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TEMAS SOBRE PROCESSO COLETIVO 
LEGITIMIDADE: 

-> legitimidade ad actum: 

- legitimidade: pertinência subjetiva da lide (com análise do direito material subjacente); 

- legitimidade do particular em ato de improbidade: nestes casos a responsabilidade do 
particular depende da responsabilização (litisconsórcio passivo) de um agente público – 
entendimento do STJ (o particular não responde sozinho); 

- legitimidade extraordinária ou substituição processual: nestes casos a lei garante a uma 
pessoa a legitimidade para atuar em juízo quando a relação de direito material subjacente se 
refere à outra pessoa; 

- legitimidade ad causam: é a legitimidade “para aquela causa”, ou seja, quem for legitimidade 
o será desde o início até o fim da relação jurídica processual (noção estática – não muda ao 
longo da relação jurídica processual); 

- atualmente se entende que há fatos jurídicos que podem alterar esta 
legitimação; 

- a legitimidade não deve ser compreendida sob uma perspectiva estática, mas 
sob a perspectiva dinâmica; 

- legitimidade ad actum: seguindo a ideia de legitimidade dinâmica, a legitimidade deve ser 
analisada por atos, baseando-se na ideia de zonas de interesse. Deve haver prova de interesse 
hábil a legitimidade a intervenção; 

- há decisões do STJ permitindo o ingresso de parte (considerando-a legitimidade) 
partindo da ideia de zona de interesse; 

EXEMPLOS: 

- artigo 5º, parágrafo único, Lei 9.469/97 -> intervenção anódina, anômala ou 
atípica (intervenção da União em processos envolvendo fundação pública, 
autarquia, sociedade de economia mista ou empresa pública); 

- intervenção para impedir formação de precedentes desfavoráveis; 

- intervenção móvel ou multifacetária (pêndula/bifronte) -> terceiro intervém no 
feito para participar da demanda judicial (possibilidade do Poder Público não 
contestar e atuar ao lado do autor); 

 

-> sistema coletivo e legitimidade ativa: 

- tese majoritária: legitimidade extraordinária, concorrente e disjuntiva; 

- artigo 37, Lei 6.001/73 (Estatuto do Índio): trata de legitimidade ordinária no processo 
coletivo (grupo indígena ou grupo tribal); 

- é possível a substituição processual e também a representação processual na 
demanda coletiva; 

- legitimidade autônoma para a condução do processo (legitimidade autônoma): há um setor 
doutrinário que sustenta que a legitimidade do processo coletivo não é extraordinária, visto 
que a premissa desta é alguém estar em juízo em nome próprio defendendo interesse alheio 
(ausência de coincidência entre a parte material e a parte formal). Há situações que é 
impossível determinar quem titulariza o direito material subjacente, razão pela qual se torna 
(segundo tal corrente) inaplicável as premissas da legitimidade extraordinária. Esta tese é 
minotirária; 
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- artigo 18 do novo CPC: traz a regra de que ninguém pode pleitear em juízo direito alheio, 
salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico; 

- a redação do CPC anterior previa a exceção em caso de autorização legal; 

- a presente redação causa expansão do campo de exceções, visto que o 
ordenamento jurídico é bem mais amplo que a lei -> surge a ideia de legitimidade 
conglobante; 

Pergunta: é possível sustentar uma ação civil privada subsidiária da pública em 
função desta nova regra do CPC atual que traz a ideia de legitimidade 
conglobante? Resposta: há duas linhas doutrinárias. 

1ª linha = é juridicamente impossível por ausência de previsão 
constitucional e infraconstitucional de tal instrumento; 

2ª linha = em caso de inércia do legitimidade coletivo, tal inércia está 
impedindo o direito do jurisdicionado de acessar a justiça, violando o 
artigo 5º, inciso XXXV da CRFB/88. Em razão de tal explanação é 
possível sustentar a legitimidade desta ação civil privada subsidiária 
da pública – o próprio CPC (artigo 18) não exige autorização legal 
para tal prática, apenas autorização do ordenamento jurídico. 

Embora não haja jurisprudência neste sentido, é possível sustentar 
que o STJ tende a acatar tal possibilidade. 

- questão interessante -> negócio jurídico processual e ampliação da legitimidade: 
pode ser fixada uma legitimidade com base em negócio jurídico processual – 
legitimidade extraordinária negociada ou convencionada (negocial ou 
convencional); 

- processo individual: no que tange aos negócios jurídicos processuais 
referentes á direitos individuais tal possibilidade de ampliação da 
legitimidade não existiria. Fredie Didier discorda e entende pela 
possibilidade da legitimidade extraordinária convencionada; 

- processo coletivo: embora neste plano o debate seja menos 
intenso, a maioria dos doutrinadores veda essa possibilidade, 
entendendo que não há como a coletividade conceder esta 
autorização; 

 

-> legitimidade do Ministério Público: 

- instrumentos extraprocessuais e extrajudiciais celebrados antes do ajuizamento da ação 
coletiva: já que o processo coletivo dispõe de mais de um legitimado ativo, é interessante 
resolver a colisão ocorrida quando um legitimado celebra um TAC e outro legitimado ajuíza a 
demanda coletiva; 

- em Minas Gerais, no que tange aos desastres ambientais recentemente 
ocorridos1, a pluralidade de acordos realizados pelos múltiplos legitimados 
geraram uma crise de efetividade. A situação chegou a um ponto de não saber 
sequer qual dos acordos ou decisões estavam “valendo”; 

- há dois caminhos opostos para resolução da questão, desde que considerado 
que o objeto do TAC é idêntico ao objeto da ACP; 

                                                            
1 Casos Mariana e Brumadinho. 



 
3 

 

Elaborado por Danilo Meneses – www.danilomeneses.com.br – Instagram: @danilopmeneses Página 3 
 

- 1º caminho: considerando que o TAC é um instrumento de 
autocomposição entre os sujeitos e possui natureza de título 
executivo extrajudicial, não há sentido no prosseguimento do feito, 
havendo perda de objeto2, devendo o processo ser extinto sem 
resolução de mérito; 

- 2º caminho: ainda há interesse no prosseguimento do feito. A uma 
porque o Ministério Público deveria ser cientificado da lavratura do 
termo 3 , visto que a não comunicação ao Parquet gera a 
impossibilidade de participação do Ministério Público (violação 
indireta do artigo 5º, §3º e do artigo 15 da LACP). Esta solução 
propõe o prosseguimento do feito nos casos em que o Ministério 
Público entender que o TAC não é suficiente, não é executável ou não 
é válido; 

- o CPC, no artigo 785, traz a regra de que é possível ao 
credor ajuizar demanda de conhecimento mesmo tendo 
ele um título executivo (a regra é estranha, mas é 
válida); 

- a celebração de TAC não tem nenhuma ligação com a possibilidade jurídica do 
pedido. Eventual celebração de TAC pode gerar modificações no interesse de agir; 

- pactum de non petendo: cláusula que especifica que as partes não promoverão 
demanda com objeto idêntico ao acordo em casos em que ele seja cumprido; 

 

-> Ministério Público e acordo de leniência: 

- há teses que sustentam que apenas o Poder Executivo pode celebrar acordos de leniência; 

- os Ministérios Públicos defendem a possibilidade do Parquet celebrar acordos de leniência; 

- em uma leitura levando em conta o microssistema de tutela coletiva e o 
microssistema de combate à corrupção alguns doutrinadores defendem a 
possibilidade de celebração de tais acordos; 

- Ministério Público e execução de acordo de leniência celebrado pelo Executivo: o Ministério 

Público pode executar o acordo de leniência celebrado pelo Poder Executivo em função da 

legitimidade concorrente e disjuntiva e da não aplicação ao processo coletivo do princípio da 

vinculação subjetiva ao título; 

-> Legitimidade da Defensoria Pública VS custus vulnerabilis: 

- em muitos casos há uma sobreposição da atuação entre o Ministério Público e a Defensoria 
Pública; 

- ademais, é totalmente possível a existência de litisconsórcio entre a defensoria pública e o 
Ministério Público; 

                                                            
2 Lembrando que no processo coletivo não se aplica o princípio da vinculação subjetiva ao título: o 
Ministério Público pode executar título executivo extrajudicial elaborado por outro órgão. 
3 Os órgãos devem cientificar o Ministério Público da lavratura de TAC. O M.P. não necessita cientificar 
ninguém. A participação do Ministério Públicos nos processo coletivos é imperativa. Fica a pergunta: 
sem ter conhecimento da celebração do TAC, como poderia o Ministério Público executar o título em 
caso de descumprimento se ele sequer tem conhecimento da existência do mesmo? 



 
4 

 

Elaborado por Danilo Meneses – www.danilomeneses.com.br – Instagram: @danilopmeneses Página 4 
 

- litisconsórcio VS atual conjunta: se dois promotores atuam por meio de dois órgãos de 
execução não se trata de litisconsórcio, visto que ambos pertencem ao mesmo Ministério 
Público – neste caso é simples atuação conjunta; 

- segundo julgados do STJ a Defensoria Pública tem legitimidade ampla na tutela coletiva:  

- no RESP. 1.712.163/SP o STJ decidiu que “admite-se a intervenção da Defensoria 
Pública da União como custos vulnerabilis nas hipóteses em que há formação de 
precedentes em favor dos vulneráveis e dos direitos humanos”  intervenção 
para formação de precedentes4: neste caso a participação da defensora está 
adstrita à participação da Defensoria Pública antes da formação do precedente 
que possa atingir hipervulneráveis5; 

- PERGUNTA: se o caso concreto não for da formação de precedentes 
vinculantes, poderia a Defensoria Pública ingressar no feito a título 
de custos vulnerabilis6? RESPOSTA: A tese institucional do Ministério 
Público é a de que a atuação da Defensoria Pública como 
interveniente na tutela dos hipervulneráveis em casa de ação civil 
pública proposta pelo Ministério Público; 

- caberia à Defensoria Pública entrar no feito na 
qualidade de co-legitimidado em litisconsórcio ulterior; 

- o STJ (não há uma jurisprudência sedimentada neste sentido) já 
decidiu pela possibilidade do Ministério Público atuar na tutela dos 
hipervulneráveis; 

 

-> defensoria pública VS atos de improbidade administrativa: 

- o STJ ainda não “bateu o martelo” em relação a tal situação; 

- a doutrina tem entendimentos distintos sobre o tema; 

- segundo a LIA, ao tratar dos legitimados ativos, há referência à pessoa jurídica interessada e 
o Ministério Público; 

- com base na literalidade da LIA há entendimento de que a Defensoria Pública 
não pode atuar; 

- outro raciocínio parte do pressuposto que a Defensoria Pública está legitimada 
para tutelar o patrimônio público em sede de ACP, razão pela qual ela também 
deveria promover a ação de improbidade administrativa; 

- tratados internacionais que o Brasil faz parte também sustentam 
que, no combate à corrupção, deve haver uma ampliação do rol de 
legitimados a propor demandas; 

