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Neste módulo, trabalharemos julgados recentes do Superior Tribunal de Justiça na matéria de tutela 

coletiva. Lembrando que os três aspectos principais da tutela coletiva são: legitimidade, execução de 

sentença proferida em processo coletivo e coisa julgada da demanda coletiva, que são os principais 

temas cobrados em concursos.  

JULGADO: 

 "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE DO MP PARA AJUIZAR AÇÃO COLETIVA EM 

DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DOS BENEFICIÁRIOS DO SEGURO 

DPVAT. O ministério público tem legitimidade para ajuizar ação civil pública em defesa dos direitos 

individuais homogêneos dos beneficiários do seguro DPVAT. " 

Numa pesquisa rápida, a principal discussão que se tem é até que ponto o MP tem função 

institucional, ou seja, legitimidade, para tutela dos direitos individuais homogêneos.  

Essa discussão nasce devido ao conceito de direitos individuais homogêneos, constante na Lei 8.078, 

o Código de Defesa do Consumidor, e não sendo limitado às relações consumeristas, 

especificamente no seguinte artigo: 

"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: 

[...] 

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem 

comum." 

Direito difuso é um direito indivisível, inalienável e indisponível cujo titular é a sociedade (composta 

por membros indeterminados ou de difícil determinação), sendo direito transindividual pois 

transcende os interesses dos sujeitos individuais. Por isso se entende hoje ser cabível o dano moral 

difuso ou dano social, que afeta a qualidade de vida desse sujeito de direito que é a sociedade, 

atingindo assim seus valores.  
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No direito coletivo de sentido estrito, a noção básica é a mesma, mas ao invés da sociedade o titular 

é um grupo específico da sociedade, exemplo: classe dos advogados, consumidores de determinado 

plano de saúde, que são ligadas entre si ou por relação jurídica preexistente com a parte contrária. 

Já no direito individual homogêneo, a definição da lei deixa a desejar, não colocando exatamente o 

que são tais direitos. O direito individual homogêneo nada mais é que uma ficção jurídica, que reúne 

direitos individuais lesados titularizados por pessoas determinadas que possuem a mesma origem. 

A lesão a direitos podem variar de extensão, mas tem origem comum, ou seja, homogênea, 

decorrendo do mesmo evento danoso. A lei então permite, diante da quantidade de lesados ou da 

repercussão social do ato ilícito, que esse direito individual tenha possibilidade de busca de tutela 

pelos seus titulares com base no art. 95, CDC, ao final terá uma sentença de natureza genérica. Assim, 

é inerente a este conceito que esses direitos sejam divisíveis, mas o que é divisível aqui é diferente, 

devemos pensar em dois momentos: 

Na etapa de conhecimento, onde há sentença proferida de natureza genérica, trata-se de direito 

indivisível, porque na causa de pedir dessa ação o autor coletivo, sob pena de perder sentido a tutela 

coletiva, não pode e nem deve ingressar nos aspectos pessoais e peculiares de cada indivíduo 

componente de direito individual homogêneo. Assim, na causa de pedir o que se tem é o ato ilícito 

que causou lesão de origem comum a um grande número determinado de pessoas, por isso a 

doutrina tende a afirmar que esses direitos são divisíveis. Ao final, na sentença de natureza genérica 

que fixa o an debeatur, poderá ser determinando ou não a liquidação do dano que se extrai dessa 

condenação genérica. Até aqui o direito é indivisível, mas na fase de liquidação e execução que cada 

indivíduo considerado de maneira divisível irá liquidar e executar o seu dano, se encaixando no 

contexto fático da causa de pedir da ação coletiva. Quando liquidado o dano, ingressa-se na fase de 

execução. Assim o direito é divisível na medida que é possível identificar as pessoas que foram 

lesadas por aquele ato ilícito. 

E, diante dessa divisibilidade do objeto (segundo a doutrina), e que na maioria das vezes esses 

direitos têm natureza patrimonial disponível, se discute até que ponto o Ministério Público possui 

função institucional de tutelar direitos alheios, de tais pessoas que integram esse grupo que, por 

ficção, se chama de direitos individuais homogêneos. Por exemplo, até que ponto o MP tem função 

de tutelar direito de alunos de determinada instituição de ensino, que podem por sua vez demandar 

seus direitos de maneira individual em nome próprio.  

