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ACESSO À JUSTIÇA E A TUTELA COLETIVA DE DIREITOS: 
Análise dos Projetos de Lei 4.441/20, 4.778/20 e 1.641/21 

 
 
1. APRESENTAÇÃO 

Diante da relevância jurídica e social da tutela coletiva de direitos, os 
projetos de lei (“PLs”) propostos entre 2020 e 2021 também atraíram significativa 
repercussão e debates, dada a possibilidade colocada de mudanças acentuadas 
no regramento hoje vigente.  

Esses PLs foram apresentados em diferentes momentos, por distintos 
atores e com, muitas vezes, perspectivas diversas sobre o processo coletivo - tanto 
em suas previsões, como também justificativas -, o que deflagrou muitos 
questionamentos, especialmente sobre os efeitos potenciais que essas propostas 
legislativas carregam com suas disposições.  

Considerando uma ordem temporal, esses PLs são1:  

● PL 4.441/20: apresentação em 02/09/2020; autor: Paulo Teixeira (PT-SP); 
situação atual: aguardando Parecer do Relator na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (CCJC); 

● PL 4.778/20: apresentação em 01/10/2020; autor: Marcos Pereira 
(Republicanos - SP); e situação atual: apensado ao PL 4.441/20; 

● PL 1641/21: apresentação em 29/04/2021; autor: Paulo Teixeira (PT-SP); 
situação atual: apensado ao PL 4.441/20. 

Tendo como pressuposto este contexto legislativo, o presente documento 
representa os encaminhamentos e os resultados do projeto “Acesso à Justiça e 
Tutela Coletiva de Direitos” que, neste semestre, teve como foco analisar as 
mudanças legislativas em curso sobre a tutela coletiva a partir das propostas 
legislativas delimitadas acima.  

A análise dividiu-se em três eixos centrais:  

(i) Legitimidade e representatividade adequada das associações;  

(ii) Relação entre demandas individuais e coletivas; e  

(iii) Intervenção de terceiros e participação social.    

                                                
1 Informações obtidas no site oficial do Portal da Câmara dos Deputados. Disponível em: 
https://www.camara.leg.br/busca-portal/proposicoes/pesquisa-simplificada. 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1927512
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1933591
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2001406
https://www.camara.leg.br/busca-portal/proposicoes/pesquisa-simplificada
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Esses eixos foram subdivididos em categorias temáticas, a partir das quais 
os artigos literais dos PLs foram sistematizados em quadros e, posteriormente, 
descritos e comparados. A análise contou ainda com a articulação dessas 
descrições/comparações com referências bibliográficas sobre a temática e, no 
caso do eixo (i) - Legitimidade e representatividade adequada das associações -, 
houve a realização de entrevistas2 com representantes de associações de 
diferentes temáticas e configurações que foram incorporadas à análise dos PLs. 

As considerações aqui inseridas resultam, portanto, de análises 
exploratórias, que buscam levantar os potenciais efeitos das alterações 
propostas. O documento busca, portanto, contribuir com os debates em curso, ao 
trazer informações relevantes para a compreensão do que está em jogo no debate 
legislativo.  

 

  

                                                
2 Para a realização dessas entrevistas, houve a submissão da proposta ao Comitê de Conformidade 
Ética em Pesquisas Envolvendo Seres Humanos da FGV e sua respectiva aprovação. 
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2. COMPARAÇÃO ENTRE A LEI VIGENTE E OS PROJETOS DE LEI 

 

2.1. Legitimidade e representatividade adequada das associações  

 

O tema da legitimidade e representatividade adequada é central para o 
debate do processo coletivo no Brasil. 

Isso porque o modelo de processo coletivo brasileiro é imbuído de 
características próprias que o diferenciam do processo individual - em especial, “o 
devido processo coletivo não impõe a citação ou mesmo a participação formal de 
todos os interessados, mas sim que seus interesses sejam representados de 
forma adequada”3.  

Assim, a representatividade adequada é, segundo Susana Henriques da 
Costa, o conceito:  

que torna factível a introdução dos interesses difusos, 
coletivos e individuais homogêneos em juízo e, ainda, é ele 
que justifica a prolação de uma decisão com efeitos erga 
omnes, incidentes sobre terceiros que não foram partes no 
processo4. 