- opinião do professor: não se deve ser seletivo na aplicação do microssistema, 
devendo ele incidir ou não incidir, não podendo haver casuísmo nesta adoção; 

 

-> legitimidade e associações civis7: 

- as associações civis são legitimadas à propositura de ações coletivas (artigo 5º da LACP); 

                                                            
4 Lembrando que a formação de tese jurídica em sede de IRDR é uma espécie de tutela coletiva. 
5 Esta atuação não tem natureza jurídica de amicus curiae. 
6 Exemplo: ação civil pública na defesa de hipervulneráveis ajuizada pelo Ministério Público. 
7 + Sindicato ou entidade de classe. 
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- requisitos para promoção da ação coletiva:  

- requisito temporal: estar constituída há pelo menos um ano8; 

- congruência9 ou representatividade adequada10: há doutrinadores que dizem 
que representatividade adequada é um gênero que comporta duas espécies: 

- congruência entre o objeto da demanda e a finalidade 
institucional11; 

- necessidade da autorização dos membros12; 

- autorização estatutária (já prevista no estatuto); 

- autorização assemblear; 

- autorização especial (específica para uma demanda); 

- associação como substituto processual: atua como legitimado 
extraordinário não há a necessidade de autorização (a autorização 
decorre do ordenamento jurídico); 

- associação como representante processual: atuação em nome 
alheio na defesa de interesse alheio (necessária autorização da 
pessoa cujo em nome a atuação se dá); 

- na LACP, ECA, CDC e Estatuto do Idoso a previsão é pela 
desnecessidade de autorização assemblear; 

- ECA + Estatuto do Idoso: havendo autorização 
estatutária está dispensada a autorização assemblear; 

- Estatuto da Cidade: confunde representação com 
legitimidade extraordinária; 

- Lei 9.494/97 (ações coletivas em face da Fazenda): 
exigência de relação nominal dos autores; 

- posição do STJ: exige autorização assemblear; 

- associação -> fim da existência durante o processo: segunda a doutrina e o STJ o Ministério 
Pública deverá se manifestar sobre a assunção do processo; 

- assunção do processo: ocorre quando o legitimado era legitimado originário; 

- assunção da legitimidade: quem assume não era legitimidade ordinário, mas 
passa a ser depois de determinado fato previsto em lei; 

 

-> julgados importantes sobre as associações civis no processo coletivo; 

STJ, AgRg no AResp. 368.285/DF: substituição processual VS representação processual; 

- associações e sindicatos, na qualidade de substitutos processuais, estão 
dispensados de apresentar autorização específica ou especial – sendo dispensável 
a relação nominal dos afiliados e as respectivas autorizações; 

                                                            
8 Este requisito pode ser afastado no caso concreto. O que se busca é afastar a criação de associações 
casuísticas apenas para ajuizamento da demanda. Existe decisão permitindo que o requisito seja 
cumprido durante o trâmite da demanda. 
9 Pertinência temática. 
10 Haveria controle jurisdicional da legitimidade (legitimidade ope judicis). Esta situação seria típica da 
análise jurisdicional da legitimidade, rompendo com a regra da legitimidade ope legis. 
11 O STJ tem uma decisão atribuindo legitimidade ao Município para tutela dos direitos do consumidor. 
12 Regra não aplicável no mandado de segurança coletivo. 
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- as associações podem agir na defesa do interesse de todos os associados ou 
apenas de parte deles; 

- a indivisibilidade do direito material não gera, por si só, indivisibilidade de tutela 
jurisdicional; 

- o artigo 2º-A da Lei 9.494/97 entende necessária a relação nominal, mas o STJ 
entendeu dispensável; 

STF, RE 573.232/RJ: autorização e associação; 

- nesse julgado o STF afirmou que a autorização genérica não dispensa a 
autorização assemblear; 

- artigo 210 do ECA + artigo 80 da Lei 10.741/03 (Estatuto do Idoso)  segundo 
tais normas a autorização estatutária dispensa a assemblear  lembrar que no 
caso de CRIANÇA e IDOSO incide a norma de dispensa da autorização assemblear 
se houver autorização estatutária; 

- a autorização exigida pelo artigo 5º, inciso XXI da CRFB/88 deve ser exigida 
apenas para a representação processual -> a norma não se aplica à substituição 
processual; 

STJ, AgRg no Resp. 831.899/AL: legitimidade ativa das entidades civis; 

- neste julgado a Corte decidiu que a legitimidade ativa coletiva das entidades 
civis trabalham todas as fases procedimentais; 

- decidiu ainda a corte que a atuação das associações civis e sindicatos ocorrem a 
título de substituição processual13; 

- entidades civis VS celebração de TAC: o artigo 5º da LACP atribui apenas aos 
órgãos públicos legitimados a celebração de TAC´s. 

- TAC extrajudicial: celebrado antes de uma demanda judicializada; 

- TAC judicial: celebrado no curso de uma ação coletiva; 

Raciocínio da doutrina: a vedação do artigo 5º da LACP veda apenas 
a celebração de TAC´s extrajudiciais. A celebração de uma 
autocomposição por entidades civis no curso da demanda coletiva é 
válido – e nestes casos o instrumento é, em sua natureza, um TAC14; 

STJ, AgRg no AResp. 302.062/DF: transporte in utilibus da sentença coletiva; 

- o julgado trata do artigo 103, §3º do CDC; 

- transporte in utilibus VS regime in utilibus:  

- regime in utilibus: o resultado de um processo coletivo apenas 
atingirá a esfera jurídica individual para beneficiá-la (o resultado da 
improcedência não atinge a possibilidade de demandar 
individualmente); 

- transporte in utilibus: é uma decorrência lógica do regime citado 
anteriormente, visto que o indivíduo poderá valer-se da sentença 

                                                            
13 Essa decisão refere-se às especificidades do caso concreto. O próprio STJ diferencia os casos de 
substituição dos casos de representação. 
14 Há precedente do STF permitindo que a associação civil realize autocomposição – o que no caso, 
revela-se idêntico ao TAC – no curso de uma demanda de processo coletivo especial (a Suprema Corte 
autorizou a celebração de um “TAC” em sede de APDF). 
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coletiva oriunda do regime jurídico in utilibus e promover, em plano 
individual, a liquidação e o posterior cumprimento de sentença; 

- segundo o STJ o integrante de determinada categoria tem legitimidade para 
promover a execução individual de sentença coletiva derivada da ação proposta 
por entidade civil, mesmo que não seja filiado a esta entidade ou mesmo que 
não tenha autorizado a propositura da ação; 

- exemplo: associação de defesa do consumidor que obtém uma 
vitória em ação coletiva e posteriormente o consumidor busca se 
valer da sentença coletiva; 

- problemas  na questão “mesmo que não tenha autorizado a 
propositura da ação” há um problema em relação à orientação do 
STF. Segundo a Suprema Corte o associado que não autorizou a 
propositura da ação coletiva e posteriormente quer fazer o 
transporte da sentença nela proferida para defesa de direito 
individual está agindo nos termos da vedação prevista no artigo 187 
do CPC/15 (abuso do direito)  fica evidente o conflito das 
orientação do STJ com o STF, em uma verdadeira esquizofrenia 
jurisprudencial; 

STJ, Resp. 1.388/792/SE; Resp. 1.372.593/SP, AgRg no Resp. 997.577/DF e Resp. 1.121.899/PR: 
consequências do vício por ausência de representatividade; 

- o julgado trabalha a premissa de que o vício da representatividade adequada 
equivale ao vício de legitimidade; 

- verificado o vício, não pode haver extinção do processo sem julgamento de 
mérito de pronto, devendo ser oportunizada a correção do vício  princípio da 
primazia do julgamento do mérito15; 

- não correção do vício: vistas ao Ministério Público para análise da 
conveniência da continuidade da demanda com a assunção do polo 
ativo; 

STF, RE. 612.043/PR: eficácia subjetiva da coisa julgada material16; 

- neste julgado o STF analisou a eficácia subjetiva da coisa julgada através de um 
processo coletivo cujo autor foi uma associação civil; 

- limitação da eficácia: somente alcança os seus filiados residentes no âmbito da 
jurisdição do órgão responsável pela decisão e que sejam filiados em momento 
anterior ao ajuizamento desta e cujo nome esteja listado na inicial; 

- crítica: o próprio STF violou o entendimento das súmulas 629 e 630; 

- tal julgado, a um só tempo: retira a utilidade da tutela 
coletiva (molecularização dos litígios 17 ) e ataca a 
segurança jurídica (dever de integridade) ao 
desconsiderar a própria jurisprudência; 

                                                            
15 Ou princípio da primazia da solução do processo. A conclusão do STJ neste julgado merece elogios e 
está sintonizada com a principiologia do novo CPC e da eficácia do processo coletivo. 
16 Segundo a doutrina majoritária a decisão do Supremo neste julgado é totalmente equivocada. 
17 Analogia à átomos e moléculas: litígio individual como átomo e litígio coletivo como molécula. 
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STJ, Resp. 1.468/734/SP; AgRg no AResp. 664.713/RJ e Resp. 1.129.023/SC: neste julgado o STJ 
adotou o mesmo entendimento anteriormente adotado pelo STF (acima explanado)18; 

STJ, Resp. 1.213.614/RJ: possibilidade de conhecimento de ofício da inidoneidade da 
associação autora; 

- neste julgado o STJ afirmou ser possível o reconhecimento de ofício da 
inidoneidade da associação civil autora; 

- lógica: o STJ entendeu que a legitimidade adequada pode causar vício de 
legitimidade (matéria de ordem pública); 

- matéria de ordem pública: não dispensa a oitiva das partes em obediência ao 
princípio da vedação da surpresa (artigo 10 do CPC/1519); 

- ainda neste julgado o STJ afirmou que a autorização estatutária é genérica, não 
sendo válida para os fins previstos no ordenamento (lembrando que esta regra 
não se aplica ao ECA e ao Estatuto do Idoso)20; 

- resumo da decisão do STJ:  

- legitimidade adequada -> controlada de ofício; 

- autorização estatutária genérica -> não vale (exigido autorização 
assemblear); 

STJ, Resp. 1.546.659/RS e Resp. 1.405.697/MG: necessidade de autorização dos associados 
para propositura de demanda pela associação civil; 

- nestes julgados o STJ, de forma indevida, exigiu que deve haver autorização dos 
associados para proposição da ação coletiva; 

- crítica: o STJ seguiu a jurisprudência do STF de forma equivocada, não se 
fidelizando a razão de decidir do julgado do STF sobre o tema21; 

- inacreditavelmente, há uma decisão POSTERIOR do próprio STJ em sentindo 
CONTRÁRIO22; 

- todo este imbróglio tornou necessário relacionar o tema (TEMA 948) para 
julgamento em recurso repetitivo23; 

                                                            
18 Tais julgados são um retrocesso na jurisprudência e na eficácia da tutela coletiva no Brasil. Ademais, 
buscam ressuscitar a lógica emanada do artigo 16 da LACP (que, por sinal, não tem muita lógica). 
19 O CPC/15 deve ser elogiado nesta parte, visto ter afastado a confusão epistemológica até então 
frequente entre reconhecimento de ofício e desnecessidade de oitiva das partes sobre a decisão de 
ponto passível de reconhecimento de ofício. Decisão de ofício não é decisão sem ouvir as partes. 
20 A decisão neste ponto parece não ser a mais apropriada, sendo passível de críticas. 
21 O Supremo, baseando-se no inciso XXI do artigo 5º da CRFB/88 diferenciou as situações de 
representação processual e representação. O STJ ignorou tal distinção. 
22 O mais pitoresco em toda esta situação é que o novo julgado do STJ citou o mesmo precedente do 
STF. 
23 IMPORTANTE: o tema afetado versa sobre direitos individuais homogêneos (direitos acidentalmente 
coletivos). Os julgados do STJ no sentido da desnecessidade da autorização versam sobre ações 
essencialmente coletivas. Assim, pode ser resumido o pensamento do STJ: direitos essencialmente 
coletivos = não precisa de autorização / direitos acidentalmente coletivos = precisa de autorização. 
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IMPORTANTE: STF diferencia REPRESENTAÇÃO de SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. STJ ignora 
tal lição. STJ entende que deve haver autorização em caso de direitos individuais 
homogêneos. Também entende o STJ que a autorização é dispensada em direitos 
essencialmente coletivos. 

