da ACP para qualquer 

interesse difuso e não apenas aos danos ao meio ambiente, ao consumidor, a bens 

e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, como 

pretendido quando da sua promulgação, em 24/07/1985.  

 

Não obstante, com a promulgação da Lei nº 8.078, de 1990, o inciso IV do art. 1º 

passou a ter vigência, estendendo a amplitude da ACP, dispondo desta forma, in 

verbis: 

 

Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação 

popular, as ações de responsabilidade por danos morais e 

patrimoniais causados: (Redação dada pela Lei nº 12.529, de 2011). 

 

l - ao meio-ambiente; 

 

ll - ao consumidor; 
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III – a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 

paisagístico; 

 

IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. (Incluído pela Lei 

nº 8.078 de 1990). (grifo nosso) 

 

V - por infração da ordem econômica; (Redação dada pela Lei nº 

12.529, de 2011). 

 

VI - à ordem urbanística. (Incluído pela Medida provisória nº 2.180-

35, de 2001) 

 

VII – à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos.      

(Incluído pela Lei nº 12.966, de 2014) 

 

VIII – ao patrimônio público e social.       (Incluído pela  Lei nº 13.004, 

de 2014) 

 

Parágrafo único.  Não será cabível ação civil pública para veicular 

pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou outros fundos de 

natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente 

determinados. (Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, de 2001) 

 

Em 1988, com o advento da Constituição Federal, a ACP assumiu um importante 

papel na organização jurisdicional do país, tornando-se o instrumento responsável e 

disponível para a busca da tutela dos interesses e direitos relacionados ao 

patrimônio público e social, bem como do meio ambiente e de outros interesses 

coletivos e difusos47, como dispõe o art. 129, inciso III, da citada norma, in verbis: 

 

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 

 

(...) 
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III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção 

do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 

interesses difusos e coletivos; 

 

 

2.5.  OBJETO 

   

 A LACP estabelece, em seus artigos 3º e 11, que o objeto desta ação é a 

condenação em dinheiro ou em obrigação de fazer ou não fazer algo, bem como 

que, nas ações cuja condenação refere-se ao cumprimento de obrigação de fazer ou 

não, que será determinado pelo juízo a execução do ato ou a sua cessão, sob pena 

de multa, independentemente de requerimento do autor, agindo de ofício.48 

 

 Art. 3º A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro 

ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. 

           

(...) 

 

Art. 11. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação 

de fazer ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento da prestação 

da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena de 

execução específica, ou de cominação de multa diária, se esta for 

suficiente ou compatível, independentemente de requerimento do 

autor. 

 

Contudo, em que pese este seja o texto trazido com a lei, Bezerra Leite faz algumas 

ressalvas, salientando que não podemos restar adstrito a este texto seco, não 

obstante saiba que uma leitura isolada enseja tal compreensão. 49 

 

Para Bezerra Leite, em decorrência do fardo carregado pelo instrumento, de ser 

responsável pela busca da garantia fundamental dos direitos ou interesses 
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metaindividuais, a Ação Civil Pública passa a levar em sua raiz genética a 

necessidade de buscar a proteção (preventiva) da coletividade, mas sem deixar de 

lado o seu viés de buscar condenações reparativas.50  

 

Em consonância a este entendimento, temos o art. 129, III, da CF, que preleciona, in 

verbis: 

 

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 

 

(...) 

 

III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a 

proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de 

outros interesses difusos e coletivos; 

 

Além do inciso IV, do art. 1ª da LACP, muito citado até aqui, em decorrência de 

trazer ao universo jurídico a possibilidade de se utilizar a ACP para a tutela de 

qualquer outro interesse difuso ou coletivo, outros dispositivos foram acrescentados 

à LACP pelo CDC, como no caso do art. 21, que prevê a possibilidade dela ser 

aplicável à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais 

homogêneos, em tudo aquilo que for cabível, o disposto no Título III, da Lei 8.078/90 

(CDC)51, in verbis: 

 

“Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, 

coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III 

da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor.  (Incluído 

Lei nº 8.078, de 1990)” 

 

 O art. 83, do CDC, também discursa sobre a amplitude do objeto da tutela que pode 

ser buscada pela ACP, ao estabelecer, em seu corpo, que para a defesa dos direitos 

                                                

50
 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito processual do trabalho. 12 ed. São Paulo : 

LTr, 2014, p. 1455. 
51

 MELO, Raimundo Simão de. Ação civil pública na justiça do trabalho. 5. ed. – São Paulo : LTr, 
2014, p. 175. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8078.htm#tituloiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8078.htm#tituloiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8078.htm#art117
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8078.htm#art117


29 

 

e interesses protegidos por esta lei, são admissíveis todas as espécies de ações 

capazes de propiciar adequada e efetiva tutela.52 

 

“Art. 83. Para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este 

código são admissíveis todas as espécies de ações capazes de 

propiciar sua adequada e efetiva tutela.” 

 

Neste sentido, vale trazer à baila, pensamento do Professor Raimundo Simão de 

Melo, que diz: 

 

Sem qualquer dúvida, pode-se afirmar que a Ação Civil Pública pode 

ter por objeto um comando condenatório, cautelar, declaratório, 

constitutivo (positivo ou negativo), mandamental, de liquidação e de 

execução ou qualquer outra espécie, desde que necessário para a 

tutela dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais 

homogêneos. 

 

Assim, poderá ser ajuizada ação cautelar, objetivando, inclusive, 

evitar o dano ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem urbanística 

ou aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 

paisagístico e a outros direitos difusos e coletivos, podendo o juiz 

conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, cuja 

decisão, na Justiça do Trabalho, poderá ser impugnada por meio de 

mandado de segurança.53 

 

Nas palavras de Mauro Schiavi, a Ação Civil Pública “tem por objeto reparar a lesão 

dos interesses que transcendem aspecto individual, por meio de imposição de 

obrigações de fazer, não fazer e pecuniárias ao causador do dano”, conforme 

disposto no art. 3º da LACP.54 
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Enfim, segundo sábias palavras de Bezerra Leite, é condição sine qua non que a 

matéria tratada na ACP tenha conteúdo trabalhista, pois somente nesta condição 

estará apta para o julgamento nesta esfera, como previsto no art. 114 da CF, caso 

contrário, o impetrante deverá optar pela esfera competente para o julgamento do 

referido dano ou ofensa.55 

 

 

2.5.1. PEDIDOS 

 

 

2.5.1.1. OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER 

 

Trata-se de uma espécie de pedido, cujo objetivo resume-se à busca de uma ordem 

judicial que (i) estanque alguma ação lesiva que o réu vinha praticando, a fim de 

cessar tal dano ou lesão praticada com tal ação, ou que (ii) determine que o réu 

passe a praticar tal ação. 

 

Exemplo clássico deste tipo de pedido é o que pleiteia que determinada empresa 

passe a cumprir as normas referentes à segurança e medicina do trabalho, a fim de 

prevenir os riscos à saúde de seus empregados (obrigação de fazer)56. Quanto à 

obrigação de não fazer podemos citar como exemplo o pedido que busque que 

determinada empresa deixe de exigir de seus empregados a prática de horas extras 

habituais. 

 

Como visto acima, a LACP trata deste tipo de obrigação em seus artigos 3º e 11. 

 

 

 

 

 

                                                

55
 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito processual do trabalho. 12 ed. São Paulo : 

LTr, 2014, p. 1457. 
56

 MELO, Raimundo Simão de. Ação civil pública na justiça do trabalho. 5. ed. – São Paulo : LTr, 
2014, p. 178. 



31 

 

2.5.1.2. OBRIGAÇÃO DE SUPORTAR 

 

Tipo de pretensão cujo objetivo restringe-se à necessidade de se obrigar que o réu 

suporte determinada situação para que, eventualmente, outra necessidade seja 

observada. Por exemplo, é o caso do pleito que visa que determinada empresa seja 

obrigada a suportar a presença de um representante dos empregados durante uma 

fiscalização provocada pelo Ministério do Trabalho e Emprego ou pelo Ministério 

Público do Trabalho.57 

 

 

2.5.1.3. COMINAÇÃO/ASTREINTES 

 

Trata-se de um pedido acessório, cuja finalidade é coagir o réu a cumprir a 

obrigação principal.  

 

Segundo levantamento realizado pelo professor Raimundo Simão de Melo, trazido 

em sua obra “Ação Civil Pública na Justiça do Trabalho”, “a origem das astreintes 

remonta ao direito francês pretoriano do século XIX, cujo sentido não é de pena 

pecuniária ou de cláusula penal, mas de coação de caráter econômico contra o 

devedor de obrigação, quer seja pessoa física ou jurídica, de direito público ou 

privado, que, premido pelo valor que pode aumentar indefinidamente, se vê coagido 

a cumprir a sua obrigação”.58 

 

De fato, trata-se de uma obrigação de forte apelo, em decorrência da multa que o 

réu pode sofrer pelo não cumprimento da obrigação principal.  

 

Contudo, vale frisar que a multa não pode servir como enriquecimento sem causa ao 

autor, sob pena de descaracterizar o objetivo de sua proposição, diante disto, é 

importante que o juízo tenha a sensibilidade adequada para dosar a aplicação da 

cominação. 
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A LACP trata desta obrigação em seus artigos 11 e 12, in verbis: 

 

Art. 11. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de 

obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento da 

prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, 

sob pena de execução específica, ou de cominação de multa diária, 

se esta for suficiente ou compatível, independentemente de 

requerimento do autor. 

 

Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem 

justificação prévia, em decisão sujeita a agravo. 

 

(...) 

 

§ 2º A multa cominada liminarmente só será exigível do réu 

após o trânsito em julgado da decisão favorável ao autor, mas será 

devida desde o dia em que se houver configurado o 

descumprimento. 

 

 

2.5.1.4. OBRIGAÇÃO DE PAGAR 

 

A obrigação de pagar é o tipo mais comum de condenação na esfera trabalhista, 

quando estamos falando de ações individuais. Nas ações coletivas, sua finalidade 

foge do padrão já conhecido, afinal, sua finalidade tem outro cunho. 