Em uma simples proposição, o processo coletivo funciona do seguinte 
modo: escolhe-se um representante, um porta-voz, de um grupo que irá se 
manifestar em juízo acerca da violação dos direitos dessa coletividade. Mas 
esse representante não pode ser discricionariamente escolhido, na medida em 
que a legislação elenca (ope legis) quais são os entes legitimados a ingressar com 
uma ação coletiva, como se nota pela tabela abaixo (Quadro 1).  

Aqui se percebe a correlação entre os conceitos de representatividade 
adequada e legitimação, uma vez que “aqueles que o legislador elegeu como entes 
legitimados à propositura da ação civil pública são presumidos por lei 
representantes adequados da coletividade.”5  

                                                
3 ROQUE, André Vasconcelos. O que significa representatividade adequada? Um estudo de direito 
comparado. Revista Eletrônica de Direito Processual, v.4, n.4, 2013, p. 155 
4 COSTA, Susana Henriques da. O controle judicial da representatividade adequada: uma análise 
dos sistemas norte-americano e brasileiro. In: SALLES, Carlos Alberto de. (Coord.). As grandes 
transformações do processo civil brasileiro: homenagem ao professor Kazuo Watanabe. São 
Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 957. 
5 COSTA, Susana Henriques da. O controle judicial da representatividade adequada: uma análise 
dos sistemas norte-americano e brasileiro. As grandes transformações do processo civil 
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Então, o legislador observou que essa sistemática de legitimidade 
extraordinária seria a mais efetiva para a tutela dos direitos coletivos, dado que 
possibilita que uma pessoa substitua muitas outras no processo. Todavia, ao 
mesmo tempo, essa substituição não poderia implicar um grande distanciamento 
entre o legitimado e os fatos do caso, motivo pelo qual se prescreve que esse 
legitimado tivesse também representatividade adequada, à luz do conceito de 
adequacy of representation do direito norte-americano6. 

Na falta de um controle jurisdicional mais detido em cada caso sobre a 
legitimidade do representante, como acontece no sistema norte-americano, os 
legitimados no direito brasileiro são presumidos como representantes 
adequados.  

Apenas em relação às associações é que são previstos requisitos adicionais 
para se aferir a representatividade adequada (requisitos temporais e temáticos). 
Nesse sentido, apresentam Lamy e Temer que:  

O legislador fez, portanto, uma escolha: preferiu elencar em rol taxativo 
os legitimados para as ações coletivas, partindo do pressuposto que 
aqueles entes teriam condições de representar de forma adequada os 
interesses dos titulares de direito material, substituídos na demanda. 
Assim sendo, não previu – mas também não vedou – critérios para 
aferição, no caso concreto, dessa adequação7. 

 Essa escolha, contudo, implicou também a conformação de regras 
específicas para a coisa julgada nas demandas coletivas, ou seja, sobre a  
possibilidade de que o julgamento de uma ação coletiva seja rediscutido, caso a 
matéria venha a ser novamente veiculada em uma ação coletiva futura. A regra, 
no ordenamento brasileiro, é a coisa julgada coletiva secundum eventum 
probationis, para ações relativas a direitos difusos e coletivos stricto sensu, 
permitindo-se a reproposição da demanda coletiva caso o julgamento de 
improcedência se dê por falta de provas, e secundum eventum litis para ações 
referentes a direitos individuais homogêneos, o que é basicamente dizer que a 
caso uma ação dessa natureza seja improcedente, é cabível a sua repropositura 
por outro legitimado.  

                                                

brasileiro: homenagem ao professor Kazuo Watanabe. São Paulo: Quartier Latin, p. 957, 
2009. 
6 LAMY, Eduardo de Avelar. TEMER, Sofia Orberg. A Representatividade Adequada na Tutela de 
Direitos Individuais Homogêneos. Revista de Processo, v. 206, 2012.  
7 Idem nota 3 
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Com relação às demandas individuais, temos, no Brasil, um modelo opt in, 
com a manutenção da possibilidade dos membros da coletividade ingressarem 
com uma ação individual, caso não tenham atuado como assistentes na ação 
coletiva (vide item 3).  