 

STJ, Resp. 1.778.629/RS de 14/08/2019: trata da necessidade da autorização assemblear para 
propositura de ação coletiva no direito societário; 

- algumas demandas, embora tidas como individuais, tem reflexo coletivo; 

- ações pseudo-individuais/ações individuais repercussão coletiva24: em um 
clássico exemplo, a demanda realizada pela sociedade empresária em desfavor 
dos seus ex-administradores (necessidade de autorização assemblear – seja 
ordinária ou extraordinária); 

- a autorização assemblear pode ser comprovada após o ajuizamento da 
demanda; 

 

ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL25 
- lembrando que o edital permite a cobrança de leis que já estejam em vigor no momento de 
realização da prova; 

- previsão legal: artigo 17, §1º da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92); 

- o artigo 17 da citada lei, em sua redação originária, vedava o acordo, transação e 
conciliação quanto à disponibilidade do direito – a melhor orientação era a de que 
a persecução em si não estava proibida. Haviam duas teses à época: 

- Alexandre Freitas Câmara: a vedação é expressa, sendo inadmitida 
qualquer possibilidade de disponibilidade na seara da improbidade 
administrativa; 

- Fredie Didier Júnior: e vedação prevista na lei de improbidade 
administrativa deveria ter uma interpretação em consonância com o 
ordenamento jurídico. O artigo 36, §4º da Lei de Conciliação e 

                                                            
24 O que fica bem evidente é que a pós-modernidade irradiou seus efeitos para o sistema jurídico 
(Luhmann) e rompeu com a lógica rígida e dualista até então vigente. Não se visualiza mais a distinção 
grosseira entre os institutos, havendo uma via comunicacional intensa e recíproca entre eles. 
25 A Lei 13.964/19 promoveu alterações como parte do “pacote anticrime”. 
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Mediação teria revogado tacitamente tal proibição ao prever a 
possibilidade de acordos neste caso. O próprio CPC, nos artigos 3º, 
§2º e artigo 174, §2º criava um vetor geral de busca pela solução 
consensual dos litígios; 

- MP 703/2015: de forma expressa revoga o artigo 17, §1º da LIA  
tal medida provisória não foi convertida em lei (mas ao longo de sua 
vigência alguns acordos podem ter sido celebrados); 

- artigo 26, §1º da LINDB: prevê o compromisso de ajustamento de 
conduta, permitindo que um órgão público da administração pública 
possa celebrar o TAC quando existir CAC26; 

- pensando da forma acima é possível indagar: seria necessário o citado artigo 
para que o procedimento de acordo pudesse ser realizado no Brasil? As duas 
correntes acima citadas respondem a questão de forma distinta; 

- a nova previsão legal buscou dar concretude à tendência inaugurada pela 
doutrina na busca de solução consensual também de situações que em tese 
possam configurar improbidade administrativa -> a tendência é a priorização do 
caráter resolutivo da atuação ministerial; 

- é preciso observar o óbvio: no TAC, muitas vezes, está previsto (de forma 
implícita) um acordo de não persecução penal. Afinal, caso não haja nenhum 
benefício ao celebrante do TAC, qual seria o motivo para celebrá-lo? Qual seria 
sua utilidade do ponto de vista pragmático? 

- aplicação aos demais processos coletivos: é possível aplicar a essência do acordo de não 
persecução civil nos demais processo coletivos como forma de respeitar a principiologia do 
microssistema de tutela coletiva  não faria sentido permitir a aplicação no sistema mais 
grave (improbidade administrativa), que tem consequências mais rígidas e ao mesmo tempo 
impedir a aplicação do excelente instituto em outros campos; 

- natureza jurídica: 

- ponto de vista material: tem natureza de obrigação de não fazer27 (pactum de 
non petendo28); 

- ponto de vista processual: convenção ou negócio jurídico processual típico 
(artigo 190 do NCPC); 

- aspectos importantes: 

- não interfere no direito material subjacente  continua, tal direito, existindo; 

- natureza estritamente processual  o acordo não interfere no direito material, 
sendo um instituto processual típico; 

- restrito a aspectos secundários e periféricos29 do direito material (modo de 
execução, tempo, lugar)  não pode ser atingido o direito em si, visto que o 
promotor de justiça não pode “abrir” mão de um direito que não é, por ele, 
titularizado; 

                                                            
26 Particularmente, vejo o TAC como materialização de um CAC. O compromisso seria o objeto ajustado 
em si, já o TAC a formalização de tal compromisso. 
27 Obrigação de não ajuizar a demanda coletiva; 
28 O instituto decorre do Direito Romano e baseia-se na ideia de um acordo para não exercício de uma 
pretensão judicial = pacto de não exercício da pretensão. Objeto do pacto: acionabilidade. 
29 Somente aqueles aspectos que orbitam o direito material. 
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- não gera remissão de responsabilidade  a celebração não tem natureza de 
perdão, mas de antecipação dos efeitos práticos alcançáveis pela via 
jurisdicional30; 

- possibilidade de acordo parcial  é possível que o acordo seja celebrado em 
relação a uma parte do objeto, com o potencial exercício da pretensão 
jurisdicional no que tange à parte estranha ao acordo; 

- relaciona-se com a exigibilidade do direito material  somente faz sentido a 
realização do acordo quando a pretensão cível subjacente for exigível (poder ser 
realizada pela via jurisdicional típica); 

- limites estritos à pretensão processual  é essencial a compreensão de que o 
acordo em tela atinge a pretensão processual; 

 

- legitimidade: deve ser analisada a legitimidade ativa e também a legitimidade passiva; 

- legitimidade ativa: na redação original da Lei 13.964/19 o legislador fixou 
legitimidade ativa exclusiva do Ministério Público, mas na lei aprovada foi 
reproduzida a legitimidade para a realização da persecução judicial; 

- a lei aprovada estabeleceu uma relação entre os legitimados ativos ao exercício 
da pretensão – ponto de partida -> artigo 17, caput, LIA; 

- pessoa jurídica interessada31; 

- Ministério Público; 

O ideal é sustentar a tese que a legitimidade está restrita a tais entes 
ou a tese de que a legitimidade deve ser vista de forma ampla 
dentro de uma ideia de microssistema de tutela coletiva? 

Tese restritiva: deve ser observada a literalidade do 
artigo 17 da LIA, sendo apenas o Ministério Público e a 
pessoa jurídica interessada os legitimados32; 

Tese ampliativa: a legitimidade, a princípio, deve ser a 
prevista na LIA. Ocorre que o Brasil é signatário de duas 
convenções internacionais que estatui mecanismos de 
combate à corrupção (dentro destes tratados há a regra 
de ampliação da legitimidade ativa). A LIA faz parte do 
microssistema de combate à corrupção. Deve haver 
complementariedade entre as normas (sistema de vasos 
intercomunicantes). Considerando tal argumentação, a 
legitimidade deve seguir a lógica do microssistema; 

DEFENSORIA PÚBLICA33: há autores que entendem a 
impropriedade da atuação da defensoria pública, 
enquanto outros entendem que a defensoria pública 
pode atuar caso não requeira as sanções do artigo 12 da 
LIA (combate à improbidade no sentido de fomento às 
políticas públicas). A terceira corrente entende que a 

                                                            
30 É obrigatória uma congruência entre o acordo proposto e a pretensão deduzível. 
31 Prevista no artigo 1º da LIA, não se restringindo à pessoa jurídica de direito público. 
32 A LIA veio depois da LACP e caso o legislador quisesse a ampliação do rol de legitimados, teria o feito 
expressamente. 
33 O tema é polêmico. 
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defensoria pública pode atuar desde que atrelada ao 
exercícios de suas funções institucionais, uma vez que no 
artigo 1º da ACP permite a atuação da defensoria na 
proteção do patrimônio público; 

Opinião do professor: somente pode celebrar o acordo 
de não persecução cível os legitimados previstos no 
artigo 17 da LIA; 

- legitimidade ativa concorrente e disjuntiva: concorrente em razão da pluralidade 
de legitimados e disjuntiva em razão da atuação de um deles não inviabilizar a 
atuação do outro; 

- necessidade de participação dos demais legitimados: o tema é 
complexo, mas o professor entende que a pessoa jurídica interessada 
deve ser comunicada do acordo de não persecução cível realizado 
pelo Ministério Público para que se manifeste e assine o acordo com 
o Parquet. Do ponto de vista prática a estratégia é de suma 
importância para que seja dada garantia jurídica à quem celebra o 
acordo. No caso inverso, a pessoa jurídica DEVE comunicar o 
Ministério Público sob pena de invalidade do acordo, em função da 
inviabilização da intervenção do Ministério Público na tutela coletiva; 

- vinculação aos demais legitimados coletivos: embora o professor sustente que, 
em relação ao TAC34, o efeito não vincule outro legitimado, neste caso o professor 
entende que o acordo de não persecução cível, para ter utilidade, deve vincular os 
demais legitimados – a orientação tem lógica e se mostra mais adequada à visão 
restrita em relação à legitimidade ativa (MP + pessoa jurídica interessada); 

- acordo de não persecução cível subjetivo parcial: é totalmente possível, nas 
ocasiões em que apenas um dos supostos autores do ato de improbidade realiza o 
acordo; 

- requisitos para lavratura do acordo de não persecução cível: 

- aplicação das regras do microssistema de tutela coletiva de combate à corrupção 
(para suprir omissão): a lei anticorrupção tem, dentre seus instrumentos, o acordo 
de leniência previsto no artigo 16; 

- o acordo de leniência pode contar um pactum de non petendo, 
sendo um instituto que guarda muitas semelhanças com o acordo de 
não persecução cível; 

- é coerente a regra de que faz do regramento do acordo de leniência 
um vetor para aplicação do acordo de não persecução cível; 

- não cabimento de arquivamento: 