 

Na ACP, há duas hipóteses em que se pode pleitear a condenação em dinheiro, 

sendo elas59: 

 

(i) Quando torna-se impossível a reparação do dano realizado, de modo que 

consiga reestabelecer a situação inicial do objeto lesado. Para esta 
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hipótese, a condenação em pecúnia tem a finalidade de compensar o 

dano sofrido; 

 

(ii) A segunda hipótese, mesmo quando cumprida uma obrigação de fazer ou 

não fazer pelo réu, cabe como indenização pelos prejuízos já causados 

pela ação ofensiva ou por uma inércia lesiva, diante disto, tem-se que os 

valores referem-se apenas ao que já passou, haja vista a situação atual já 

estar regulada. 

 

Por determinação legal, os valores arrecadados com as cominações e condenações 

são revertidos ao FAT. 

 

É comum este tipo de pedido para reparação de algum dano moral ou material 

coletivo praticado pelo réu à coletividade60. 

 

 

2.6.  CONDIÇÕES DA AÇÃO 

 

As Condições da Ação são elementos essenciais para que o “interessado” tenha 

capacidade para usufruir do “direito de ação”, direito comum à todos, previsto no art. 

5º, incisco XXXV, da CF61, in verbis: 

 

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito; 

 

A não observação das condições da ação acarretará o encerramento prematuro 

desta, antes da apreciação de seu mérito pelo Estado, em decorrência da chamada 

“carência da ação”, conforme previsto no art. 267, inciso VI, do CPC. Nas palavras 
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de Humberto Theodor Júnior, estaremos diante de uma ausência do direito de 

ação.62 

Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: (Redação 

dada pela Lei nº 11.232, de 2005) 

 

(...) 

 

Vl - quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a 

possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse 

processual; 

 

Mauro Schiavi classifica as Condições da Ação como sendo “requisitos que deve 

conter a ação para que o juiz possa proferir uma decisão de mérito, julgando a 

pretensão trazida a juízo”.63 

 

São as Condições da Ação: 

 

a) Possibilidade Jurídica do Pedido; 

 

b) Legitimidade de Parte; 

 

c) Interesse de Agir.                                   

 

A aferição das Condições da Ação, consoante preceitua Fábio de Vasconcellos 

Menna, pode ser dada pelo juiz a qualquer momento, de ofício ou por iniciativa de 

uma das partes, conforme previsto no art 267, § 3º, do CPC, in verbis64: 

 

Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: (Redação 

dada pela Lei nº 11.232, de 2005) 
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§ 3o O juiz conhecerá de ofício, em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, enquanto não proferida a sentença de mérito, da matéria 

constante dos ns. IV, V e Vl; todavia, o réu que a não alegar, na 

primeira oportunidade em que Ihe caiba falar nos autos, responderá 

pelas custas de retardamento. 

 

Traremos com maiores detalhes a especificidade de cada um destes elementos nos 

tópicos seguintes. 

 

 

2.6.1. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO 

 

Ensina Raimundo Simão de Melo que no âmbito da justiça trabalhista existem duas 

correntes acerca do significado da condição da ação “Possibilidade Jurídica do 

Pedido”. A primeira entende que uma pretensão só poderá ser apreciada pela justiça 

se estiver prevista, agasalhada pela lei, enquanto que a segunda corrente sustenta 

que a pretensão será defesa apenas nos casos em que própria lei prever tal 

restrição.65 

 

Entendemos, assim como o Raimundo Simão de Melo e Carlos Henrique Bezerra 

Leite, que a segunda corrente tem maior relação com a Justiça do Trabalho, 

principalmente se estivermos falando de Ação Civil Pública, cujo maior interesse é a 

busca pela tutela dos interesses e direitos da coletividade, que, como sabido, são 

identificados pela dimensão social que carregam.66 

 

Para Humberto Theodoro Júnior, esta condição da ação “indica-se a exigência de 

que deve existir, abstratamente, dentro do ordenamento jurídico, um tipo de 

providência como a que se pede através da ação”.67 
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Mauro Schiavi, com base no que traz os doutrinadores Cândido Rangel Dinamarco e 

Nelso Nery Júnior, ensina que, em tese, o pedido é juridicamente possível quando é 

tutelado pelo ordenamento jurídico.68 

 

 

2.6.2. LEGITIMIDADE DAS PARTES 

 

Como o próprio tópico diz, diz respeito às partes e da legitimidade de serem atores 

no processo pretendido. 

 

Nas palavras de Humberto Theodoro Júnior, “é a titularidade ativa e passiva da 

ação”.69 

 

Neste sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior: 

 

Parte, em sentido processual, é um dos sujeitos da relação 

processual contraposto diante do órgão judicial, isto é, aquele que 

pede a tutela jurisdicional (autor) e aquele em face de quem se 

pretende fazer atuar dita tutela (réu). Mas, para que o provimento de 

mérito seja alcançado, para que a lide seja efetivamente solucionada, 

não basta existir um sujeito ativo e um sujeito passivo. É preciso que 

os sujeitos sejam, de acordo com a lei, partes legítimas, pois se tal 

não ocorrer o processo se extinguirá sem resolução do mérito (art. 

267, VI).70 

 

Mauro Schiavi define a legitimidade como “a pertinência da ação, ou seja, quais 

pessoas têm uma qualidade especial para postular em juízo, pois têm ligação direta 

com a pretensão posta em juízo. No processo de conhecimento a legitimidade deve 
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ser aferida no plano abstrato. Desse modo, está legitimado aquele que se afirma 

titular do direito e em face de quem o direito é postulado”.71 

 

Além do já exposto, é importante destacar que a Legitimidade ainda é dividida em 

classificações distintas72, sendo elas: 

 

a. exclusiva: aquela destinada a um único agente, ou seja, ninguém além 

daquele determinado ator poderá postular o direito que lhe interessa, sua 

legitimidade é exclusiva; 

 

b. concorrente: diferentemente da “exclusiva”, a “concorrente” significa que mais 

de um agente poderá figurar como parte no processo postulando tutela ao 

mesmo direito; 

 

c. extraordinária: garante a possibilidade de um agente postular em nome 

próprio direito ou interesse de outrem. 

 

 

2.6.2.1. LEGITIMIDADE PARA ATUAR NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

 

O rol de legitimados para a propositura da Ação Civil Pública está previsto no art. 5º, 

da LACP (Lei 7.347/85), in verbis: 

 

Art. 5o  Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação 

cautelar: (Redação dada pela Lei nº 11.448, de 2007). 

 

I - o Ministério Público; (Redação dada pela Lei nº 11.448, de 

2007). 

 

II - a Defensoria Pública; (Redação dada pela Lei nº 11.448, de 

2007). 
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III - a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios; (Incluído pela Lei nº 11.448, de 2007). 

 

IV - a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de 

economia mista; (Incluído pela Lei nº 11.448, de 2007). 

 

V - a associação que, concomitantemente: (Incluído pela Lei nº 

11.448, de 2007). 

 

a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos 

termos da lei civil; (Incluído pela Lei nº 11.448, de 

2007). 

 

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.       (Redação dada pela  Lei nº 13.004, de 

2014) 

 

Nos parágrafos do art. 5º, o legislador trouxe algumas especificidades acerca da 

participação dos legitimados em determinadas situações, como vemos abaixo, in 

verbis: 

 

§ 1º O Ministério Público, se não intervier no processo como 

parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei. 

 

§ 2º Fica facultado ao Poder Público e a outras associações 

legitimadas nos termos deste artigo habilitar-se como litisconsortes 

de qualquer das partes. 

 

§ 3º Em caso de desistência infundada ou abandono da ação 

por associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado 

assumirá a titularidade ativa. (Redação dada pela Lei nº 8.078, de 

1990) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11448.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11448.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11448.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11448.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11448.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11448.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13004.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13004.htm#art1
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§ 4.° O requisito da pré-constituição poderá ser dispensado pelo 

juiz, quando haja manifesto interesse social evidenciado pela 

dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem 

jurídico a ser protegido. (Incluído pela Lei nª 8.078, de 11.9.1990) 

 

§ 5.° Admitir-se-á o litisconsórcio facultativo entre os Ministérios 

Públicos da União, do Distrito Federal e dos Estados na defesa dos 

interesses e direitos de que cuida esta lei. (Incluído pela Lei nª 8.078, 

de 11.9.1990) 

 

§ 6° Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos 

interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às 

exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título 

executivo extrajudicial. (Incluído pela Lei nª 8.078, de 11.9.1990) 

 

Antes da promulgação da LACP, o rol de legitimados era restrito, tendo como 

legitimado para o feito apenas o Ministério Público. Era o que víamos em nosso 

ordenamento jurídico da época (Lei 6.938/81 e Lei Complementar 40/81). Não 

obstante, como vemos acima, a situação atual é bastante diferente, tivemos um 

aumento considerável no rol de legitimados, facilitando ainda mais o acesso a este 

tipo de tutela. Contudo, ainda assim, o Ministério Público continua sendo o maior 

promotor deste tipo de ação.73 

 

 

2.6.2.2. INTERESSE DE AGIR 

 

O Interesse de Agir diz respeito à necessidade do autor buscar tutela judicial a fim 

de remediar ou prevenir determinada lesão ou dano. 