O primeiro entendimento diz que o MP não tem essa legitimidade, o que já é entendimento 

minoritário e não mais se aplica. O segundo entendimento diz que o MP só tem legitimidade quando 

se tratar de direito indisponível, o que é menos restritivo que o anterior. O terceiro entendimento, 

atualmente na jurisprudência do STF e STJ, diz que o MP, que é legitimado por excelência, mas não 

único, tem legitimidade para ajuizar a ação que versa sobre os direitos individuais homogêneos, 
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pouco importando se esses direitos individuais têm natureza disponível ou indisponível, o que 

importa aqui é se essa violação tem repercussão social de modo a justificar a atuação por parte do 

MP.  

Exemplo: um prédio desabou na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, o que se tem violado são direitos 

individuais dos proprietários das unidades de apartamentos. Até que ponto o MP deve atuar aqui, 

propondo ação para que o construtor seja condenado de maneira genérica a indenizar as vítimas do 

desabamento?  Esse é direito patrimonial disponível de cada um, mas diante da repercussão social 

desse ato ilícito é o que importa para justificar a atuação do MP. Partindo dessa discussão, o STJ 

chegou a divulgar a súmula nº 470, posteriormente cancelada, que dizia o seguinte: "o Ministério 

Público não tem legitimidade para pleitear, em ação civil pública, a indenização decorrente do 

DPVAT em benefício do segurado". 

Aqui o STJ, sem se ater a peculiaridade de caso concreto, por se tratar de direito patrimonial 

disponível, cada um pode ajuizar sua ação para reparação, não teria o MP legitimidade para ajuizar 

a ação coletiva em beneficio daqueles que tiveram indenização do seguro DPVAT negado. Não 

obstante se tratar de súmula recente, voltamos ao julgado que tratamos no início: 

 "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE DO MP PARA AJUIZAR AÇÃO COLETIVA EM 

DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DOS BENEFICIÁRIOS DO SEGURO 

DPVAT. O Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação civil pública em defesa dos direitos 

individuais homogêneos dos beneficiários do seguro DPVAT. Isso porque o STF, ao julgar o RE 

631.111-GO, submetido ao rito do art. 543-B do CPC, firmou o entendimento de que órgão 

ministerial tem legitimidade para ajuizar ação civil pública em defesa dos direitos individuais 

homogêneos dos beneficiários do seguro DPVAT, dado o interesse social qualificado presente na 

tutela jurisdicional das vítimas de acidente de trânsito beneficiárias pelo DPVAT, bem como as 

relevantes funções institucionais do MP. Consequentemente, é imperioso o cancelamento da 

súmula 470 do STJ, a qual veicula entendimento superado por orientação jurisprudencial do STF 

firmada em recurso extraordinário submetido ao rito do art. 543-B do CPC. REsp" 

Sendo assim, podemos observar que a súmula do STJ foi superada, diante da repercussão social que 

tal demanda acerca do seguro DPVAT tem.  

Outro julgado do STJ, traz a possibilidade de serem tutelados em uma única ação interesses 

individuais homogêneos coletivo e difuso. Assim, apesar de serem categorias autônomas que não se 

confundem e de terem sujeitos de direito, assim como diferentes liames que fazem com que sujeitos 

se unam em volta daquele direito, e onde os direitos difusos e coletivos stricto sensu são considerados 

pela doutrina como direitos essencialmente coletivos, ao passo que os direitos individuais 

homogêneos são considerados acidentalmente coletivos já que esses direitos na verdade são 

individuais e se coletivizam por política legislativa. Não obstante tudo isso, esses direitos podem ser 
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tutelados todos na mesma ação, dependendo apenas da pretensão que é formulada em juízo. Sempre 

que o MP requerer a condenação genérica pelos danos causados às vítimas, o que se terá são direitos 

individuais homogêneos. Já na hipótese do MP entrar em juízo pedindo a retirada de uma 

publicidade abusiva ou enganosa, bem como a indenização aos consumidores que foram lesados 

por ela eu terei, em primeiro momento, a tutela de direito difuso da sociedade de consumo, já no 

segundo momento o MP está tutelando o direito individual homogêneo de cada um que foi lesado 

pela conduta ilícita impugnada.  