- artigo 9º da LACP; 

                                                            
34 Mesmo no TAC uma compreensão sistêmica lava a conclusão de que o interesse de agir de outro 
legitimado pode restar frustrado em casos em que o acordo tenha sido celebrado de forma a abarcar o 
ressarcimento integral do dano e, consequentemente, o objeto in totum de uma futura ACP. Não 
haveria interesse de agir nestes casos. Creio que em caso de proposição de demanda com TAC pendente 
(e em cumprimento) por outro legitimado (em tese permitido pela natureza disjuntiva da legitimidade) 
requer uma análise minuciosa do poder judiciário no que tange à presença do interesse de agir – este, a 
título de exemplo, estaria justificado pela existência de vícios ou insuficiência do acordo realizado no 
TAC. Lembrando que, tais comentários refletem a minha opinião. 
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- tanto o acordo de não persecução penal quanto o acordo de não 
persecução cível são casos de aplicação da regra do pactum de non 
petendo; 

- em caso de arquivamento, o procedimento correto é arquivar, não 
realizar o pacto em estudo; 

- é um desafio fazer a distinção dos casos em que o arquivamento 
deve incidir dos casos em que o pacto pode ser celebrado. Do prisma 
objetivo sugere o arquivamento: inexistência do fato, ausência de 
provas da ocorrência do fato, a lesão já foi sanada, a irregularidade já 
foi sanada, ocorreu prescrição. Do prisma subjetivo, o arquivamento 
deve se dar quando: ausência de participação do investigado; 

- discricionariedade motivada do Ministério Público na tutela coletiva: neste ramo 
do trabalho do Ministério Público há um volume insano de procedimentos 
(análise pragmática). Por razões estruturais a estrutura é precária para a 
demanda. Tal fato por si só já justifica a implementação de um modelo de 
Ministério Público resolutivo em detrimento de uma visão unicamente 
demandista. O membro do Ministério Público tem discricionariedade para optar 
pelo arquivamento, pela judicialização ou pela realização do acordo de não 
persecução cível, justificando a escolha realizada; 

- ausência de direito subjetivo à celebração35: assim como o TAC, não há direito 
subjetivo à celebração do acordo de não persecução cível. Logicamente, a 
existência de um direito subjetivo ao não acionamento do Poder Judiciário violaria 
a garantia de acesso à Justiça; 

- precedentes ministeriais: muito interessante a posição do professor 
que atribui dever de integridade de congruência na atuação do 
Ministério Público, sob pena de tornar o instituto decisionista e em 
desacordo com a sistemática de isonomia e impessoalidade prevista 
no ordenamento jurídico; 

- integral ressarcimento do dano36: para que seja possível celebrar o acordo deve 
haver ressarcimento integral do dano. Uma boa discussão seria quanto aos juros 
compensatórios, moratórios e correção monetária; 

- reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem indevida obtida37: neste caso, 
caso o bem seja adquirido de forma ilícita, impossível aplicar a impenhorabilidade 
do bem de família; 

- pagamento de multa38: o professor entende que o pagamento de multa não está 
no amplo de negociação. Entende ele que o poder de negociabilidade do 
Ministério Público está limitado ao patamar da multa civil e o modo de 
pagamento; 

- vetores para realização do acordo: personalidade do agente + natureza, 
circunstâncias, gravidade e repercussão social do ato + vantagens para o interesse 
público (o ideal é que a presença de tais itens e os parâmetros sejam justificados 
pelo membro do Ministério Público – necessidade de fundamentação); 

                                                            
35 A transação penal é um direito subjetivo do suposto autor uma vez que há apenas a previsão de 
requisitos claros para a celebração. 
36 Requisito inegociável e de muita importância. 
37 Outro requisito indispensável. 
38 Requisito de curial importância para celebração do acordo. 
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- polêmicas processuais: 

- possibilidade do órgão jurisdicional conhecer de ofício o acordo de não 
persecução cível: 

- natureza jurídica processual do acordo: negócio ou convenção 
processual (materialmente, é um pactum de non petendo); 

- depois da celebração do acordo, crê-se ser um impeditivo do 
exercício da pretensão, razão pela qual o acordo deve ser 
reconhecido como pressuposto processual impeditivo ou negativo 
(artigo 485, inciso V do CPC – aplicado por analogia). Sem tal efeito o 
acordo perde totalmente a utilidade – seria de absurda afronta à 
boa-fé a celebração do acordo pelo MP com o posterior ajuizamento 
da demanda (frustração de expectativa criada que configuraria 
comportamento contraditório – nemo potestat venire contra factum 
proprium); 

- pressuposto processual negativo = possibilidade de conhecimento 
de ofício39 (desde que antes, seja ouvida as partes); 

- pactum de non petendo: a doutrina a classifica, em regra, como 
mera convenção, relação obrigacional não conhecível de ofício; 

- negócios processuais VS conhecimento de ofício:  

- artigo 65 do CPC/15: foro de eleição (convenção pré-
processual) -> o juiz não pode conhecer tal convenção 
de ofício; 

- artigo 337, §6º do CPC: questões preliminares de 
mérito -> impossibilidade de reconhecimento de 
convenção de arbitragem de ofício -> se a parte não 
alegar presume-se renúncia; 

- enunciado 525 do FPPC: os negócios jurídicos 
processuais não podem ser conhecidos de ofício; 

 

- prazo para eficácia: 

- ao ser celebrado de não persecução, tal acordo deve ter um prazo? 
Os efeitos surgem imediatamente. A questão discutida é sobre o 
prazo de duração do acordo; 

- a doutrina do pactum de non petendo determina a existência de um 
prazo certo; 

- artigo 23 da LIA: fixa como regra o prazo de cinco anos (prescrição); 

- artigo 37, §5º da CRFB/88: trata da imprescritibilidade do 
ressarcimento ao erário; 

- artigo 16, §9º da LAC: o acordo de leniência suspende o prazo 
prescricional; 

- segundo a doutrina o acordo deve durar o prazo prescricional (ex.: 
LIA -> regra de cinco anos). A seguir esta tese surge um problema: o 

                                                            
39 Devido à celebração seguida do cumprimento do pacto, crê-se que não haveria interesse de agir por 
parte do órgão ministerial. 
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não cumprimento sem a possibilidade de posterior exercício da 
pretensão; 

Observação: o acordo de não persecução cível não é título executivo 
extrajudicial – não há sentido o acordo durar todo o prazo de 
prescrição; 

Alternativa: aplicação do artigo 16 da LACP determinando a 
suspensão da prescrição durante o prazo do acordo – a lógica da 
suspensão da prescrição nos casos de suspensão da pretensão é 
muito bem vinda; 

Prescrição e STF:  

- ato ílicito distinto de improbidade: prescrição normal; 

- ato de improbidade lesivo ao erário em função de 
conduta culposa: prazo de cinco anos; 

- ato de improbidade lesivo ao erário e função de 
conduta dolosa: imprescritível; 

- ato que causa dano ambiental: imprescritível; 

- necessidade homologação judicial; 

- a regra da homologação judicial existia na lei originária, mas foi 
vetada pelo presidente; 

- a regra do CPC/15 é que não há necessidade de homologação 
processual para negócio jurídico processual -> sempre é inexistente 
controle judicial sobre a eficácia de um negócio jurídico processual, 
podendo eventualmente tal controle incidir sobre a validade do 
negócio; 

- consequência da inobservância do acordo para o legitimado ativo: 

- exemplo: M.P. celebra acordo e, sem justificativa, promove a ACP 
por ato de improbidade administrativa com o objeto idêntico ao 
acordo de não persecução civil; 

- opção ao signatário do prazo: promoção de ação própria para 
impedir o ajuizamento, pedindo o cumprimento da obrigação de não 
fazer pactuada40 – inclusive em sede de tutela provisória41; 

- consequência do ajuizamento do MP -> duas correntes -> 
indeferimento liminar por violação de pressuposto processual 
negativo OU improcedência liminar; 

- cabível ainda a condenação por litigância de má-fé, 
condenação em honorários e também eventual 
incidência da nova lei de abuso de autoridade; 

- consequência da inobservância do acordo para o signatário: 

- primeira observância: o acordo de não persecução cível não é título 
executivo extrajudicial; 

- 1ª consequência: ajuizamento da ACP; 

                                                            
40 Havendo algum tipo de sanção prevista na convenção, o autor pode requerê-la. 
41 A natureza da tutela provisória é controversa quanto à natureza jurídica: tutela provisória de urgência 
de natureza antecipada ou tutela provisória de evidência. 
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- 2ª consequência: aplicação das sanções pactuadas quanto ao 
descumprimento; 

- 3ª consequência: impedimento para celebração de novos acordos42; 

- natureza jurídica processual: 

- acordo de não persecução cível43: pressuposto processual negativo, 
impeditivo, obstativo; 

- fato impeditivo para o exercício judicial da pretensão; 

- celebração do acordo VS reexame necessário interno: 

- DÚVIDA: o acordo deve ser submetido ao reexame necessário do 
órgão colegiado superior? 

- o tema é bastante polêmico e causa muitas dúvidas – a falta de 
regramento legal do instituto propicia tais problemáticas. Na redação 
da lei aprovada pelo Congresso havia a previsão expressa de 
submissão do acordo à homologação do órgão colegiado superior. Tal 
ponto foi objeto de veto. Há dois projetos de lei em curso (um na 
Câmara, outro no Senado) sobre o tem e, em ambos, há previsão 
deste reexame (Conselho Superior – MPE – ou Câmara de 
Coordenação e Revisão – MPF). Pela lei a celebração de TAC não 
exige tal homologação 44 , não existindo nenhuma norma no 
ordenamento prevendo a necessidade de tal homologação. Pode 
então, em razão disso, serem sustentadas duas correntes: 

- necessidade de homologação: segurança jurídica45; 

- desnecessidade de homologação: inexistência de 
regramento legal impositivo + inexistência de regras no 
microssistema para institutos afins; 

 

- procedimento do acordo de não persecução cível: 

-> procedimento instaurado: 

- a ideia é semelhante aos casos de RECOMENDAÇÃO (Resolução 164 do CNMP) e 
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (Resolução 179 do CNMP) -> deve ser 
evitado o uso do instrumento de forma avulsa; 

- a ratio não é a indispensabilidade do procedimento prévio em si, mas a 
existência de elementos de informações que levem à justa causa para utilização 
do instrumento e também que sirvam como vetores para realização do acordo; 

- procedimento administrativo: instaurado pela pessoa jurídica interessada (ex.: 
autoridade administrativa com atribuição para investigar o ato de improbidade; 
CGU; CGE) 