 

Segundo Humberto Theodoro Júnior o Interesse de Agir não é encontrado apenas 

na utilidade, mas também na necessidade de se utilizar da demanda judicial como 
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remédio apto à busca pela tutela do direito concreto, haja vista ser defeso a 

utilização deste tipo de tutela sem uma real necessidade.74 

 

Ainda, segundo Humberto Theodoro Júnior, “o processo jamais será utilizável como 

simples instrumento de indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou o perigo de 

dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é que autoriza o 

exercício do direito de ação”.75 

 

Mauro Schiavi ensina que o interesse e adequação do Interesse de Agir está 

atrelado à necessidade de escolha do autor acerca do instrumento adequado para a 

propositura de sua pretensão e cita o exemplo abaixo como forma de elucidação: 

 

Não pode escolher (o autor) a via do mandado de segurança para 

tutelar uma pretensão destinada ao pagamento de horas extras, uma 

vez que a via procedimental eleita não está correta para a tutela de 

uma pretensão condenatória.76 

 

Rodolfo de Camargo Mancuso, em sua obra “Ação Civil Pública”, ensina, acerca do 

interesse à propositura da Ação Civil Pública: 

 

O interesse processual, interesse de agir, interesse ad agendum, tem 

sido normalmente qualificado pela doutrina pelo trinômio 

“necessidade-utilidade-adequação”, a saber: 1. necessidade do 

recurso ao Judiciário para obter certo bem de vida, seja porque não 

se logrou obtê-lo pela vias suasórias (ex.: a satisfação de um 

crédito), seja porque o próprio direito positivo exige a intervenção 

jurisdicional (ação de divórcio; ações ditas constitutivas necessárias); 

2. adequação do provimento pretendido, isto é, sua idoneidade 

técnico-jurídica para atender à expectativa do autor (ex.: para quem 

foi esbulhado em sua posse, não é próprio o pedido de mero interdito 
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proibitório, visto que que essa medida é inidônea a restituir a posse 

perdida); 3. utilidade da via processual eleita: conquanto haja alguma 

dissensão doutrinária a respeito desse quesito, já que o acesso à 

tutela jurisdicional tem por pressuposto o fato de que a medida 

pleiteado será útil, na ordem prática, ao autor.77 

 

No que diz respeito à Ação Civil Pública, o interesse de agir também deve ser 

analisado em face da qualidade do autor coletivo legitimado. 78 

 

O Ministério Público, por exemplo, tem sua legitimidade garantida pelos arts. 127 e 

129, da CF, in verbis: 

 

Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à 

função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem 

jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis. 

 

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 

 

III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção 

do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 

interesses difusos e coletivos; 

 

O Sindicato, por sua vez, tem sua legitimação assegurada pelo art. 8º da CF, in 

verbis: 

 

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o 

seguinte: 

 

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou 

individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou 

administrativas; 
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Para estes dois sujeitos (Ministério Público e Sindicato), tem-se que o interesse de 

agir é presumido, haja vista as disposições legais acima, em decorrência disto, 

remotas são as possibilidades do juízo extinguir o feito alegando carência da ação 

por conta desta Condição da Ação. Contudo, para os demais colegitimados da 

LACP, a situação deve ser apreciada com maior atenção.79 
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3. DA DECISÃO CIVIL 

 

 

3.1.  DA COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DA LIDE 

 

O art. 2º da LACP dispõe acerca da Competência Funcional, contudo, não obstante 

a isto, há entendimentos diversos à previsão legal. 

 

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) 

 

Atualmente, há três entendimentos acerca da Competência Funcional-Territorial do 

juízo para apreciação das Ações Coletivas no âmbito da Justiça do Trabalho, acerca 

disto, ensina Raimundo Simão de Melo: 

 

O primeiro (grifo nosso), que entende serem competentes 

funcionalmente os Tribunais Regionais do Trabalho e o Tribunal 

Superior do Trabalho por se tratarem de direitos e interesses 

coletivos, à semelhança do Dissídio Coletivo, que é da competência 

dos tribunais. O segundo (grifo nosso), numa posição mista, defende 

ser tal competência originária das Varas do Trabalho quando o dano 

for local, ou seja, quando se restringir à jurisdição do órgão julgador 

e, dos Tribunais Regionais do Trabalho e do Tribunal Superior do 

Trabalho, quando o dano dor de abrangência regional ou nacional, 

respectivamente. O terceiro (grifo nosso), com base no art. 2º da Lei 

7.347/85, entende ser competente sempre o Juiz de primeira 

instância do local do dano
80

. 
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A primeira corrente entende que a competência para apreciação e julgamento da 

Ação Civil Pública é originária dos Tribunais do Trabalho, por mera analogia ao 

procedimento adotado para a ação de Dissídio Coletivo, contudo, vale frisar, não há 

determinação legal que embase tal entendimento81, o art. 856 da CLT faz previsão 

expressa ao que diz respeito aos Dissídios Coletivos, a Ação Civil Pública tem 

ordenamento próprio. 

 

(CAPÍTULO IV - DOS DISSÍDIOS COLETIVOS) 

Art. 856 - A instância será instaurada mediante representação escrita 

ao Presidente do Tribunal. Poderá ser também instaurada por 

iniciativa do presidente, ou, ainda, a requerimento da Procuradoria da 

Justiça do Trabalho, sempre que ocorrer suspensão do trabalho. 

 

A segunda corrente citada é oriunda da posição prevista no art. 93 do CDC (Lei 

8.078/90), in verbis: 

 

Art. 93. Ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente 

para a causa a justiça local: 

 

I - no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de 

âmbito local; 

 

II - no foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, para os 

danos de âmbito nacional ou regional, aplicando-se as regras do 

Código de Processo Civil aos casos de competência concorrente. 

 

Neste sentido temos as seguintes ementas: 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA FUNCIONAL. 

COMPETÊNCIA TERRITORIAL. 1. Ação civil pública intentada pelo 

Ministério Público do Trabalho diretamente no Tribunal Superior do 

Trabalho visando à imposição de obrigações de fazer e de não fazer 
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em favor de empregados de empresa de âmbito nacional. 2. A ação 

civil pública -trabalhista- não é causa que se inscreve na 

competência originária dos Tribunais do Trabalho, pois: a) 

assemelha-se mais a um dissídio individual plúrimo; b) a Lei 

Complementar nº 75/93 deferiu ao Ministério Público do Trabalho a 

titularidade para a ação civil pública -junto aos órgãos da Justiça do 

Trabalho- (art. 83 -caput- e inc. III); c) não há lei que cometa aos 

Tribunais do Trabalho tal competência, mostrando-se tecnicamente 

insustentável para tanto a invocação da analogia. Assim, como todo 

dissídio individual, deve ingressar perante uma Vara do Trabalho. 3. 

Na determinação da competência territorial, cumpre tomar em conta 

a extensão do dano, pautando-se pela incidência analógica da norma 

do art. 93, do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, é 

competente para a causa a justiça local: I - no foro do lugar onde 

ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito local; II - no foro 

da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, para os danos de 

âmbito nacional ou regional. 4. Postulando-se na ação civil pública a 

emissão de provimento jurisdicional em prol de trabalhadores 

subaquáticos que prestam labor a empresa de âmbito nacional, em 

diversos pontos do território brasileiro, fixa-se a competência 

territorial em uma das Varas do Trabalho do Distrito Federal. 5. 

Declara-se, de ofício, a incompetência funcional do Tribunal Superior 

do Trabalho e determina-se o envio dos autos à Vara do Trabalho do 

Distrito Federal, a quem couber, por distribuição. 

(TST - ACP: 928672619935555555  92867-26.1993.5.55.5555, 

Relator: João Oreste Dalazen, Data de Julgamento: 14/11/2002, 

Seção Especializada em Dissídios Coletivos,, Data de Publicação: 

DJ 22/11/2002.) 

 

INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. 

EXTENSÃO DO DANO CAUSADO OU A SER REPARADO. 

APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 93 DO CÓDIGO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR. Para a fixação da competência territorial em 

ação civil pública, cumpre tomar-se em conta a extensão do dano 

causado ou a ser reparado, pautando-se pela incidência analógica do 

art. 93 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, se a extensão 
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do dano a ser reparado limitar-se ao âmbito regional, a competência 

é de uma das Varas do Trabalho da capital do Estado; se for de 

âmbito supra-regional ou nacional, o foro é o do Distrito Federal, 

conforme a OJ nº 130 da SBDI-2 desta Corte. Recurso de revista de 

que não se conhece. (...) 

(TST - RR: 1575  1575/2003-003-22-00.0, Relator: Kátia Magalhães 

Arruda, Data de Julgamento: 18/11/2009, 5ª Turma,, Data de 

Publicação: 27/11/2009) 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXTENSÃO DO DANO - NÍVEL NACIONAL 

- COMPETÊNCIA TERRITORIAL - VARAS DO DISTRITO FEDERAL 

- OJ Nº 130, DA SBDI-2, DO TST - Em se tratando de ação civil 

pública, a competência territorial deve ser fixada levando-se em 

conta a extensão do dano causado ou a ser reparado, a teor da 

Orientação Jurisprudencial nº 130 da SBDI-2, do TST. Como no caso 

em apreço a extensão do dano tem âmbito nacional, atingindo a toda 

a gama de empregados e ex-empregados da CEF, a competência 

para o processamento é de uma das Varas do Trabalho do Distrito 

Federal. 

(TRT-22 - RECORD: 396200800222003 PI 00396-2008-002-22-00-3, 

Relator: LIANA CHAIB, Data de Julgamento: 17/11/2009, SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: DJT/PI, Página não indicada, 

14/12/2009) 

 

Em consonância à segunda corrente, bem como às citadas ementas, temos, na OJ 

130 da SDI-II, o entendimento fixado pelo C. Tribunal Superior do Trabalho, in 

verbis: 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. LOCAL DO DANO. LEI Nº 

7.347/1985, ART. 2º. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, 

ART. 93 (redação alterada na sessão do Tribunal Pleno realizada em 

14.09.2012) – Res. 186/2012, DEJT divulgado em 25, 

26 e 27.09.2012. 

 

I – A competência para a Ação Civil Pública fixa-se pela extensão do 

dano. 
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II – Em caso de dano de abrangência regional, que atinja cidades 

sujeitas à jurisdição de mais de uma Vara do Trabalho, a 

competência será de qualquer das varas das localidades atingidas, 

ainda que vinculadas a Tribunais Regionais do Trabalho distintos. 

 

III – Em caso de dano de abrangência suprarregional ou nacional, há 

competência concorrente para a Ação Civil Pública das varas do 

trabalho das sedes dos Tribunais Regionais do Trabalho. 

 

IV – Estará prevento o juízo a que a primeira ação houver sido 

distribuída. 