Julgado:  

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ESPECÍFICA EM SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA NA QUAL SE DISCUTA DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. É possível que 

sentença condenatória proferida em ação civil pública em que se discuta direito individual 

homogêneo contenha determinações explícitas da forma de liquidação e/ou estabeleça meios 

tendentes a lhe conferir maior efetividade, desde que essas medidas se voltem uniformemente para 

todos os interessados. Com efeito, o legislador, ao estabelecer que "a condenação será genérica" no 

art. 95 do CDC, procurou apenas enfatizar que, no ato de prolação da sentença, o bem jurídico objeto 

da tutela coletiva (mesmo que se trate de direitos individuais homogêneos) ainda deve ser tratado 

de forma indivisível, alcançando todos os interessados de maneira uniforme. Ademais, as medidas 

em questão encontram amparo nos arts. 84, §§ 4º e 5º, e 100 do CDC, que praticamente repetem os 

termos do art. 461, § 5º, do CPC. REsp 1.304.953-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 

26/8/2014" 

Aqui, mais uma vez vemos refletida a argumentação colocada acerca dos direitos individuais 

homogêneos. Num primeiro momento, apesar da doutrina afirmar que são direitos divisíveis, o 

direito individual homogêneo caracterizado como direito coletivo que de fato é, são direitos 

indivisíveis. Assim, na etapa de conhecimento essa divisibilidade não é levada em consideração, o 

juiz além de declarar a ilegalidade do ato poderá também estabelecer parâmetros na sentença de 

liquidação genérica, desde que esses parâmetros não levem em consideração características 

essencialmente individuais dos lesados, já que essas características peculiares não são importantes 

aqui.  Assim, o STJ neste julgado ressalta as características dos direitos individuais homogêneos. 

Lembrando que o CDC é peculiar pois ele é regra geral quando se trata de direitos individuais 

homogêneos.  

No próximo julgado em estudo, o STJ ressalta mais uma vez a questão da indivisibilidade: 

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CAUSA DE PEDIR EM AÇÃO COLETIVA. Na hipótese em que 

sindicato atue como substituto processual em ação coletiva para a defesa de direitos individuais 

homogêneos, não é necessário que a causa de pedir, na primeira fase cognitiva, contemple descrição 

pormenorizada das situações individuais de todos os substituídos." 
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Também podemos observar tal premissa no seguinte julgado: 

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NECESSIDADE DE CONSIDERAÇÃO DA SITUAÇÃO 

INDIVIDUAL DE CADA EXEQUENTE PARA A APLICAÇÃO, EM PROCESSO COLETIVO, DA 

DISPENSA DE CAUÇÃO PREVISTA NO ART. 475-O, § 2º, I, DO CPC. No âmbito de execução 

provisória em processo coletivo, para a aplicação da regra constante do art. 475-O, § 2º, I do CPC - 

que admite a dispensa de caução para o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos 

que importem alienação de propriedade ou dos quais possa resultar grave dano ao executado -, deve 

o magistrado considerar a situação individual de cada um dos beneficiários." 

Este artigo do Código de Processo Civil trata da execução provisória, que tem lugar como regra 

quando o recurso ainda pendente for desprovido de efeito suspensivo. Isso tem aplicação no 

processo coletivo porque o recurso de apelação interposto neste tipo de ação não tem efeito 

suspensivo como regra, cabendo ao julgador se for necessário atribuir este efeito no caso concreto, é 

o que diz seguinte artigo da Lei 7.347/85. 

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

Não havendo efeito suspensivo, podemos prosseguir para a execução provisória. Aqui o título pode 

ser modificado pois é ainda provisório, e para que haja levantamento de determinada quantia 

penhorada há a necessidade como regra de prestação de caução idônea. No entanto, existem também 

situações em que o art. 475-O, CPC-73, afasta essa necessidade de caução para efetivação de direito 

material numa execução provisória. Na hipótese de afastamento da caução em execução de sentença 

genérica em ação coletiva, para a aplicação do art. 475-O, CPC-73, o juiz levará em consideração as 

peculiaridades individuais de cada exequente do direito individual homogêneo. 

O próximo julgado trata-se da questão do prazo prescricional que o indivíduo tem para executar a 

demanda de natureza coletiva: 

"PRAZO. PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA. Trata-se, na origem, de 

pedido de cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública que condenou 

instituição financeira a pagar poupadores com contas iniciadas e/ou renovadas até 15/6/1987 e 

15/1/1989, os expurgos inflacionários referentes aos meses de junho de 1987 a janeiro de 1989, e 

juros de 0,5% ao mês." 

Como regra, através de entendimento expresso na súmula 150 do STF, prazo que se tem para 

promover a execução é o mesmo prazo que tenho para ajuizar a ação para certificação do direito. 