                                                            
42 Por ausência do requisito subjetivo da personalidade do agente. Embora o professor não tenha feito 
tal diferenciação, crio conveniente a análise do dolo/culpa/força maior para fixação das consequências 
do descumprimento. O grau de “culpa lato sensu” é um vetor importante para aplicação das “sanções” 
pactuadas. O ideal é que tais questões sejam, inclusive, discriminadas e tratadas no próprio acordo. 
43 Pactum de non petendo. 
44 Há normas internas de alguns MPE´s determinando tal homologação. 
45 Com criação de uma orientação interna + eficácia externa pela publicidade da orientação. 
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- procedimento preparatório46: chegando às mãos do membro do Ministério 
Público a notícia de algum fato que demanda a apuração pelos mecanismos 
previstos para tutela da coletividade (normalmente tal peça chama-se 
representação) o membro do M.P. deve tomar as providências dentro das 
possibilidades previstas no ordenamento jurídico. Quando o membro do 
Ministério Público não está certo que aquele fato se refere à defesa da direitos 
transindividuais em sentido amplo, não deve haver instauração de inquérito civil 
(tal inquérito pressupõe a defesa da tutela coletiva), mas sim, instaurar um 
procedimento preparatório para apurar a potencialidade do fato em atrair a 
tutela coletiva. Há duas utilidades bem claras: 

- acompanhamento da implementação de uma política pública; 

- acompanhar o cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta; 

Observação: pode o membro do Ministério Público celebrar o acordo 
de não persecução cível em caso de -> procedimento preparatório + 
procedimento administrativo + inquérito policial (desde que 
instaurado o procedimento preparatório após recebimento das 
peças) + inquérito civil instaurado por outro promotor (desde que 
instaurado o procedimento preparatório após recebimento das 
peças); 

- captação da ideia central: evitar ACORDOS AVULSOS; 

- inquérito civil: sendo procedimento, é possível normalmente a realização do 
acordo em seu teor; 

- acordo de não persecução cível VS pendência de demanda judicial: é possível 
um acordo de não persecução cível objetivamente adstrito (em relação a alguns 
pontos da demanda judicializada)? 

- SIM, é possível (pacificamente) antes do processo; 

- E durante o processo? Seria um acordo de não prosseguimento da 
persecução cível? Acordo de suspensão da persecução cível? A 
maioria dos autores entende possível tal prática desde que haja 
homologação judicial; 

- regra do ônus argumentativo: todas as decisões tomadas pelo 
representante do Ministério Público devem ser fundamentadas 
(promoção fundamentada). Dois ônus argumentativos básicos: 

- motivo pela escolha do acordo de não persecução 
(escolha); 

- fundamentação quanto ao objeto do acordo (objeto); 

- defesa técnica: a participação da defesa técnica na celebração de tal acordo é 
indispensável; 

- audiência pública: a depender do relevo social, indispensável a realização de 
audiência pública como forma de democratização do debate e legitimação da 
atuação ministerial; 

                                                            
46 Prazo do procedimento: 90 dias prorrogáveis por igual período. Prazo máximo de 180 dias. Após o 
final do procedimento cabe ao membro do M.P. tomar as medidas cabíveis: ajuizar ACP, fazer uma 
recomendação, instaurar inquérito civil, realizar acordo de não persecução civil. Lembrando que o prazo 
do inquérito civil é de um ano, prorrogável quantas vezes necessárias – até a consumação da 
prescrição. 
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- aplicação das normas do TAC e acordo de leniência: a ausência de 
regulamentação do acordo de não persecução cível exige a aplicação, por 
analogia, das regras do TAC e acordos de leniência (prestígio à ideia de 
microssistema de combate à corrupção); 

- comparativo com os institutos afins: 

-> os institutos são afins, não idênticos, havendo uma interseção e diálogos comunicacionais 
entre eles; 

-> acordo de leniência: 

- institutos afins, tanto que alguns autores já defendiam (antes da lei) a 
possibilidade de acordo de leniência na LIA; 

- REGA GERAL: 

- doutrina -> acordo de leniência -> título executivo extrajudicial -> 
descumprimento -> ação de execução; 

- doutrina -> acordo de não persecução penal -> negociação 
processual47 -> descumprimento -> ação de conhecimento; 

- o CPC traz a regra de que, mesmo que o credor tenha em seu favor 
um título executivo extrajudicial, pode ele promover uma ação de 
conhecimento48; 

- legitimados: a lei se refere, no que tange às pessoas jurídicas, legitimada apenas 
as pessoas jurídicas de direito público. Não traz as pessoas jurídicas de direito 
privado como legitimada. E o Ministério Público? Há autores que não lhe 
atribuem legitimidade, enquanto outros defendem a legitimidade ministerial; 

- convenente: na ação de não persecução cível pode ser pessoa física ou jurídica, 
na lei anticorrupção, ao tratar do acordo de leniência, não; 

- pressuposto processual negativo: o acordo de leniência (artigo 30 da LAC) não é 
pressuposto processual negativo para o ajuizamento da devida demanda (por 
improbidade). Já o artigo 17, §º da LIA (com a nova redação) trata o acordo de 
não persecução cível (cumprido) como pressuposto processual negativo para o 
ajuizamento de demanda judicial; 

-> recomendação: 

- medida extrajudicial e extraprocessual em prol da tutela coletiva; 

- somente se usa a recomendação em caso de tutela coletiva; 

- expedida uma recomendação a um agente pública e cumprida as suas 
determinações, o efeito é o mesmo da realização de acordo de não persecução 
penal (a recomendação – também – não é título executivo); 

- grande diferença: a recomendação é unilateral <-> o acordo de não persecução 
civil é bilateral; 

Caso interessante: é possível que se deixe de realizar o acordo após o 
descumprimento de recomendação, visto que tal ato (descumprimento) afasta a 
alegação de boa-fé do agente e demonstra a personalidade do agente típica de 
descumprimento da ordem jurídica; 

                                                            
47 Nunca se esqueça: não é título executivo extrajudicial. 
48 A regra parece ir contra a economia processual e permitir o ajuizamento de uma demanda sem 
interesse processual. 
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-> termo de ajustamento de conduta: 

- semelhanças: ambos são medidas extrajudiciais e extraprocessuais da tutela 
coletiva + há a necessidade da bilateralidade + o TAC, ainda que de forma 
implícita, implica em um acordo de não persecução + ambos, se cumpridos, pode 
gerar a promoção de arquivamento; 

- principal diferença: 

- TAC = título executivo extrajudicial; 

- acordo de não persecução cível: não é título executivo extrajudicial; 

-> colaboração premiada: 

- ainda existiria com a existência do acordo de não persecução cível, podendo ser 
inserida, dentro do acordo de colaboração premiada, uma cláusula de aplicação 
da não persecução cível; 

 

-> acordo de não persecução penal: 

- ainda existiria com a existência do acordo de não persecução cível, podendo ser 
inserida, dentro do acordo de não persecução penal, uma cláusula de aplicação da 
não persecução cível; 

- os dois institutos possuem semelhanças e podem ter como ato originador o 
mesmo fato, sendo também variações do mesmo instituto processual: pactum de 
non petendo; 

 

SOLUÇÃO CONSENSUAL NA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 
- o artigo 6º da Lei 13.964/19 trouxe uma previsão interessante, mas pode ser discutida a 
necessidade ou não desta lei; 

- com a nova redação, o artigo 17, §10º-A da LIA, passou a prever a solução consensual de 
litígios: possibilidade de transação, composição ou mediação; 

- há entendimento de que o artigo 17, §1º da LIA que proibia tal prática já havia sido revogado 
pela Lei que tratou da Mediação; 

- entrada em vigor do artigo 17, §1º da LIA: neste momento surgiu a discussão 
interessante sobre a possibilidade de a lei retroagir -> STJ entendeu que a 
aplicação se daria em relação aos processos pendentes e dali para frente. A 
doutrina era unânime em dizer que não era cabível acordo em sede de 
improbidade administrativa. Ocorre que surgiu um debate paralelo: a vedação 
abrangeria o TAC? Havia entendimento positivo e negativo49; 

- medida provisória 703/15: a medida, de constitucionalidade duvidosa, revogava 
de forma expressa o artigo 17, §1º da LIA (expressamente). A medida provisória 
não foi convertida em lei50; 

- revogação tácita: a doutrina passou a sustentar uma revogação tácita/implícita 
do artigo, sob pena de gerar uma incoerência sistêmica. O artigo 3º, §2º prevê 
cláusula geral de solução consensual dos litígios pelo estado. O artigo 174, de 

                                                            
49 O entendimento dominante era de que o TAC não era uma transação em sua essência: quem celebra 
o TAC não é titular do direito material subjacente + o TAC não verse sobre o cerne do direito material, 
não havendo disposição do direito + o TAC versa sobre aspectos periféricos (condições de modo, tempo 
e lugar)  tal tese era majoritária. 
50 Mesmo que o fosse, eventual vício não se convalida com a conversão em lei. 
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forma expressa, prevê que a fazenda pública pode participar de sessões de 
conciliação e mediação. O artigo 36, §4º da Lei de Mediação claramente induz à 
conclusão pela possibilidade de solução consensual do litígio inclusive na seara da 
improbidade administrativa51. O artigo 26, §1º da LINDB claramente permite que 
órgão público possa celebrar Compromisso de Ajustamento de Conduta inclusive 
para sanar irregularidades. O artigo 16 da LAC afirma a permissão para a 
celebração do acordo de leniência, induzindo ao pensamento que tal possibilidade 
também é aplicável na demandas versando sobre improbidade administrativa (há 
atos de corrupção que também configuram atos de improbidade administrativa) – 
mesmo com todos os argumentos haviam doutrinadores que se agarravam à 
redação do §1º do artigo 17 da LIA; 

- com a alteração promovida pelo Pacote Anticrime a única discussão seria relativa aos 
requisitos deste acordo em sede de improbidade administrativa: a possibilidade está clara; 

- momento processual: caso as partes peçam a solução consensual do conflito haverá 
suspensão do prazo para a realização da contestação (por prazo não superior a 90 dias) – 
segundo nova redação do artigo 17, §10º-A; 

- artigo 319, inciso VII c/c artigo 334, §5º do CPC  nas iniciais de improbidade o 
legitimado coletivo já tem de informar em juízo o interesse ou não na celebração 
de algum acordo, conciliação ou de se submeter a alguma sessão de conciliação; 

- é equivocado pensar que o único momento para a conciliação seria o da 
conciliação; 

- interpretação abrangente: a conciliação/acordo pode ocorrer a qualquer 
tempo; 

- mesmo com a previsão do artigo 17, §10º-A, em caso de negociações em 
andamento, é possível que o prazo seja prorrogado além dos 90 (noventa das); 

- prorrogação do prazo para a resposta: há um procedimento bifásico de defesa na 
improbidade administrativa, sendo primeiro realizada uma notificação para oferecimento da 
DEFESA PRELIMINAR ou PRÉVIA e, caso recebida a inicial, será realizada a citação para 
oferecimento de CONTESTAÇÃO; 

- a regra da mediação seria aplicável em qual momento? 