 

A terceira corrente, qual entendimento coaduna com a posição do Raimundo 

Simão de Melo, que inclusive entende tratar-se da única posição acertada acerca do 

tema, em decorrência das previsões legais acerca do assunto, também tem seu 

entendimento prevalecido na doutrina e jurisprudência.82 

 

Para Mauro Schiavi, a Competência Funcional será sempre do primeiro grau de 

jurisdição, ou seja, das Varas do Trabalho, mesmo sabendo que a pretensão da 

ACP será sempre de natureza coletiva, haja vista, em sua opinião, a ação não se 

equiparar a um Dissídio Coletivo de natureza jurídica, bem como pelo fato de não se 

tratar da criação de uma norma aplicável ao âmbito das categorias profissionais-

econômicas e sim a aplicação de um direito já existente em nosso ordenamento 

jurídico.83 

 

Neste sentido a seguinte ementa: 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERRUPÇÃO DE PRATICA ANTI-

SINDICAL PELO EMPREGADOR. GARANTIA DO LIVRE 

EXERCÍCIO DO DIREITO DE PERSUASÃO PACÍFICA DE ADESÃO 

A GREVE. COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO PRIMEIRO GRAU. 
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Cuidando de Ação Civil Pública Coletiva em que o autor aponta 

infração a direitos coletivos pré-estabelecidos por lei consoante 

artigos 1º, IV e 2º, da Lei nº7.347/85, com o objetivo de promover 

procedimentos que assegure o livre exercício do direito de greve, a 

competência funcional é do juizo de primeiro grau do local da lesão 

do interesse tutelado e não do Tribunal, porque na hipótese a 

presente a ação proposta não cuida de criação de normas jurídicas  

em sede de Dissídio Coletivo, mas sim de garantir a observância 

daquelas normas jurídicas existentes que estariam sendo 

descumpridas. PRECEDENTE TST - ACP - 92.867/1993. 

RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DO 1º GRAU PARA 

CONHECER E DECIDIR A CAUSA. 

(TRT-15 - AÇÃO NÃO TIPIFICADA (COMP. ORIGINÁRIA): 3 SP 

000003/2006, Relator: LORIVAL FERREIRA DOS SANTOS, Data de 

Publicação: 20/01/2006) 

 

Enfim, entende-se que esta última posição, a qual é defendida e trazida ao 

ordenamento jurídico pela LACP, foi estabelecida pelo legislador a fim de facilitar o 

acesso dos interessados ao judiciário, bem como para dar melhores condições à 

avaliação do caso concreto ao juízo, haja vista restar estabelecido na mesma faixa 

territorial dos fatos acometidos e dos supostos danos, bem como pela maior 

facilidade no levantamento das evidências probatórias.84 

 

 

3.2. EFEITOS DA DECISÃO 

 

 

3.2.1. EFEITOS “ERGA OMNES” 

 

A decisão transitada em julgada, com base no processo civil tradicional, originava 

efeitos somente às partes litigantes (art. 472 do CPC), contudo, com a criação das 
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ações coletivas, surgiu a necessidade de também se criar nova diretriz para a 

eficácia da decisão advinda deste tipo de ação.85 

 

Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é 

dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros. Nas causas 

relativas ao estado de pessoa, se houverem sido citados no 

processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a 

sentença produz coisa julgada em relação a terceiros. 

 

Em decorrência desta necessidade, pelo fato da regra do CPC não se adaptar às 

necessidades dos Direitos Metaindividuais, é que se criou esta ruptura com o 

princípio tradicional trazido pelo CPC.86 

 

Com a ruptura já instalada, veio a necessidade de novo dispositivo para que 

houvesse legalidade na execução das decisões coletivas. 

 

O primeiro texto legal a regular tal situação foi a Lei da Ação Popular (Lei 4.717/65), 

que trouxe, em seu art. 18, o disposto abaixo: 

 

 Art. 18. A sentença terá eficácia de coisa julgada oponível "erga 

omnes", exceto no caso de haver sido a ação julgada improcedente 

por deficiência de prova; neste caso, qualquer cidadão poderá 

intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova 

prova. 

 

Ato contínuo, com a promulgação da LACP (Lei 7.347/85), o legislador trouxe novo 

dispositivo para regularização da execução da Ação Coletiva, e, em seu art. 16 

assim estabeleceu: 

 

Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da 

competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for 
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julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que 

qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico 

fundamento, valendo-se de nova prova. (Redação dada pela Lei nº 

9.494, de 10.9.1997) 

 

Não obstante às disposições já lançadas ao ordenamento jurídico pelo legislador, 

com a promulgação do CDC (Lei 8.078/90), veio também nova disposição acerca do 

tema “efeitos da coisa julgada”. Neste sentido, em seu art. 103, o CDC assim nos 

assegurou: 

 

Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença 

fará coisa julgada: 

 

I - erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por 

insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá 

intentar outra ação, com idêntico fundamento valendo-se de nova 

prova, na hipótese do inciso I do parágrafo único do art. 81; 

 

II - ultra partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, 

salvo improcedência por insuficiência de provas, nos termos do 

inciso anterior, quando se tratar da hipótese prevista no inciso II do 

parágrafo único do art. 81; 

 

III - erga omnes, apenas no caso de procedência do pedido, para 

beneficiar todas as vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso 

III do parágrafo único do art. 81. 

 

§ 1° Os efeitos da coisa julgada previstos nos incisos I e II não 

prejudicarão interesses e direitos individuais dos integrantes da 

coletividade, do grupo, categoria ou classe. 

 

Em relação ao disposto no art. 103 do CPC, nos ensina Humberto Theodoro Júnior: 

 

Então, de acordo com o art. 103, § 1º, da Lei nº 8.078, de 11.09.90 

(Código de Defesa do Consumidor), que se aplica a todas as ações 

coletivas (arts. 110 e 117), ou seja, a qualquer ação que cuide de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9494.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9494.htm#art2
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“interesses coletivos, difusos, ou individuais homogêneos, 

coletivamente tratados” deve-se analisar a eficácia da coisa julgada 

coletiva, separando-se, primeiro, as ações julgadas procedentes das 

que foram rejeitadas. Depois, entre as últimas, separando-se as em 

que a pretensa do autor for rejeitada em julgamento exauriente sobre 

ilegitimidade material da pretensão e aqueles outros em que o 

julgamento não encontrou elementos probatórios suficientes nem 

para acolher nem para rejeitar, em definitivo, a pretensão.87 

 

Considerando os textos legais acerca do tema, resta claro que, no caso de 

improcedência da ação por insuficiência de provas (com efeitos erga omnes ou ultra 

partes), não haverá formação de coisa julgada aos sujeitos titulares deste direito, 

restando lhes a possibilidade de intentarem novamente tal pretensão ao juízo (tal 

possibilidade é extensiva aos demais legitimados e também ao autor da suposta 

ação julgada improcedente), a fim de buscar melhor sorte, agora valendo-se de nova 

prova (§ 2º, art. 103, CDC).88 

 

§ 2° Na hipótese prevista no inciso III, em caso de improcedência do 

pedido, os interessados que não tiverem intervindo no processo 

como litisconsortes poderão propor ação de indenização a título 

individual. 

 

A previsão legal citada acima é o que doutrinariamente se chama de secundum 

eventum litis (coisa julgada segundo o resultado da lide), haja vista, via de regra, a 

sentença coletiva somente poder beneficiar os interessados e nunca prejudicá-los.89 

Contudo, ainda que a Decisão Civil seja improcedente por outros motivos que não 

estejam ligados à insuficiência de provas, é importante salientar que o efeito erga 

omnes ou ultra partes à todos atingirá, mas seus efeitos abrangerão apenas aos 
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legitimados ativos para a Ação Civil Pública 90 , não atingindo os interessados 

individuais, que, em decorrência disto, poderão individualmente intentar nova 

pretensão ao juízo. Este é o que doutrinariamente se chama de “princípio geral res 

inter alios iudicta nullum aliis proeiudiciu facient.91 

 

Em caso de resultado positivo advindo da decisão coletiva, outra conclusão que se 

faz dos dispositivos, a sentença fará coisa julgada erga omnes ou ultra partes, o que 

significa que a decisão terá efeito vinculante, que valerá à todos os interessados, 

tornando desnecessário que cada um dos interessados busque a tutela de seus 

interesses individualmente ao judiciário, podendo valer-se do § 3º, do art. 103, do 

CDC, para executar sua quota parte92, in verbis: 

 

§ 3° Os efeitos da coisa julgada de que cuida o art. 16, combinado 

com o art. 13 da Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985, não 

prejudicarão as ações de indenização por danos pessoalmente 

sofridos, propostas individualmente ou na forma prevista 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. 

 

Neste sentido a seguinte ementa: 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA FUNCIONAL. A ação civil 

pública trabalhista tem por finalidade o cumprimento de normas já 

existentes, supostamente descumpridas, possuindo natureza 

ordinária e individual, assemelhando-se, portanto, a um dissídio 

individual plúrimo, inserido na competência das Varas do Trabalho. 

Não sendo o seu objetivo a criação de normas entre empregados e 

empregadores, não há que se falar em competência originária dos 

Tribunais do Trabalho. 
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AÇÃO CIVIL PÚBLICA E COISA JULGADA. O efeito erga omnes da 

sentença proferida em ação civil pública não alcança aqueles 

empregados que já tiverem resolvido as suas situações 

individualmente, seja por decisão transitada em julgado, seja por 

meio de acordo judicial envolvendo a matéria. 

 (TRT-6 - RO: 472200417106007 PE 2004.171.06.00.7, Data de 

Publicação: 03/03/2007) 

 

 

3.2.2. EFEITOS TERRITORIAIS 

 

Segundo o art. 16 da LACP (Lei 7.347/85), a decisão civil terá abrangência nos 

limites da competência territorial do órgão prolator, como vemos no texto legal in 

verbis: 

 

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. (Redação dada pela Lei nº 

9.494, de 10.9.1997) 

 

Como vemos, tal previsão limita os efeitos da decisão civil, restringindo-a ao âmbito 

de atuação do juízo prolator da sentença. 

 

Trata-se de um dispositivo polêmico, que originou diversas manifestações contrárias, 

tanto doutrinárias quanto jurisprudenciais, quais veremos nos tópicos seguintes. 