Em se tratando de processo coletivo, nos moldes do microssistema de processo coletivo, o prazo 

prescricional é de 5 anos baseada na lei de ação popular (Lei 4717/65). Prazo esse que, ressalvado 

situações excepcionais, é transferido para as ações civis públicas devido ao microssistema de 
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processo coletivo. Assim, como tenho 5 anos para promover a ação coletiva, da mesma maneira 

através da súmula 150, eu tenho o mesmo prazo para promover a execução.  

A questão que fica, é qual o prazo prescricional que o indivíduo tem, a partir do trânsito em julgado, 

para promover a liquidação e execução de seu dano? Diz o STJ, ser de 5 anos, por força da explicação 

dada acima. Se o indivíduo então, se quer se beneficiar de sentença genérica proferida em ação 

coletiva, deverá respeitar tal prazo do microssistema de processo coletivo. 

O próximo julgado trabalha questão importante para a doutrina, qual seja: dentro da concepção de 

microssistema de processo coletivo, existe ou não reexame necessário na ação civil pública? Isso é 

importante porque, não obstante o poder público por diversas vezes ser autor da demanda coletiva, 

ele é também o réu e, por força do art. 475, CPC-73, elenca hipóteses de reexame necessário em razão 

do interesse público que se visa tutelar quando a fazenda pública é condenada a pagar determinada 

quantia. A Lei 7.347/85 é omissa nesse sentido. Resta dúvida se haverá aplicação do art. 19, 

L4717/65: 

"Art. 19. A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo 

grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; da que julgar 

a ação procedente caberá apelação, com efeito suspensivo.  (Redação dada pela Lei nº 6.014, de 

1973)" 

O que difere do art. 14 da lei 7347/85, por isso importante fazer remissão desses artigos para lembrar 

da diferença de regramento.  

"AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REMESSA NECESSÁRIA. Na ausência de dispositivo sobre remessa 

oficial na Lei de Ação Civil Pública (Lei n. 7.347/1985), busca-se norma de integração dentro do 

microssistema da tutela coletiva, aplicando-se, por analogia, o art. 19 da Lei 4.717/1965. Embora essa 

lei refira-se à ação popular, tem sua aplicação nas ações civis públicas, devido a serem assemelhadas 

as funções a que se destinam (a proteção do patrimônio público e do microssistema processual da 

tutela coletiva), de maneira que as sentenças de improcedência devem sujeitar-se indistintamente à 

remessa necessária. De tal sorte, a sentença de improcedência, quando proposta ação pelo ente de 

Direito Público lesado, reclama incidência do art. 475 do CPC, sujeitando-se ao duplo grau 

obrigatório de jurisdição. Ocorre o mesmo quando a ação for proposta pelo Ministério Público ou 

pelas associações, incidindo, dessa feita, a regra do art. 19 da Lei da Ação Popular, uma vez que, por 

agirem os legitimados em defesa do patrimônio público, é possível entender que a sentença, na 

hipótese, foi proferida contra a União, estado ou município, mesmo que tais entes tenham contestado 

o pedido inicial. Com esse entendimento, a Turma de provimento ao recurso do Ministério Público, 

concluindo ser indispensável o reexame da sentença que concluir pela improcedência ou carência 

da ação civil pública de reparação de danos ao erário, independentemente do valor dado á causa ou 

mesmo da condenação. REsp 1.108.542-SC, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 19/5/2009" 
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Assim, o STJ entende que se pode aplicar tanto o art. 19 da Lei de Ação Popular quanto ao art. 475, 

CPC-73, no que concerne ao reexame necessário na ação civil pública.  

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS NA HIPÓTESE DE HABILITAÇÃO DE 

LITISCONSORTE EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Em ação civil pública que busque a tutela de direitos 

individuais homogêneos, a mera habilitação de interessado como litisconsorte do demandante não 

enseja, por si só, a condenação do demandado a pagar ônus sucumbenciais antes do julgamento 

final." 