- a melhor interpretação é que a regra pode ser aplicada nos dois momentos – 
privilegiando a possibilidade de acordo; 

 

TUTELA COLETIVA NA JURISPRUDÊNCIA 
INTERVENÇÃO MÓVEL52 E ZONAS DE INTERESSES: 

- premissa clássica: todo e qualquer lugar que for estudar intervenção de terceiros, deve haver 
referência a um fenômeno essencial  interesse jurídico; 

- releitura da participação dos sujeitos processuais (terceiros intervenientes):  

- serão estudadas várias modalidades de intervenção neste ponto: 

- intervenção móvel ou multifacetária/pendular: 

- intervenção anódina/anômala/atípica: 

- intervenção para a proteção de zonas de interesse; 

                                                            
51 Hemerson Garcia sustenta que tal permissão se aplica apenas para casos específicos. 
52 Ou multifacetária/pendular. 
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- intervenção para evitar a formação de precedentes desfavoráveis; 

- REsp. 1.775.812-RJ – julgado em 22/03/2019  o artigo 175, caput, da Lei 9.279/96, prevê 
que o INPI deva intervir nas ações anulatórias de registro – se ele concede o registro, deve ele 
participar na eventual pretensão que busca a anulação do registro. Como deve se dar a 
participação do INPI? 

- a participação do INPI não impõe a defesa do ato concessiva do registro por ele 
praticado; 

- do ponto de vista processual, a ideia inicial é a do comparecimento do INPI para 
defesa do ato registral; 

- segundo o STJ o INPI pode intervir para defender o ato registral ou não, sendo 
sua intervenção fundada na tutela da livre concorrência e proteção dos interesses 
transindividuais dos consumidores  o interesse do INPI é diferente do interesse 
dos litigantes; 

- artigo 6º, §3º e artigo 17 da LACP  traz a previsão de que a Fazenda Pública 
pode intervir quando for útil ao interesse público, sem vinculação ao polo da 
demanda (polo A ou Polo B – podendo inclusive haver alteração no curso do 
processo)  por isso trata-se de uma intervenção móvel; 

- intervenção móvel/multifacetária pêndula: há a mobilidade acima definida no 
curso da demanda judicial (ex.: a fazenda pública pode participar da demanda de 
conhecimento no polo passivo e posteriormente promover a execução de 
sentença de procedência – mudar do polo ativo ao polo passivo)  tal 
intervenção é baseada em zonas de interesse, oriunda da legitimidade ad actum, 
exteriorizando a despolarização da demanda; 

 intervenção móvel  zonas de interesse  despolarização da demanda; 

- citação: é ato de integração ao processo, à relação jurídica processual, não a um 
polo em específico – o pedido para a citação, por exemplo, na improbidade 
administrativa, é para que a pessoa jurídica interessada ingresse no feito, não 
necessariamente para ocupar o polo passivo -> tal regra se expande ao sistema da 
tutela coletiva; 

- a ideia central é o temperamento das regras processuais tradicionais da defesa 
de direitos individuais; 

- em 2.019 o STJ reconheceu a possibilidade de uma intervenção de terceiros para evitar a 
formação de precedentes desfavoráveis aos seus interesses institucionais: o caso envolveu a 
Defensoria Pública da União -> intervenção custus vulnerabilis; 

- vários professores então – que estudam a teoria dos precedentes – sustentam a 
possibilidade de tal intervenção não apenas no caso da DPU; 

- intervenção para evitar a formação de precedentes desfavoráveis; 

- artigo 5º, parágrafo único, Lei 9.469/97: intervenção anódina/anômala/atípica; 

- esta intervenção permite o ingresso do terceiro sem a necessidade de 
demonstração do interesse jurídico, podendo ocorrer tanto no processo individual 
como no processo coletivo; 

 

RELAÇÃO ENTRE DEMANDA INDIVIDUAL E COLETIVA: 
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- neste ponto será analisado um problema sério (que inclusive virou tese jurídica no STJ) – 
diferença nas relações entre ação coletiva e ação individual, transporte in utilibus, regime 
jurídico in utilibus e intervenção individual em processo coletivo; 

- intervenção individual em processo coletivo: 

- artigos 18, parágrafo único do CPC; 

- o substituído pode intervir no processo pendente como assistente 
litisconsorcial do substituto; 

- artigo 94 c/c 103, §2º do CDC53; 

- o indivíduo pode ingressar no processo coletivo a título de 
litisconsorte; 

CUIDADO: para a doutrina dominante esta intervenção pode ocorrer em 
qualquer momento processual. A natureza jurídica da intervenção é de assistente 
litisconsorcial. A intervenção não pode gerar ampliação objetiva da demanda. 
Caso o indivíduo ingresse no feito, nos termos do CDC, a coisa julgada se formará 
de forma tradicional – pro et contra. Para a doutrina dominante a intervenção 
individual somente pode ocorrer na tutela de direitos individuais homogêneos – 
ação acidentalmente coletiva ou pseudo-coletiva; 

- regime jurídico in utilibus: 

- regra geral, o resultado de um processo coletivo só é capaz de atingir a esfera 
individual para beneficiá-la, jamais para prejudicá-la; 

- regime busca apenas beneficiar o particular, não prejudicá-lo; 

- transporte in utilibus da sentença coletiva: 

- artigos 95, 99 e 103, §3º do CDC; 

- o transporte in utilibus decorre diretamente do regime jurídico in utilibus do 
processo coletivo, cabendo ao particular transportar o resultado do processo 
coletivo para a esfera individual; 

- relação entre ação coletiva e ação individual: 

- artigo 104 do CDC; 

- pela regra do artigo 104 do CDC as ações individuais e coletivas 
podem coexistir, correndo simultaneamente; 

- tanto o é que a propositura de uma não induz litispendência em 
relação à outra; 

- a propositura da ação coletiva interrompe a prescrição para uma 
ação individual; 

- o autor da ação individual deve ser formalmente cientificado – no 
bojo da sua ação individual – acerca da existência de ação coletiva  
fair notice. Deve ele, no prazo decadencial de 30 dias: 

- exercer o right to opt: 

- suspensão da ação individual (até o trânsito em julgado 
da ação coletiva)  right to opt in54; 

                                                            
53 Exceção ao regime jurídico in utilibus. 
54 Neste caso ocorre transporte in utilibus da coisa julgada, podendo o autor se beneficiar da tutela 
coletiva, não sendo prejudicado por ela. 
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- prosseguir em sua demanda individual  right to opt 
out55; 

PROBLEMA: 

- artigo 22, §1º da Lei do Mandado de Segurança; 

- artigo 13, parágrafo único da Lei do Mandado de Injunção; 

- segundo tais leis, para o autor individual ser beneficiado do 
resultado do processo coletivo, deve ele desistir da demanda 
impetrada individualmente – para muitos autores tal exigência é 
inconstitucional por violar o princípio do acesso à justiça; 

- a saída da doutrina é aplicar o microssistema = ler SUSPENSÃO em 
vez de DESISTÊNCIA; 

ORIENTAÇÃO DO STJ - IMPORTANTE 

- REsp. 1.110.549/RS, REsp. 1.525.327/PR e REsp. 1.353.801/RS  
segundo a Corte, o juiz da demanda coletiva pode determinar, de 
ofício, a suspensão das demandas individuais 56 , perdendo o 
indivíduo que impetrou a demanda individual o poder de opção  
fundamentou o STJ que a coletivização da demanda é um excelente 
meio de acesso à justiça (molecularização do litígio), reduzindo os 
custos da demanda, concentrando os litigantes em polos específicos 
e evitando decisões conflitantes (isonomia = segurança jurídica); 

 

APLICABILIDADE DO MICROSSISTEMA DA TUTELA COLETIVA VS PRESCRIÇÃO: 

- afastamento da aplicação do microssistema quando do reconhecimento da prescrição? 

- a ideia central do microssistema da tutela coletiva é suprir a ausência de codificação 
expressa regulamentando as regras do processo coletivo, portanto a regulamentação é 
necessária, devendo as leis esparsas que regulam a tutela coletiva ser vistas e analisadas em 
conjunto, como um sistema de vasos comunicantes e mútua complementariedade; 

- aplicação do microssistema da tutela coletiva: 

- existindo lei específica com tutela específica resolvendo a questão -> aplicação 
da lei específica; 

- lei específica omissa em determinado ponto -> aplicação das regras do 
microssistema; 

- ausência de previsão no microssistema -> aplicação das regras gerais do 
processo civil; 

- STJ, REsp. 1.736.091/PE57 - comentários: 

- existe uma tese doutrinária que defende que nas demandas essencialmente 
coletivas não deve ser aplicado o regime de prescrição – pretensão imprescritível, 
sob o fundamento de que o titular do direito individual não pode exercer 
judicialmente a pretensão, não fazendo sentido incidir sobre ele a prescrição (a 
pretensão é “não exercitável”); 

                                                            
55 Neste caso o autor não será nem beneficiado nem prejudicado pela tutela coletiva, assumindo o risco 
da própria demanda individual proposta. 
56 Defining function. 
57 Julgado em 14/05/2019. 
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- uma segunda corrente, questionando a primeira, afirma que algumas demandas 
possuem prazo para ajuizamento. Ocorre que a Lei da Ação Civil Pública é omissa, 
havendo em doutrina quem, utilizando-se do microssistema, estabeleça o prazo 
de 5 (cinco) anos; 

- entendeu o STJ então que o prazo de 5 (cinco) anos para o ajuizamento da ação 
popular não se aplica às ações coletivas de consumo58. Entendeu a Corte que o 
“silêncio eloquente59” do CDC faz com que as demandas que visa proteger 
interesses metaindividuais de consumo não se sujeitam à prescrição  o STJ 
passou a encampar a tese de não ocorrência da prescrição nas demandas de 
consumo (por este julgado); 

- esta decisão do STJ vai contra a própria ideia de microssistema, visto que há lei 
regulamentando o prazo no microssistema; 

- esta decisão é da 1ª Turma do STJ, não sendo entendimento consolidado do 
Tribunal da Cidadania; 

 

STJ, REsp. 1.525.327/PR: julgado em 12/12/2018; 

- neste julgado da 2ª Seção restou estabelecido que o litisconsórcio do artigo 94 do CDC60 
(possibilidade de intervenção individual em tutela coletiva) deverá ser analisado com 
temperamento61, uma vez que existem peculiaridades processuais que deverão ser adequadas 
à respectiva tutela coletiva: 

- tratar-se de litisconsórcio facultativo e unitário; 

- não poderá apresentar novas demandas, ampliando o objeto litigioso da ação 
coletiva à consideração de seus direitos pessoais62; 

- regime jurídico in utilibus63; 

- ação popular: caberia ao cidadão, que em tese poderia ser autor em uma ação popular, pode 
intervir na demanda proposta por outro particular buscando anular o ato lesivo ao erário? Há 
doutrinadores que entendem que caso a pretensão seja a mesma (sem ampliação objetiva) tal 
intervenção é possível; 

 

REQUISITO TEMPORAL PARA FINS DE LEGITIMIDADE DA ASSOCIAÇÃO: 

- STJ, Resp. 1.443.263/GO: segundo a Corte possui legitimidade ativa para a ação civil pública a 
associação que complete 1 (um) ano de constituição durante o processo;64 