 

Na contramão, ao contrário do que dispõe a LACP, o CDC não traz limitação 

territorial à abrangência da decisão civil, fazendo-a valer com efeitos erga omnes e 

ultra partes, como sustentado por alguns autores, in verbis: 

 

Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença 

fará coisa julgada: 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9494.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9494.htm#art2
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I - erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por 

insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá 

intentar outra ação, com idêntico fundamento valendo-se de nova 

prova, na hipótese do inciso I do parágrafo único do art. 81; 

 

II - ultra partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, 

salvo improcedência por insuficiência de provas, nos termos do 

inciso anterior, quando se tratar da hipótese prevista no inciso II do 

parágrafo único do art. 81; 

 

III - erga omnes, apenas no caso de procedência do pedido, para 

beneficiar todas as vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso 

III do parágrafo único do art. 81. 

 

Neste sentido segue a ementa abaixo: 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA FUNCIONAL. EFEITOS DA 

COISA JULGADA. A sentença proferida em Ação Civil Pública faz 

coisa julgada erga omnes e ultra partes limitadamente ao grupo, 

categoria ou classe atingida, independentemente de esta localizar-se 

fora da competência territorial do órgão prolator, nos termos do art. 

03, I e II, do CSC, aplicável à espécie por força do que dispões o art. 

21 da Lei de Ação Civil Pública. 

(TRT da 14ª Região, Processo n. 1.314/02, 1ª Turma, Relator Juiz 

Marcus Moura Ferreira, DJRO 5.4.2002). 

 

Abaixo vemos uma ementa do TRT da 2ª Região, que teve o cuidado de justificar 

sua decisão com base em sua interpretação acerca do art. 16 da LACP: 

 

AÇAO CIVIL PÚBLICA. ALCANCE DA DECISAO. NOVA REDAÇAO 

DO ART. 16 DA LEI 7.347/85 (LACP). A atual redação do artigo 16 

da Lei 7.347/85, ao estabelecer que "A sentença civil fará coisa 

julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão 

prolator,(...)"(grifo meu),merece interpretação de forma a prestigiar o 

espírito da lei, sem, todavia, alijar a Ação Civil Pública de sua força e 

eficácia. Neste diapasão, a locução "órgão julgador" deve ser 
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entendida não como "juízo sentenciante", mas sim o órgão, o 

Tribunal ao qual está vinculado o juízo de ingresso da ação. Desta 

forma, in casu limita-se a coisa julgada à competência do Tribunal 

Regional do Trabalho da 2ª Região, abrangendo assim a Grande São 

Paulo e Baixada Santista. Recurso a que se dá parcial provimento 

neste ponto.II - ATIVIDADE BANCÁRIA. TERCEIRIZAÇAO ILÍCITA. 

A terceirização de parte da atividade-fim bancária, consistente na 

concessão de crédito pessoal e crédito direto ao consumidor, a 

despeito de aparentemente lícita do ponto de vista do Sistema 

Financeiro Nacional (eis que autorizada pelo BACEN), infringe a 

legislação trabalhista e atrai a incidência do inciso I da Súmula 331 

do C. TST, pelo que o vínculo se forma diretamente com a instituição 

bancária.Recurso patronal a que se nega provimento. 

(TRT-2 - RECORD: 2544200404202009 SP 02544-2004-042-02-00-

9, Relator: RICARDO ARTUR COSTA E TRIGUEIROS, Data de 

Julgamento: 23/02/2010, 4ª TURMA, Data de Publicação: 

05/03/2010) 

 

Como vimos (e destacamos novamente), a ementa traz o entendimento de que “a 

locução "órgão julgador" não deve ser entendida como "juízo sentenciante", mas sim 

o órgão, o Tribunal ao qual está vinculado o juízo de ingresso da ação. Desta forma, 

in casu limita-se a coisa julgada à competência do Tribunal Regional do Trabalho da 

2ª Região(...)”. 

 

 

3.2.3. DISCUSSÕES DOUTRINÁRIAS 

 

A Doutrina é muito expansiva quanto ao tema, mas vê-se bastante homogeneidade 

de posicionamentos, aparentemente em decorrência do real valor que é creditado 

aos Direitos Metaindividuais e às Leis que, para sua regularização, foram criadas. 

 

Quanto aos efeitos erga omnes e ultra partes, não há discussão e nem 

descontentamento. Parece óbvio à todos de que este é o tipo de efeito que uma 

decisão civil de cunho coletivo deve trazer, ainda mais se lembrarmos que sua 
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criação é baseada nas experiências bem sucedidas da class actions do direito norte-

americano.93 

 

A discussão torna-se volumosa quando o assunto é a edição da Medida Provisória 

1.570/97, posteriormente convertida na Lei 9.494/97, que modificou a redação 

original do art. 16 da Lei 7.347/85, in verbis: 

 

(texto revogado) Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga 

omnes, exceto se a ação for julgada improcedente por deficiência de 

provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra 

ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. 

 

(texto vigente) 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. 

 

Como vemos pela leitura dos dispositivos acima, a alteração no art. 16 trouxe ao 

ordenamento jurídico uma limitação aos efeitos da decisão erga omnes, restringindo 

seu alcance aos limites territoriais do órgão prolator da sentença. 

 

A doutrina, como veremos abaixo, não poupa críticas ao novo texto, sob a 

argumentação de que tal disposição viola a natureza da Ação Civil Pública, bem 

como alguns princípios constitucionais, como o da “ordem jurídica justa” e o do 

“acesso à justiça”, previstos no inciso XXXV, do art. 5º, da CF.94 

 

Pedro Lenza, diante desta tentativa de restrição dos efeitos subjetivos da coisa 

julgada, volta-se completamente, pois, segundo ele, tal disposição “vai totalmente 

em sentido contrário a toda a evolução de proteção dos interesses transindividuais 
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em juízo (ondas renovatórias) e da molecularização dos conflitos”.95 Neste mesmo 

sentido, nos ensina: 

 

O objetivo das ações coletivas, conforme já visto, foi trazer maior 

celeridade ao processo, evitando o conflito de decisões e sua 

multiplicação, fenômenos responsáveis pelo assoberbamento do 

Judiciário. Outra grande valia do processo coletivo reside na 

capacidade de assegurar o acesso à Justiça de interesses 

transindividuais, muitos deles marginalizados quando individualmente 

considerados. 

 

Ainda, com o afinco de demonstrar a impossibilidade de aplicação da nova redação 

do art. 16 da LACP, Pedro Lenza traz os seguintes exemplos: 

 

Analise-se determinada ação ordinária de cobrança proposta, por 

exemplo, pelo atuante Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – 

IDEC, contra determinado banco, visando o pagamento da diferença 

de correção monetária verificada no mês de janeiro/89. Julgada 

procedente a ação proposta na capital do Estado de São Paulo, a 

sentença deverá se restringir aos consumidores do Estado de São 

Paulo? Ou seja, a eficácia da sentença limitar-se-á, exclusivamente, 

às aplicações feitas nas agência do réu, dentro da comarca da 

capital paulista (observada a competência do juízo sentenciante), 

mesmo sabendo que o réu têm agências espalhadas por todo o 

país? E se fosse proposta outra ação no Estado do Rio de Janeiro, 

deixaria de haver litispendência? As respostas, indiscutivelmente, 

são negativas, devendo, como será visto, ser afastada a aplicação do 

art. 16 da LACP, na redação determinada pela Lei 9.494/97, em 

razão da amplitude nacional do dano e dos argumentos apontados e 

a serem desenvolvidos.96 
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Outra situação esdrúxula decorre, por exemplo de decisão 

determinando a proibição da fabricação, venda e distribuição de 

determinada bebida alcoólica, comprovadamente nociva à saúde 

(interesse difuso). Essa decisão se restringiria ao órgão prolator; ou 

seja em outro Estado, por exemplo, poderia a mesma bebida, já tida 

por nociva, ser comercializada? 97 

 

Como vimos, os exemplos citados por Pedro Lenza sustenta a posição de que tal 

alteração aumentaria o risco de não termos mais, no âmbito coletivo, decisões 

homogêneas para assuntos análogos e ensejaria conflitos entre as decisões. 

 

Abaixo, trazemos a posição de Raimundo Simão de Melo acerca do disposto no art. 

16 da LACP, que, como vemos, é baseada na natureza da Ação Coletiva: 

 

Esse entendimento, no entanto, não pode prevalecer, porquanto, 

como cristalinamente estabelece o CDC (art. 81 e incisos I e II), os 

interesses difusos e coletivos são caracterizados pela indivisibilidade 

quanto à sua existência e, consequentemente, no tocante à 

reparação das ofensas que lhes venham a ser provocadas. 

 

Ora, não se pode imaginar na transposição de regras ortodoxas do 

processo individual para a resolução de lides de natureza coletiva, 

diante da impossibilidade de se “dividir” tais interesses. E se os 

direitos e interesses difusos e coletivos são indivisíveis, à evidência, 

a sentença coletiva proferida pelo Juiz da base territorial em que se 

originou o dano ou nele deva ocorrer lançará seus efeitos por todas 

as localidades onde os reflexos do mesmo se fizerem sentir, numa 

espécie de ampliação da jurisdição. É o que determinam o art. 103 e 

incisos I, II e III do CDC.98 
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Mauro Schiavi também não concorda com o disposto no art. 16 da LACP, e justifica 

seu posicionamento com base na essência dos interesses difusos e coletivos, pois, 

segundo ele, é natural aos “interesses difusos e coletivos gerarem consequências 

em limite territorial indeterminado”.99 

 

Para Mauro Schiavi a coisa julgada da Ação Civil Pública produz efeitos em todos as 

posições territoriais que sofreram com o dano ou lesão de ordem difusa ou coletiva, 

conforme previsto nos incisos I e II do art. 103 do CDC. Sustenta, ainda, que o art. 

16 da LACP colide com o sistema das ações coletivas ao delimitar sua eficácia 

territorial e que viola os princípios constitucionais da “ordem jurídica justa” e o do 

“acesso à justiça”, previstos no inciso XXXV, do art. 5º, da CF.100  

 

Como bem lembrado por Rodolfo de Camargo Mancuso, em sua obra “Ação Civil 

Pública”, após a promulgação da Medida Provisória 1.570/97 (logo mais convertida 

na Lei 9.494/97), que alterou o disposto no art. 16 da LACP, foi ajuizada ADIN no 

intuito de buscar sua inconstitucionalidade, contudo, tal pretensão foi resistida e a 

Lei passou a vigorar101. Segue excerto do voto do Ministro Relator Marco Aurélio: 

 

A alteração do artigo 16 correu à conta da necessidade de explicitar-

se a eficácia erga omnes da sentença proferida na ação civil pública. 