A relevância desse dispositivo é que, como regra, a ação coletiva é gratuita, sem adiantamento de 

custas, só havendo condenação quando houver má-fé do legitimado autor. Ao réu, sempre que for 

sucumbente, arcará com os ônus sucumbenciais. O art. 94 do CDC permite que, nas demandas que 

versam exclusivamente sobre direitos individuais homogêneos, permite que os indivíduos lesados 

ingressem no feito como assistente litisconsorte do autor coletivo. Esse simples ingresso admitido, 

por si só, não autoriza a condenação do réu ao pagamento das custas processuais, que somente tem 

lugar ao final se sucumbente for. Ponto importante é que, como regra, ao se pensar em coisa julgada 

em ação coletiva, a sentença proferida somente vai beneficiar os indivíduos lesados, não podendo 

uma sentença de improcedência afetar a esfera jurídica desses indivíduos unidos pelo contexto 

fático. A exceção que se coloca presente é a de quando este indivíduo ingressa no feito como 

assistente do autor coletivo, este indivíduo então se sujeito ao contraditório e ampla defesa, fazendo 

parte da relação processual, se sujeitando assim àquela sentença proferida, seja ela procedência ou 

improcedência. Este julgado apenas ressalta esse entendimento.  

QUESTÃO 1 

Quanto à sentença, à coisa julgada e à exceção nas ações coletivas é correto afirmar: 

a - A sentença coletiva de procedência em processo ajuizado pela Defensoria Pública só pode ser 

executada individualmente pela Defensoria Pública, em favor dos necessitados, para indivíduos que 

não sejam necessitados não de beneficiem indevidamente de sua atuação. 

Errado. A sentença proferida aqui beneficia a todos de maneira indistinta, devido ao requisito da 

indivisibilidade do objeto de direito coletivo. 

b - Em razão da limitação territorial imposta pela Lei de Ação Civil Pública à coisa julgada, a sentença 

coletiva só produzirá efeitos na comarca em que foi prolatada. 

Errado. Isso é o que diz o art. 16 da Lei 7347/85, que já foi afastado pelo STJ, hoje então não há 

que se falar em limitação territorial. 
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c - A sentença que tratar de direitos difusos ou de direitos coletivos pode ser executada apenas 

coletivamente, enquanto que a sentença que tratar de direitos individuais homogêneos pode ser 

executada apenas individualmente, sem prejuízo, contudo, que uma mesma sentença cuide de 

direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos. 

Errado. Essa sentença pode ser executada de ambas maneiras individual ou coletiva. 

d - A execução individual da sentença coletiva pode ser intentada tanto no juízo sentenciante quanto 

no juízo domicílio do exequente. 

Correto. Fundamento legal no art. 101, I, do CDC, que é regra geral de tutela coletiva. 

e - A sentença coletiva nas ações que versam sobre direitos difusos ou coletivos deve ser genérica, 

enquanto que a sentença que tratar de direitos individuais homogêneos deve especificar o quantum 

indenizatório para cada vítima. 

Errado. Justamente o contrário, com base no art. 95 do CDC. 

QUESTÃO 2 

Com relação à coisa julgada nas ações coletivas, considere as afirmações abaixo. 

I. Nas causas de interesses difusos, a sentença de improcedência fará coisa julgada erga omnes. 

II. Nas causas de interesses coletivos, a sentença fará coisa julgada erga omnes, se o pedido for 

julgado improcedente por insuficiência de provas. 

Obs.: se tratando de sentença de natureza coletiva, a coisa julgada somente se fará quando se tratar 

de procedência. Quando se tratar de improcedência, por insuficiência de provas, não faz coisa 

julgada. Se tratando de sentença de interesse coletivo em sentido estrito, haverá coisa julgada 

ultra partes e não erga omnes, é o que encontramos no art. 103, II, CDC. 

III. Nas causas de interesses difusos, após o trânsito em julgado de sentença procedente, qualquer 

legitimado poderá ajuizar outra ação com mesmo pedido e causa de pedir, valendo-se de nova 

prova. 

Se a sentença for procedente, não há interesse processual de nova ação. No entanto, quando a 

sentença for improcedente e, valendo-se de nova prova, poderá ser ajuizada nova ação com a 

mesma ou outra demanda com os mesmos fundamentos.  

IV. Os efeitos da coisa julgada, tanto nas causas de interesses difusos como nas de coletivos, não 

prejudicarão interesses e direitos individuais dos integrantes da coletividade, do grupo, categoria 

ou classe. 



 

 

 
 
 

 

Resumo elaborado pela equipe de monitores. Todos os direitos reservados ao Master Juris. São proibidas a 

reprodução e quaisquer outras formas de compartilhamento. 

 

V. Na hipótese de direitos individuais homogêneos a sentença fará coisa julgada erga omnes, apenas 

no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores. 

Está correto o que é afirmado APENAS em: 

A - I e III. 

B - III, IV e V. 

C - IV e V. 

A letra C é a correta.  

 

 