                                                            
58 Estranho porque o CDC faz parte da tutela coletiva e estabelece o prazo de 5 (cinco) anos. 
59 Que sequer existe no CDC, tendo em vista a previsão do artigo 27. 
60 Lembrando que a intervenção individual do citado artigo aplica-se, segundo o próprio STJ, unicamente 
na tutela dos direitos individuais homogêneos – direitos acidentalmente coletivos. 
61 Essencial a limitação à possibilidade de incidência da regra de tal litisconsórcio, visto que pode haver 
prejuízos à tutela coletiva em função do número de litisconsortes – ferindo a lógica da própria tutela 
coletiva. 
62 Este parâmetro é importantíssimo. Ademais, caso queira fazer considerações sobre direito individual, 
devem os litisconsortes utilizar de via própria (demanda autônoma). 
63 A coisa julgada para o litisconsorte é pro et contra. 
64 Nunca entendi muito este posicionamento do STJ, embora a própria lei já preveja o afastamento do 
requisito temporal no caso concreto em situações nela previstas – concordo com a decisão, não 
necessariamente com as observações feitas pelo STJ no julgado. 
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- é dispensável o requisito temporal se presenta interesse social evidenciado pela dimensão do 
dano ou relevância do bem jurídico tutelado; 

 

COMPETÊNCIA 
- INTRODUÇÃO: 

- regra geral de competência no processo coletivo: 

- artigo 2º da LACP e artigo 93 do CDC  foro do local do dano; 

- artigo 93, inciso I, CDC: dano de âmbito local  local do dano; 

- artigo 93, inciso II, CDC: dano de âmbito regional há duas opções; 

dano de âmbito nacional  há duas opções; 

: capital do estado onde Opções (foros concorrentes)
ocorreu o dano ou capital da República; 

- há vários critérios para definir o âmbito do dano (ex.: 
critério geopolítico65); 

- tragédias ambientais de grandes proporções e STJ: 

- STJ, CC 144.922: neste julgado o STJ reconheceu o princípio da competência 
adequada66 (instrução probatória + eficácia da sentença); 

- princípio da atribuição adequada: busca encontrar a promotoria de justiça 
(órgão de execução) que tem atribuição mais adequada para o feito; 

- forum shopping VS forum non conveniens: 

- os dois institutos partem do mesmo princípio (foros concorrentes) e conduzem a 
conclusões antagônicas; 

- forum shopping: parte do princípio da escolha do foro pelo critério que seja mais 
conveniente ao postulante – que pode, no caso concreto, não ser o foro mais 
adequado para a efetividade da tutela jurisdicional. Neste último caso, deve o juiz 
aplicar o forum non conveniens; 

- forum non conveniens: neste caso o magistrado entende que o folho escolhido 
pelo postulante não é o mais adequado para a efetividade de tutela jurisdicional 
(foro inconveniente); 

- segundo o STJ nosso sistema jurídico (decisão de uma turma do STJ) não teria 
abraçado o princípio do foro inconveniente – decisão criticada pela doutrina, visto 
que a não adoção desta técnica pode causar sérios prejuízos à tutela coletiva; 

- importante: caso o órgão competente declare a inconveniência do foro, não se 
trata de uma declaração de incompetência, mas de uma recusa de julgar uma 
demanda em que é competente por razões de inadequação para a eficácia prática 
de tutela jurisdicional – o órgão julgador busca respeitar o princípio da 
competência adequada; 

- reconhecimento de ofício do vício da incompetência: 

                                                            
65 Se o dano atingiu mais de um estado, é um dano de âmbito regional. Se o dano atingiu mais de um 
estado de regiões diversas, é um dano de âmbito nacional. 
66 Tal princípio tem origem doutrinária. Na maioria das abordagens da doutrina tal princípio versa sobre 
situações de foro concorrente. Parâmetros: instrução probatória + sentença com maior efetividade 
(eficácia da sentença). 
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- o reconhecimento do vício da incompetência absoluta deve ocorrer após a 
concessão de oportunidade para as partes se manifestarem sobre a questão; 

- STJ, AgInt no RMS 61.732/SP: neste julgado o STJ decidiu sobre a necessidade 
de oportunizar às partes manifestação prévia quanto a possibilidade de 
declaração posterior de incompetência (aplicação do artigo 10 do CPC – vedação à 
decisão surpresa); 

- surpreendentemente, o STJ entendeu que o artigo 10 do CPC não 
precisa ser observado para o reconhecimento, de ofício, da 
incompetência absoluta; 

- artigo 64 do CPC (§4º) -> translatio judicii; 

- o princípio da translatio judicii67 traz a regra de que, quando o juiz reconhecer 
sua incompetência, providenciará o encaminhamento dos autos ao juízo 
competente; 

- a regra anterior ao CPC/15 determinava a nulidade dos atos decisórios 
praticados pelo juízo remetente; 

- a regra atual diz que o juiz destinatário deverá analisar a validade dos atos 
praticados pelo juiz remetente (inclusive os decisórios) – é possível a ratificação 
dos atos ou invalidá-los (a invalidade não é imediata – decorrência automática da 
declaração da incompetência); 

- a translatio judicii é o traslado da decisão do juiz que reconheceu a 
incompetência com a remessa ao juízo competente; 

- o STJ já reconheceu o princípio da competência aparente, devendo as decisões 
serem mantidas até a declaração do juízo competente68 (juízo destinatário); 

Questão interessante  atos postulatórios realizados por membro do Ministério 
Público antes da remessa dos autos: a regra aplicada ao juiz deveria também ser 
aplicada pelo promotor de justiça? A translatio judicii se estende às atribuições do 
Ministério Público? Não há necessidade de tal confirmação, visto que a translatio 
judicii se aplica unicamente às decisões judiciais em sentido estrito; 

 

REGRAS DE PREVENÇÃO: 

- o tema traz muitas questões importantes na prática; 

- a regra de prevenção busca definir qual o juízo prevento – aquele que conheceu da causa em 
primeiro lugar; 

- regras de prevenção em processo coletivo: 

- artigo 2º, parágrafo único, LACP  “prevenirá a jurisdição para todas as demais 
ações” (polêmica: seriam todas as ações – coletivas e individuais – ou seriam 
apenas as ações coletivas69) 

- artigo 17, §5º, LIA; 

- artigo 59 c/c 57 do CPC: conexão e continência + reunião dos processos; 

                                                            
67 Também conhecido como princípio da competência aparente. 
68 E eficácia persiste até a análise do juízo destinatário competente: que pode ratificar ou anular os atos 
decisórios. 
69 Prepondera o entendimento de que a expressão se refere unicamente às ações coletivas. 
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Súmula 489 do STJ: trata da relação de continência entre uma ação civil pública 
que corre perante a justiça estadual e uma ação civil pública que corre perante a 
justiça federal, havendo relação de continências, as demandas serão reunidas no 
juízo federal70 (não se aplica a regra do juízo prevento); 

- litispendência entre ação individual e coletiva: não existe; 

- litispendência entre ações coletivas: é totalmente ; possível

- conceito de litispendência: o CPC 2015 (conceito legal) adota o mesmo conceito 
do CPC/73 – teoria de tríade identidade. Segundo tal conceito a litispendência se 
trata de situação em que há duas demandas em curso com as mesmas partes, 
pedido e causa de pedir. Alguns autores sustentam a teoria da identidade da 
relação jurídica, podendo haver litispendência ainda que os elementos não sejam 
idênticos, desde que reproduzam a relação jurídica processual71; 

- partes formais: para fins de identificação de litispendência entre 
demandas coletivas é irrelevante a identidade do legitimado coletivo 
autor da demanda coletiva  é relevante a parte ideológica da 
demanda72 (coletividade tutelada); 

- identidade nominal das demandas: pouco importa a nomenclatura 
dada à demanda, devendo ser levada em consideração a pretensão 
coletiva judicialmente exercida – o nome (ex.: ACP, Ação Popular) 
não é determinante; 

 

OUTROS TEMAS DE RELEVÂNCIA: 
DESPESAS PROCESSUAIS NO PROCESSO COLETIVO: 

- no cotidiano do promotor de justiça que exerce atribuições na tutela da coletividade tem 
havido abertura de vistas aos membros do Ministério Público para manifestação sobre 
despesas processuais; 

- artigo 87 do CDC + artigo 17/18 da LACP + artigo 219 do ECA + artigo 88 do Estatuto do 
Idoso -> tais artigos fazem parte do microssistema da tutela coletiva, sendo indispensável a 
compreensão do microssistema de tutela coletiva para resolução de problemas materiais e 
processuais; 

- : isenção de custas processuais, honorários e sucumbência; regra geral

- exceção: comprovada a má-fé (inclusive incidindo a nova lei de Abuso de 
Autoridade); 

PROBLEMA ATUAL: recolhimento de custas processuais; 

- artigo 91 do CPC 2015 + artigo 95 do CPC 2015  tais artigos trazem a regra que 
a Fazenda Pública deve ser instada a pagar as custas dela, do Ministério Público e 
da Defensoria Pública73; 

                                                            
70 Neste caso o Ministério Público Estadual pode litigar na Justiça Federal – em litisconsórcio com o MPF. 
71 O CPC/2015, de forma reflexa, adotou tal teoria, ao determinar a reunião dos processos (mesmo sem 
conexão) quando houver risco de decisão conflitante. 
72 É relevante a parte material, mesmo que sejam pessoas distintas, mas ostentando a mesma condição 
jurídica. 
73 Indagação: o CPC faz parte do microssistema do processo coletivo? Ele pode ser imediata e 
diretamente aplicado no processo coletivo? Existindo lei específica regulando uma ação coletiva, tal lei é 
a fonte primária de resolução dos problemas. Não encontrada a solução, deve ela ser buscada em uma 
segunda fonte – microssistema de tutela coletiva (aplicação subsidiária). Não resolvido, mesmo assim o 
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PERGUNTA: a regra deve ser estendida aos processos coletivos? RESPOSTA: 
grande parte da doutrina, em defesa da eficácia do processo coletivo, defende 
que a regra que determina o recolhimento antecipado de custas no processo 
individual prevista no CPC/15 não se aplica ao processo coletivo74; 

Importante: há no defendendo a  do decisão monocrática STF aplicação artigo 91 
– a decisão parece destoante do microssistema e 95 do CPC no processo coletivo 

coletivo; 

- recurso cabível: a decisão que determina o recolhimento de custas pelo 
Ministério Público na ação coletiva desafia agravo de instrumento; 

- fundamentação: o STJ entende que o rol de situações em que cabe 
agravo de instrumento previsto no artigo 1.015 do CPC possui uma 
“taxatividade mitigada”. O artigo 19, §1º da LAP traz a regra de que 
(tese defendida por Fabrício Bastos e Fredie Didier) todas as decisões 
interlocutórias proferidas no bojo do processo coletivo são 
agraváveis75.  

- lembrando: despacho (não possuem conteúdo decisório) não são 
atacáveis por recursos76; 

PERGUNTA: o ato judicial que determina a citação do réu é 
recorrível? Segundo a tese dominante no processo individual, NÃO. A 
questão é que o artigo 17, §10º da LIA determina a recorribilidade da 
decisão, podendo ser defendido o raciocínio de que tal regra se aplica 
a todo o microssistema77. 