Entendo que o artigo 16 da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, 

harmônico com o sistema Judiciário pátrio, jungia, mesmo na 

redação primitiva, a coisa julgada erga omnes da sentença civil à 

área de atuação do órgão que viesse a prolatá-la. A alusão à eficácia 

erga omnes sempre esteve ligada à ultrapassagem dos limites 

subjetivos da ação, tendo em conta até mesmo o interesse em jogo 

difuso ou coletivo não alcançando, portanto, situações concretas, 

quer sob o ângulo objetivo, quer subjetivo, notadas além das 

fronteiras fixadoras do juízo. Por isso, tenho a mudança de redação 

como pedagógica, a revelar o surgimento de efeitos erga omnes na 
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área de atuação do Juízo e, portanto, o respeito à competência 

geográfica delimitada pelas leis de regência. Isso não implica 

esvaziamento do Poder Executivo no Judiciário. 

 

Em que pese o belo trecho lembrando e trazido à baila por Mancuso em sua obra, 

sua posição é contrária ao novo dispositivo. Neste sentido, nos ensina Rodolfo de 

Camargo Mancuso: 

 

Com efeito, a questão de saber quais as pessoas atingidas pela 

imutabilidade do comando judicial deve ser tratada, naturalmente, 

sob a rubrica dos limites subjetivos desse instituto processual dito 

“coisa julgada” e não sob a óptica de categorias outras, como a 

jurisdição, a competência, a organização judiciária. Aqueles limites, 

quando se trata das lides intersubjetivas, no plano da jurisdição 

singular, atuam perante as partes, “não beneficiando, nem 

prejudicando terceiros” (CPC, art. 472), mas no âmbito das ações de 

tipo coletivo – justamente porque aí se lobrigam sujeitos 

indeterminados, concernentes a um objeto indivisível – o critério deve 

ser outro, porque impende atentar para a projeção social do interesse 

metaindividual de que se trata. Tudo assim reflui para que a resposta 

judiciária, no âmbito da jurisdição coletiva, desde que promanada de 

juiz competente, deve ter eficácia até onde se revele a incidência do 

interesse objetivado, e por modo a se estender a todos os sujeitos 

concernentes, e isso, mesmo em face do caráter unitário desse tipo 

de interesse, a exigir uniformidade do pronunciamento judicial.
 102

 

 

Para melhor elucidação de seu posicionamento, Mancuso nos traz o seguinte 

exemplo: 

Se o pedido numa ação civil pública em curso perante juiz 

competente (Lei 7.347/85, art. 2º, c/c CDC, art. 93) é que se interdite 

a fabricação de medicamento tido como nocivo à saúde humana, a 

resposta judiciária (inclusive como liminar) não pode, a nosso ver, 

sofrer condicionamento geográfico, seja porque não caberia falar 

                                                

102
 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ação civil pública. 8. ed. rev. e atual. – São Paulo : Editora 

Revista dos Tribunais, 2002, p. 296. 
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numa “saúde paulista”, distinta de uma “saúde gaúcha”, seja porque, 

de outro modo, se teria que admitir a virtualidade de outra ação 

coletiva concomitante, em outra sede, ao risco da prolação de 

julgados porventura contraditórios, gerando caos e perplexidade. 

 

Como vimos, a doutrina mostra-se bastante contrária à atual redação do art. 16 da 

LACP, em decorrência da limitação imposta pelo legislador ao transcrevê-la. Na 

ótica dos doutrinadores e estudiosos do direito, aqui citados, o novo texto fere a 

essência das Ações Coletivas, descaracteriza aquilo que o instituto tem de melhor. 

Contudo, é importante salientarmos que se trata de um texto de lei que segue 

vigente em nosso ordenamento jurídico e isso obviamente deve nos levar a uma 

reflexão. 

 

 

3.2.4. DIVERGÊNCIAS JURISPRUDENCIAIS 

 

A atual redação do art. 16 da LACP, instituída pela Lei 9.494/97, também é objeto de 

discussões jurisprudenciais. Vemos em nossos Tribunais decisões diversas acerca 

do tema.  

 

As duas primeiras ementas a citarmos coadunam com a posição dos doutrinadores 

citados acima, consentindo que a Decisão Civil, em decorrência da sua natureza, 

deverá romper os limites territoriais impostos pela redação do art. 16 e atingir todos 

os interessados, com base na previsão do art. 103 do CDC como vemos abaixo: 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ALCANCE TERRITORIAL DA COISA 

JULGADA - Considerando que os direitos metaindividuais são 

indivisíveis, a sentença proferida em ação civil pública que visa a 

tutelá-los deve estender seus efeitos por todas as localidades em 

que os reflexos da decisão se fizerem sentir, em uma verdadeira 

ampliação da jurisdição, conforme autoriza o artigo 103 da Lei n. 

8.078/90. Desta feita, os efeitos da coisa julgada devem alcançar 

localidades fora da base territorial do Juízo prolator da decisão, 

considerando que a medida é consentânea com os próprios objetivos 

da tutela coletiva, já que obsta o ajuizamento de outras ações 
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envolvendo mesmo objeto, causa de pedir e réu, eliminando-se, 

assim, o risco de prolação de decisões contraditórias ou conflitantes 

sobre as mesmas questões, o que leva o Poder Judiciário a 

descrédito perante a sociedade. 

(TRT-3 - AP: 01021200801903006 0102100-89.2008.5.03.0019, 

Relator: Convocada Maria Cristina Diniz Caixeta, Sexta Turma, Data 

de Publicação: 07/10/2013  04/10/2013. DEJT. Página 240. Boletim: 

Sim.) 

 

RECURSO DE REVISTA (...) 5 - AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

SENTENÇA. EFEITOS. COISA JULGADA. ALCANCE 

TERRITORIAL. 5.1. A uma primeira vista, a leitura do art. 16 da Lei 

7.347/95, com redação dada pela Lei 9.494/97, parece indicar que o 

legislador ordinário elegeu a competência territorial como o elemento 

definidor do limite da eficácia erga omnes da sentença proferida em 

sede de ação civil pública. 5.2. Essa interpretação, todavia, não se 

mostra a mais consentânea com o instituto da ação coletiva, pois 

termina por neutralizar os efeitos práticos do julgado ali emanado, 

além de caminhar na contramão da tendência legislativa de -

molecularização- da tutela jurisdicional. 5.3. Em verdade, o que se 

depreende da norma em comento é que o legislador ordinário 

confundiu conceitos distintos: limites subjetivos da coisa julgada 

(pessoas que submetem ao comando judicial exarado) e 

competência territorial (espaço geográfico dentro da qual o juiz pode 

exercer a jurisdição) . 5.4. Nesse passo, os limites subjetivos da 

coisa julgada devem ser extraídos não do supracitado art. 16, mas 

sim do art. 103 da Lei 8.078/90 - CDC, o qual, por força do art. 21 da 

Lei 7.347/85 - LACP, ajuda a formar o denominado microssistema 

processual coletivo. 5.5. Assim é que, nas demandas coletivas, a 

decisão proferida pode produzir efeitos erga omnes ou ultra partes , a 

depender do interesse metaindividual lesado. 5.6. Conclui-se, assim, 

que as regras processuais de competência, inclusive aquelas 

relativas ao seu critério territorial, não tem o condão de restringir a 

eficácia erga omnes da sentença civil, a qual pode, nos casos em 

que o dano seja de repercussão regional ou nacional, ultrapassar o 

foro judicial em que prolatada a decisão, alcançando, portanto, todos 

os possíveis titulares do direito, onde quer que se encontrem. 5.7. 
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Precedentes desta Corte e do STJ. Recurso de revista conhecido e 

não provido. 

(TST - RR: 9892200662005509  9892200-66.2005.5.09.0007, 

Relator: Delaíde Miranda Arantes, Data de Julgamento: 22/08/2012, 

7ª Turma) 

 

A terceira ementa, diferente das duas posições acima, proferida pelo TRT da 2ª 

Região, considerou o teor do art. 16 da LACP, contudo trouxe interpretação própria 

ao texto, como vemos abaixo: 

 

AÇAO CIVIL PÚBLICA. ALCANCE DA DECISAO. NOVA REDAÇAO 

DO ART. 16 DA LEI 7.347/85 (LACP). A atual redação do artigo 16 

da Lei 7.347/85, ao estabelecer que "A sentença civil fará coisa 

julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão 

prolator,(...)"(grifo meu),merece interpretação de forma a prestigiar o 

espírito da lei, sem, todavia, alijar a Ação Civil Pública de sua força e 

eficácia. Neste diapasão, a locução "órgão julgador" deve ser 

entendida não como "juízo sentenciante", mas sim o órgão, o 

Tribunal ao qual está vinculado o juízo de ingresso da ação. Desta 

forma, in casu limita-se a coisa julgada à competência do Tribunal 

Regional do Trabalho da 2ª Região, abrangendo assim a Grande São 

Paulo e Baixada Santista. Recurso a que se dá parcial provimento 

neste ponto.II (...) 

(TRT-2 - RECORD: 2544200404202009 SP 02544-2004-042-02-00-

9, Relator: RICARDO ARTUR COSTA E TRIGUEIROS, Data de 

Julgamento: 23/02/2010, 4ª TURMA, Data de Publicação: 

05/03/2010). 

 

A quarta ementa, proferida pelo TRT da 10ª Região, também faz sua interpretação 

acerca do disposto na lei e, neste sentido, justifica sua decisão defendendo que a 

competência territorial para apreciação e julgamento da lide não deve ser confundida 

com os efeitos subjetivos da coisa julgada. Complementa sua posição sustentando 

que os efeitos da coisa julgada são determinados pelo pedido constante na inicial, 

neste sentido, caberá ao juízo proferir ou não tal pleito.  
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AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DANO DE 

ÂMBITO NACIONAL. 1. A fixação da competência territorial não deve 

ser confundida com os efeitos subjetivos da coisa julgada porquanto 

aquela envolve critérios de divisão do serviço judiciário que devem 

ser observados em respeito à ordem jurídica (art. 2º, da Lei nº 

7.347/85 e art. 93 e incisos do Código de Defesa do Consumidor), 

enquanto os efeitos da res judicata são determinados pelo pedido 

constante da inicial. 2. Considerando que a empresa pública 

recorrente possui empregados que lhe prestam serviços em todo o 

território nacional, conclui-se que os efeitos da decisão de eventual 

procedência da ação civil pública alcançará os interesses dos demais 

trabalhadores além daqueles que prestam serviços no Estado de 

Tocantins. 3. Tratando-se de dano ocorrido em âmbito nacional, a 

competência é de uma das Varas do Trabalho do Distrito Federal, 

nos termos da OJ nº 130, da SDI-II, do C. TST. 4. De nenhum efeito 

teria a aplicação das regras do CPC aos casos de competência 

concorrente se os Estados e o Distrito Federal fossem igualmente 

competentes para o dano de alcance nacional. Desse modo, impõe-

se logicamente a conclusão de que somente nos casos de 

competência concorrente (leia-se aqueles de danos regionais) é que 

se aplicarão as regras do CPC. De outro modo, seria reconhecer a 

existência de disposições inúteis no texto da lei (CDC, art. 93, II), o 

que não se admite. Preliminar de incompetência territorial que se 

acolhe para declarar a competência de uma das Varas do Trabalho 

do Distrito Federal. 

 (TRT-10 - RO: 1094200680110005 TO 01094-2006-801-10-00-5, 

Relator: Desembargadora MARIA PIEDADE BUENO TEIXEIRA, 

Data de Julgamento: 24/10/2007, 2ª Turma, Data de Publicação: 

08/08/2008). 

 

A quinta ementa, proferida pelo STJ, entendeu que a Decisão Civil, no caso ali 

julgado, restaria restrito aos limites territoriais impostos pelo art. 16 da LACP, 

contudo, ao analisarmos todo o voto da relatora, tal posição deu-se em decorrência 

do autor não conseguir provar que o dano extrapolou os limites territoriais do órgão 

prolator da decisão. 
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AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EFICÁCIA DA SENTENÇA. LIMITES. 

JURISDIÇÃO DO ÓRGÃO PROLATOR. 1. A sentença proferida em 

ação civil pública fará coisa julgada erga omnes nos limites da 

competência do órgão prolator da decisão, nos termos do art. 16 da 

Lei 7.347/85, alterado pela Lei 9.494/97. Precedentes. Agravo no 

recurso especial não provido. 

(STJ - AgRg no REsp: 1105214 DF 2008/0250917-1, Relator: 

Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/04/2011, T3 - 

TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2011). 

 

Segue, abaixo, excerto do voto para maior elucidação da ementa: 

 

Também no âmbito da Corte Especial há decisões que tratam 

de situações idênticas à dos autos. Nesses precedentes, foi fixado 

o entendimento segundo o qual os efeitos da sentença, nas 

hipóteses em que houver a alegação de ofensa a direito individual 

homogêneo, ficarão restritos aos limites da competência do órgão 

prolator da decisão. Confira-se, à guisa de exemplo, os EREsp 

293.407/SP, Rel. Min. JoãoOtávio de Noronha, DJ de 1/8/2006 e 

253.589/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 1/7/2008. 

 

(...) 

 

Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que 

o agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os 

fundamentos da decisão agravada. 

De fato, o STJ possui entendimento assente no sentido de que 

os efeitos da sentença, nas hipóteses em que houver a alegação de 

ofensa a direito individual homogêneo, ficarão restritos aos limites da 

competência do órgão prolator da decisão. Assim, a decisão 

monocrática está em consonância com o posicionamento 

consolidado desta Corte, demonstrando-se inafastável a incidência 

da Súmula83/STJ. 
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3.2.5. LEGISLAÇÃO – Elementos Normativos 

 

Acerca da “Abrangência da Decisão Civil”, nosso ordenamento jurídico traz algumas 

disposições, que, como veremos, são distintas em determinados pontos e geram 

maior repercussão por conta do conflito de interesses e, especialmente, por termos 

mais de um diploma discorrendo acerca de um mesmo assunto, contudo com 

posições distintas. 

 

O primeiro dispositivo a trazermos à baila é o art. 18 da Lei 4.717/65, que, como já 

visto, foi o percursor na matéria e tem o status de ser o primeiro dispositivo a buscar 

a tutela dos interesses e direitos Metaindividuais, como vemos abaixo, in verbis: 

 

 Art. 18. A sentença terá eficácia de coisa julgada oponível "erga 

omnes", exceto no caso de haver sido a ação julgada improcedente 

por deficiência de prova; neste caso, qualquer cidadão poderá 

intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova 

prova. 

 

O segundo dispositivo citado é o art. 16 da LACP, que tem o disposto no art. 18 da 

Lei 4.717/65 como a sua maior influência. Sua redação, antes da promulgação da 

Lei 9.494/97, era idêntica à do art. da Lei 4.717/65, contudo, a alteração do seu art. 

16, trouxe ao ordenamento um entendimento oposto ao que se via até aquele 

determinado momento. Com a entrada em vigor do novo texto do art. 16 da LACP, a 

“Decisão Civil” passou a ser restringida por um limitador trazido pelo novo 

dispositivo. O novo texto legal, como veremos abaixo, restringe a abrangência da 

decisão aos limites territoriais do órgão prolator da decisão, in verbis: 

 

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.     (Redação dada pela Lei nº 

9.494, de 10.9.1997) 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9494.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9494.htm#art2
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O terceiro texto legal a tratar dos efeitos territoriais da “Decisão Civil” foi a Lei 

8.078/90 (CDC), que trouxe em seu art. 103 o seguinte texto: 

 

  Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença 

fará coisa julgada: 

 

  I - erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por 

insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá 

intentar outra ação, com idêntico fundamento valendo-se de nova 

prova, na hipótese do inciso I do parágrafo único do art. 81; 

 

(...) 

 

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. 

 

Como vimos, o CDC não trouxe limite territorial aos efeitos da “Decisão Civil” e, 

considerando a previsão legal, disposta no art. 21 da LACP, de que se o CDC será 

utilizado de forma subsidiária ao LACP, restou instalada tal discussão quanto ao 

texto legal a ser considerando quando estiver em discussão os efeitos territoriais da 

coisa julgada. 

 

Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, 

coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III 

da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor. 

 

Em que pese seja alto o coro para que a o art. 16 da LACP não seja aplicado na 

execução das decisões civis, sob fortes argumentos de que tal texto é 

inconstitucional, o fato é que tal discussão ainda não se encerrou. Enquanto o art. 16 

da LACP continuar em vigor a discussão se perpetuará, isto é indiscutível, pois 

estamos falando de um texto legal, de uma norma que seguiu os trâmites legais para 

alcançar o status de Lei. 
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4. LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO DA DECISÃO CIVIL 

 

Na Execução da Decisão Civil, via regra, utiliza-se o disposto na CLT, restando o 

disposto na LACP (Lei 7.347/85), no CDC (Lei 8.078/90), na Lei dos Executivos 

Fiscais (6.830/80) e no CPC (art 566 e seguintes) àquilo em que a CLT for 

omissa.103 

 

Considerando isto, é certo que, via de regra, a Execução da Decisão Civil em muito 

se parece com a execução de uma reclamação comum, de pleitos individuais. Sendo 

assim, para uma maior assertividade, traremos neste estudo situações que voltam 

aos Interesses e Direitos Coletivos. 

 

Transitado em julgado a ação, o autor, bem como os legitimados concorrentes, 

poderão iniciar a liquidação e a execução da sentença104, como previsto no art. 97 

do CDC, in verbis: 

 

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. 

  

Neste sentido, nos ensina Raimundo Simão de Melo: 

 

O processo de conhecimento, por si só, é de pouca utilidade porque 

a sentença condenatória se resume à mera verificação do direito ou 

à sua proclamação. Por isso, há necessidade de se deduzir nova 

pretensão, de natureza executiva, para compelir o vencido a cumprir 

efetivamente as obrigações que lhe foram impostas pela vontade do 

Estado e, com isso, dar ao vencedor, no plano fático, o bem, jurídico 

material que a sentença lhe atribuiu.105 

                                                

103
 MELO, Raimundo Simão de. Ação civil pública na justiça do trabalho. 5. ed. – São Paulo : LTr, 

2014, p. 305. 
104

 SANTOS, Ana Claudia Schwenck dos. Efetivação dos direitos difusos e coletivos. São Paulo : 
LTr, 2013, p. 105. 
105

 MELO, Raimundo Simão de. Ação civil pública na justiça do trabalho. 5. ed. – São Paulo : LTr, 
2014, p. 305 
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O CDC, no seu art. 98, prevê que a Execução da Decisão Civil poderá se dar de 

maneira coletiva, onde qualquer um dos seus legitimados poderão dar início à esta 

fase, como vemos abaixo: 

 

Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções. (Redação dada pela 

Lei nº 9.008, de 21.3.1995) 

 

        § 1° A execução coletiva far-se-á com base em certidão das 

sentenças de liquidação, da qual deverá constar a ocorrência ou não 

do trânsito em julgado. 

 

Sendo assim, temos que a liquidação e a respectiva execução da sentença poderão 

se dar de forma coletiva ou individual. Individual quando promovida pelas próprias 

vítimas e Coletivas quando iniciadas por um dos legitimados previstos no art. 82 do 

CDC.106 

 

Neste diapasão, segundo o §2º do art. 98, do CDC, o juízo competente para a 

execução da ação será o da Ação Condenatória, como asseverado abaixo, in verbis: 

 

        § 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. 