- artigo 14 da LACP: permite ao juiz a concessão de efeito suspensivo para evitar 
dano irreparável à parte; 

- vigência do artigo: a doutrina costuma afirmar que tal artigo foi 
parcialmente revogado pelo artigo 1.012, §3º do CPC/15, no que 
tange a quem possa conceder tal efeito  suspensivo – não é mais o 
juiz, mas o tribunal quem concede este efeito suspensivo (ope judicii) 
– aqui também cabe tutela de evidência recursal (nos termos do 
CPC/15); 

 

                                                                                                                                                                              
problema, busca-se a aplicação do CPC/15 (aplicação residual). Fórmula: lei específica (aplicação direta) 
 microssistema (aplicação subsidiária)  CPC/15 (aplicação residual). Há uma corrente doutrinária 
que defendo que o CPC/15 não integra o microssistema de tutela coletiva. Há , em outra corrente
sentido contrário, defendendo que o CPC/15 integra o microssistema do processo coletivo – no que 
tange às normais fundamentais, a aplicação do CPC é direta. Segundo esta doutrina o microssistema de 
resolução de questões repetitivas é sim um processo coletivo (em uma acepção diferente da tradicional)  
74 Lembrando que se a tutela for individual, mesmo na defesa de interesse indisponível (ex.: interesse de 
criança ou idoso), em regra é necessário o recolhimento de custas. 
75 Ou, sendo mais claro, sujeitas à agravo de instrumento. 
76 Em 2.014 o STJ chegou a permitir a interposição de agravo em despacho no processo executivo 
fundamentando que o despacho causava dano à parte – antes do CPC/15. 
77 Particularmente, DISCORDO de tal orientação. A recorribilidade na LIA se dá em respeito à 
dialeticidade prévia – há defesa do suposto autor do ato de improbidade antes da instauração da 
demanda. Claramente, tal dialeticidade impõe fundamentação do magistrado na ocasião do 
recebimento da inicial. Assim, prevendo a insuficiência ou incorreta avaliação do magistrado neste 
momento, o legislador trouxe a possibilidade de recurso. Tal regra (defesa na LIA) não é aplicada a todo 
o microssistema coletivo. 
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PRESCRIÇÃO: 

- teses de imprescritibilidade:  

- as pretensões essencialmente coletivas são imprescritíveis (defendida pela 
doutrina com o fundamento de que o titular do direito material não tem 
possibilidade de exercício de pretensão individual) 

- direito à reparação do dano ambiental: segundo o STJ e o STF, neste caso deve 
incidir a imprescritibilidade da pretensão; 

- ressarcimento ao erário decorrente da prática de ato de improbidade mediante 
conduta dolosa: esta pretensão (preenchido tais requisitos) é imprescritível78; 

- forma de contagem do prazo: 

- grande problema: o termo inicial é flexível; 

- artigo 27 do CDC: data da ciência do fato e de sua autoria; 

- artigo 25 da Lei Anticorrupção: data da ciência do fato e de sua 
autoria; 

- artigo 23 da LIA: data da ciência do fato e de sua autoria; 

- regra da unicidade: como no exemplo de secretário que praticado ato de 
improbidade junto com prefeito e posteriormente sai do cargo. Neste caso o 
prazo de início da prescrição será o mesmo do prefeito ou correrá 
independentemente? Há doutrina nos dois sentidos, mas parece mais adequado 
defender a prevalência da unicidade na contagem do prazo; 

- contagem da prescrição do ato de improbidade VS regras da prescrição penal: 
pense na hipótese em que um determinado agente público pratica um ato de 
improbidade que configura também um crime funcional. O STJ tem diversos 
julgados determinando a contagem do prazo de improbidade nos termos da 
legislação penal. Ocorre que posteriormente o STJ decidiu que as regras penais de 
prescrição não poderiam ser estendidas às sanções disciplinares. Então surgiu a 
problemática: a improbidade administrativa estaria inclusa nas “sanções 
disciplinares”? O mais adequado é sustentar que NÃO; 

- causas interruptivas da prescrição: 

- celebração de acordo de leniência: 

- artigo 16, §9º da Lei Anticorrupção  causa de interrupção; 

- artigo 87 da Lei de Defesa da Concorrência  causa de suspensão; 

LEMBRAR  acordo de leniência  corrupção = interrupção  
concorrência = suspensão; 

- acordo de não persecução cível: o professor Fabrício Bastos 
entende que deve ser aplicada a regra da interrupção no caso da 
celebração do acordo de não-persecução cível; 

- ato administrativo que apura infrações da ordem econômica: o 
simples ato de instauração do procedimento administrativo para 
apurar a suposta violação gera a interrupção do prazo (artigo 46, §1º 
da Lei de Defesa da Concorrência). Ocorre que, celebrado um 
Compromisso de Cessação (artigo 46, §2º, Lei de Defesa da 
Concorrência) é gerada a suspensão do prazo; 

                                                            
78 A contrario sensu, todas as demais demandas de ressarcimento ao erário são prescritíveis. 



 
30 

 

Elaborado por Danilo Meneses – www.danilomeneses.com.br – Instagram: @danilopmeneses Página 30 
 

IMPORTANTE: instauração de procedimento  interrupção; 

 Compromisso de cessação  suspensão; 

- celebração de TAC: por coerência sistêmica, deve ser sustentada também a 
interrupção do prazo prescricional – suspensa a possibilidade de exercício da 
pretensão, deve ser suspensa a prescrição; 

 

TUTELA PROVISÓRIA: 

- toda a sistematização e estruturação da tutela provisória no Código de Processo Civil é 
aplicada no processo coletivo; 

- no entanto, alguns cuidados devem ser tomados: 

- improbidade administrativa: 

- o prazo de 30 dias do artigo 17, caput da LIA, não se aplica quando a 
medida não gera restrição ou constrição; 

- artigo 9, parágrafo único do CPC: a regra do CPC é evitar a “decisão 
surpresa”, evitando que o juiz surpreenda as partes com sua decisão. 
Há, obviamente, exceções: dentre elas a questão envolvendo a tutela 
provisória. Surge a questão: a tutela provisória da evidência está 
abrangida no rol das exceções do artigo 9º, parágrafo único do CPC? 

- é possível sustentar que SIM, mas há um caso de tutela 
de evidência que não está no CPC, que é a decisão de 
indisponibilidade dos bens, prevista na LIA; 

- na decisão de indisponibilidade dos bens na LIA 
(decisão interlocutória ou capítulo da sentença)  a 
natureza jurídica seria de tutela provisória de urgência 
ou tutela provisória de evidência? Como não a 
necessidade de demonstração do perigo da demora, 
trata-se de tutela de evidência. Tal decisão então faria 
parte do rol das exceções previstas no artigo 9º do CPC? 
Pela literalidade do artigo, NÃO. Ocorre que permitir a 
oitiva do réu antes da constrição não faz sentido. Não é 
necessário demonstrar o perigo da demora, mas ele 
pode, dependendo do caso, vir a estar presente. Ele 
pode, inclusive, vir a estar presente caso seja ouvido o 
requerido antes da decretação da indisponibilidade – 
neste caso a própria oitiva prévia GERA o perigo da 
demora  CONCLUSÃO: a indisponibilidade de bens da 
LIA pode ser decretada sem oitiva da parte contrária; 

- estabilização da tutela antecipada antecedente: 

- inicialmente o STJ entendia que qualquer impugnação impedia a estabilização 
da tutela antecipada antecedente; 

- atualmente o STJ entende que somente a impugnação pela via recursal cabível 
impede a estabilização da tutela antecipada antecedente; 

PERGUNTA: seria cabível a estabilização de tutela antecipada antecedente em 
sede de processo coletivo? 

1ª tese: NÃO  se fosse possível a estabilização da tutela 
antecipada, seria possível o posterior ajuizamento de ação autônoma 
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revisional da tutela antecipada estabilizada. Proposta tal ação, 
haveria o claro surgimento de uma “demanda coletiva passiva” – o 
polo ativo da tutela antecipada seria réu na ação revisional; 

2ª tese: SIM  defendida pelo professor Fabrício Bastos, entende 
possível a demanda coletiva passiva, não havendo nenhuma vedação 
para a estabilização de tutela provisória de urgência, de natureza 
antecipada, requerida em caráter antecedente; 

- artigo 17, caput, LIA: 

- neste artigo o legislador trabalha com duas ações: preparatório + principal; 

- neste caso, ajuizada a demanda preparatória, haverá 30 (trinta) dias para 
propositura da demanda principal; 

- o novo CPC trouxe regra nova: basta o ajuizamento de uma demanda, dividindo 
o objeto da demanda em dois momentos – não há duas ações autônomas, mas 
uma demanda única ajuizada em momentos distintos; 

1ª tese: prevalece a regra especial da LIA; 

2ª tese: a LIA seguiu a regra do código vigente à época, apenas 
reproduzindo regra geral anterior que, mudada, deve causar também 
a alteração na LIA; 

 

SENTENÇA E COISA JULGADA – TEORIA DA DECISÃO JUDICIAL: 

- criação de entidades de infraestrutura específica79: 

- claims resolutions facilities; 

- tais entidades fazem parte da relação jurídica processual (criadas de forma 
autônoma) e vão auxiliar no processo, notadamente e principalmente na fase de 
liquidação e execução; 

- o instituto vem das class actions do direito norte americano, buscando permitir 
que as pessoas recebem e possam ter seus interesses satisfeitos, estando as 
pessoas jurídicas sujeitas à controle pelo Poder Judiciário e buscam se organizar 
para satisfação do direito material decidido na sentença; 

- não existe lei tratando especificamente do tema, mas vários autores já 
trabalham com a previsão, em tese, no ordenamento, e possibilidade jurídica da 
existência das entidades de infraestrutura específica fazendo papel 
organizacional no processo judicial coletivo; 

- conflito entre coisas julgadas: 

- demanda 1  procedência  trânsito em julgado; 

- demanda 2  improcedência  trânsito em julgado; 

PERGUNTA: Qual resultado deve prevalecer neste caso? A coisa julgada é uma 
garantia constitucional e um pressuposto processual negativo obstativo ou 
impeditivo, permitindo inclusive o indeferimento da petição inicial (de plano). 
Segundo o STJ, prevalece a segunda coisa julgada, visto que as partes no segundo 
processo tiveram várias oportunidades de alegar a coisa julgada e não o fizeram. 

- análise da questão no processo coletivo: a LIA é omissa no regime jurídico da 
coisa julgada. É necessário compreender então a formação da coisa julgada na 

                                                            
79 Determinada e delimitada no processo, com viés organizacional. 
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improbidade administrativa. A doutrina majoritária entende que, diante da 
omissão da LIA, devem ser aplicadas as normas do microssistema de tutela 
coletiva. Considerando que a improbidade administrativa tutela interesses 
difusos, a regra geral é da imutabilidade ligada à prova (coisa julgada secundum 
eventum probationes); 