 

O Ministério Público, após decorridos sessenta dias do trânsito em julgado sem que 

os interessados promovam a execução, estará habilitado para iniciá-la, assim como 

os demais legitimados, conforme previsto no art. 15 da LACP, in verbis:  

                                                

106
 SANTOS, Ana Claudia Schwenck dos. Efetivação dos direitos difusos e coletivos. São Paulo : 

LTr, 2013, p. 105. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9008.htm#art98
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9008.htm#art98
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Art. 15. Decorridos sessenta dias do trânsito em julgado da sentença 

condenatória, sem que a associação autora lhe promova a execução, 

deverá fazê-lo o Ministério Público, facultada igual iniciativa aos 

demais legitimados.     (Redação dada pela Lei nº 8.078, de 1990) 

 

Como vemos, a lei é assertiva ao declarar que, nos casos de interesses difusos e 

coletivos, o autor da ação é quem terá prioridade em iniciar a execução da decisão, 

restando ao Ministério Público (obrigatoriamente) e aos demais legitimados 

concorrentes (facultativamente) um papel secundário na execução, que poderá (ou 

deverá, no caso do MP) ser exercido quando da inércia do primeiro.107 

 

Ainda, como previsto pelo §3º do art. 103, do CDC, em decorrência do efeito in 

utilbus da coisa julgada favorável, restará tutelado às vítimas da lesão ou do dano 

provocado pelo réu da Ação Coletiva proceder liquidação e execução individuais do 

julgado, contudo, desde que observem a necessidade de apresentarem em juízo a 

certidão da decisão coletiva que certifica tal direito.108 Trata-se de mais um exemplo 

da efetividade das ações coletivas, pois, como vimos, os trabalhadores lesados 

poderão iniciar a execução sem ter que iniciar uma nova fase instrutória. 

 

 Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença 

fará coisa julgada: 

 

(...) 

  

§ 3° Os efeitos da coisa julgada de que cuida o art. 16, combinado 

com o art. 13 da Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985, não 

prejudicarão as ações de indenização por danos pessoalmente 

sofridos, propostas individualmente ou na forma prevista 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. 

                                                

107
 MELO, Raimundo Simão de. Ação civil pública na justiça do trabalho. 5. ed. – São Paulo : LTr, 

2014, p. 307 
108

 Ibid. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8078.htm#art114
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7347orig.htm#art13
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Na proteção aos Direitos Metaindividuais, o que mais interessa aos autores da ação 

é a busca pelo cumprimento da legislação vigente ou imediata cessação do ato 

nocivo à saúde do trabalhador, neste sentido, nos ensina Ana Claudia Schwenck 

dos Santos: 

 

A tutela coletiva tem como especial característica primar pela 

obtenção do resultado prático pretendido pelo autor da demanda, ou 

seja, proporcionar o resultado que teria sido obtido se o réu tivesse 

cumprido sua obrigação de início. Há situações, entretanto, em que 

não é possível alcançar o resultado prático pretendido, e surge a 

necessidade de substituí-lo pelo seu equivalente em pecúnia como 

modo de minimizar o prejuízo sofrido pelo lesado. Efetivamente, a 

substituição da tutela específica pelo pagamento de valor 

correspondente sempre proporciona uma execução, nem sempre 

pretendida, mas evita majorar o prejuízo sofrido pelo autor da 

demanda. Essa substituição está relacionada à chamada execução 

genérica que, em sede de ação civil pública, é a segunda opção, pois 

a primeira segue sendo a obtenção do resultado prático 

pretendido.109 

 

Por fim, é importante destacar que, diferentemente do que acontece nas ações 

individuais, é defeso ao juiz promover de officio a execução da sentença, como 

previsto no art. 765 da CLT, haja vista a LACP (art. 15) ser clara ao estabelecer que 

a execução será promovida pelo autor da ação ou pelos demais legitimados.110 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

109
 SANTOS, Ana Claudia Schwenck dos. Efetivação dos direitos difusos e coletivos. São Paulo : 

LTr, 2013, p. 105. 
110

 MELO, Raimundo Simão de. Ação civil pública na justiça do trabalho. 5. ed. – São Paulo : LTr, 
2014, 312-313. 
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CONCLUSÃO 

 

No presente estudo acadêmico tentamos abordar de forma sucinta e objetiva alguns 

dos caminhos percorridos pelo legislador, pelo judiciário e pelos estudiosos do 

direito, neste período de evolução da tutela do direito e interesse difuso, coletivo e 

individual homogêneo. 

 

Neste caminho vimos a configuração e evolução do instituto “Direito Metaindividual”, 

a promulgação da Lei da Ação Civil Pública (LACP – Lei 7.347/85), a do Código de 

Defesa do Consumidor (CDC – Lei. 8.078/90), bem como de outras normas que 

fortaleceram e deram consistência ao instituto, bem como especializaram 

mecanismos judiciais, como a Ação Civil Pública, que acabou viabilizando a busca 

pela tutela dos interesses e direitos coletivos, no conceito amplo da palavra. 

 

A criação da LACP, em 1985, foi um marco ao ordenamento jurídico, pois viabilizou 

aquilo que se via de mais moderno na busca pela tutela coletiva e que já vinha 

sendo tendência no direito estrangeiro. Além disto, é importante frisar que a LACP 

foi salutar inclusive no que diz respeito ao rol de legitimados, ao ampliar a lista de 

possíveis autores. 

 

Vimos neste estudo que a Ação Civil Pública, para ser admitida, deverá sempre ser 

oriunda de um Direito Difuso cujo objeto é indivisível, de titularidade do direito 

indeterminável, onde seus titulares estarão ligados por apenas uma circunstância de 

fato. 

 

Vimos, também, que atualmente a Ação Civil Pública, que fez parte da segunda 

onda de reforma do processo judicial, é a forma de acesso ao judiciário que mais se 

destaca. Sua efetividade é admirável. 

 

Visualizamos neste estudo exemplos recentes da efetividade e abrangência da ACP, 

ora citadas, como nos casos do IDEC x Banco do Brasil, do MPU, ATESQ e Outros x 

Shell (atual Raizen) e Basf, da DPU x Caixa Econômica Federal e no caso ajuizado 

pelo MPF de Piracicaba junto com o MP de São Paulo x Sabesp, ANA e DAEE. 
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Como visto nestes exemplos, a ACP, além de propiciar um resultado homogêneo e 

maior celeridade processual, permite que o ofendido mantenha-se no anonimato, 

enquanto o seu direito ou interesse ferido segue em discussão no judiciário, pois, 

como visto nesta pesquisa, os legitimados legais são quem dão as caras à justiça, 

evitando com isso eventuais retaliações aos empregados por seus empregadores, 

como comumente ocorre quando um empregado ativo intenta judicialmente contra 

seu empregador. 

 

Neste estudo tivemos a oportunidade de verificar que o objeto da ACP, segundo o 

art. 3º da LACP, é a condenação em dinheiro ou o cumprimento da obrigação de 

fazer ou não fazer. 

 

Até aqui pouca polêmica temos no meio jurídico no que diz respeito à ACP. Tratam-

se de pontos conceituais, bem expostos pelos legisladores quando da elaboração 

das normas, entretanto, a conversa diverge um pouco quando começamos a falar 

dos aspectos da Decisão Civil, da Competência Funcional para o seu julgamento, 

bem como da sua abrangência territorial. 

 

Estudamos aqui, como o próprio art. 2º da LACP traz, que a ACP será proposta no 

foro do local onde ocorrer o dano, contudo, desprezando tal determinação legal, 

vimos que há entendimentos de que são funcionalmente competentes os TRT’s e o 

TST, haja vista o interesse e direito discutido ser coletivo. 

 

Outro pensamento acerca do assunto, conhecido como posição mista, entende que 

a competência é originária da VT quando o dano restringir ao local, contudo, quando 

estivermos falando de um dano regional ou nacional, a competência será dos TRT’s 

e do TST. Finalmente, apenas na última corrente estudada, vimos uma posição 

restrita ao texto de lei, onde entende-se que a competência originária sempre será 

do juiz de primeira instância do local do dano, qual vislumbramos ser a mais 

adequada, haja vista permitir um melhor acesso dos interessados ao judiciário e 

ainda proporcionar melhores condições de se avaliar o caso concreto, por o juízo 

também estar situado na região do acontecimento gerador da lide. 
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Encontramos outra polêmica ao estudarmos os efeitos da Decisão Civil. No que diz 

respeito à amplitude dos interessados resto claro que seu efeito será erga omnes, 

como previsto no art. 16 da LACP, não obstante isto, a polêmica se faz quando da 

leitura da segunda parte deste mesmo artigo, quando diz que a decisão estará 

limitada à competência territorial do órgão prolator da decisão. 

 

Para muitos esta limitação territorial contradiz a natureza da ACP, indo em 

contramão à tudo o que a ACP conquistou neste período de maturação. 

 

O CDC, lei seguinte à ACP, segue outra linha de raciocínio. Nesta lei os legisladores 

não fizeram restrições territoriais. Os opositores ao art. 16 da LACP se apegam ao 

CDC para fundamentarem a ineficácia da restrição territorial trazida pelo LACP. 

 

Vimos que a posição majoritária acerca do tema, tanto doutrinariamente quanto 

jurisprudencialmente falando, é pela ineficácia do art.16 da LACP, valendo-se do 

disposto no art. 103, I e II, do CDC, que, por conta do disposto no art. 21 da LACP, é 

admitido quando do julgamento da ACP 

 

Finalmente, ao que diz respeito à Liquidação e à Execução da Decisão Civil, 

estudamos que, via de regra, aplica-se o disposto na CLT. As outras normas, como 

a LACP, o CDC, a Lei dos Executivos Fiscais e o CPC agirão de forma suplementar, 

sendo aplicadas apenas naquilo em que a CLT for omissa. 

 

Transitado em julgado a ACP, tanto o autor quanto os legitimados concorrentes 

poderão iniciar a liquidação e a execução da sentença, podendo se dar de forma 

coletiva ou individual. Coletiva quando promovida por um dos legitimados previsto no 

art. 82 do CPC e Individual, quando promovida pela própria vítima. 

 

Enfim, a execução da Decisão Civil deverá ser promovida diante o juízo prolator da 

sentença. 

 

Extraímos deste estudo ensinamentos diversos acerca da Ação Civil Pública e do 

Direito Metaindividual. Vimos que se trata de um instrumento judicial bastante 

estruturado e preparado para buscar as pretensões cabíveis. Vimos também, em 
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que pese toda a evolução já sofrida, que ainda há pontos de controvérsia e de 

possíveis melhorias, o que, em nossa opinião, é um ponto positivo pois a discussão 

é o que enseja a celeridade na evolução da matéria. 

 

Almejamos que os pontos controvertidos aqui expostos nos enseje momentos de 

estudos e reflexões. 
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