 Há ainda quem reconheça que, mesmo diante de uma escolha legislativa 
por um rol de legitimados, ainda caberia controle da representatividade adequada 
destes, a qual não seria absolutamente presumida apenas pelo elenco de 
legitimados legais. Para esta posição, o legislador teria estabelecido critérios para 
o juiz fazer a análise da representatividade adequada no caso concreto. Desse 
modo, mesmo que o ente seja legalmente legitimado, o juiz poderia considerar 
que ele é incapaz de conduzir satisfatoriamente o processo8. 

 

2.1.1. Legitimidade e representatividade adequada nos PLs 

A noção de representatividade é essencial, portanto, em demandas 
coletivas, pois endereça uma escolha do legislador entre abrangência e eficácia 
das ações coletivas versus má representação dos grupos interessados. E essa 
escolha feita não é imune a críticas, pelo contrário: muito se debate sobre a 
efetividade desse sistema, especialmente sob a perspectiva do direito comparado. 
E é justamente a partir desses debates que mudanças substanciais foram 
propostas no que tange à legitimidade e à representatividade adequada nos PLs 
4.778/20, 4.441/20 e 1.641/21.  

Alguns contornos não mudam: a legitimidade ainda é aferida ope legis, ou 
seja, pré-definida em lei, por exemplo, mas alguns PLs já falam em controle 
jurisdicional da adequação da legitimidade durante o decorrer do processo (art. 
6°, § 3° do PL 4.778/20). Há, ainda, previsões bastante pormenorizadas de novos 
critérios para constatar a representatividade adequada das associações.  

A seguir, analisaremos os PLs a partir de três vertentes: (i) legitimidade das 
associações e representatividade adequada; (ii) o efeito da declaração de 
ilegitimidade das associações; e (iii) gratuidade e custas das associações.  

Ademais, para entendermos as consequências práticas das novas 
delimitações nos requisitos de legitimidade e representatividade adequada, 

                                                
8 RICHTER, Bianca Mendes Pereira. Representatividade Adequada: uma comparação entre o 
modelo norte-americano da class action e o modelo brasileiro. Revista Jurídica da Escola 
Superior do Ministério Público de São Paulo, v. 1, 2012. pp. 219 e 228. 



ACESSO À JUSTIÇA E A TUTELA COLETIVA DE DIREITOS: Análise dos Projetos de Lei 4.441/20, 4.778/20 e 1.641/21 

9 
 

contaremos com comentários de representantes de categorias de associações 
sobre suas perspectivas de atuação diante dos projetos de lei. Para tanto, foram 
realizadas entrevistas com representantes de associações de classe, de 
categoria profissional e de centros de assistências jurídicas universitárias. As 
impressões desses profissionais também estão diluídas ao longo do texto deste 
item 2.1.  

 

Sobre a legitimidade e a representatividade adequada das associações, 
os dispositivos mais relevantes são os que estão transcritos no quadro a seguir:  

 

Quadro 1 - Disposições sobre a legitimidade das associações e 
representatividade adequada 

Lei Vigente (CDC e/ou 
LACP) 

PL 4.778/2020 

Rel. Marcos Pereira 
(Anteprojeto CNJ) 

PL 4.441/2020 

Rel. Paulo Teixeira 
(primeiro a entrar na 

Câmara) 

PL 1.641/2021 

Rel. Paulo Teixeira 
(mais recente) 

LACP 

Art. 5º  Têm 
legitimidade para 
propor a ação 
principal e a ação 
cautelar:     
V - a associação que, 
concomitantemente:      

a) esteja constituída 
há pelo menos 1 (um) 
ano nos termos da lei 
civil;     

b) inclua, entre suas 
finalidades 
institucionais, a 
proteção ao 
patrimônio público e 
social, ao meio 
ambiente, ao 
consumidor, à ordem 
econômica, à livre 
concorrência, aos 
direitos de grupos 
raciais, étnicos ou 

Art. 4º São 
legitimados para 
esta ação: 

(...) 

V – as associações, 
que tenham 
representatividade 
adequada e que 
incluam dentre seus 
fins institucionais a 
defesa dos direitos 
protegidos por esta 
lei, sendo 
indispensável a 
prévia autorização 
estatutária ou 
assemblear.  

 

(...)  

Art. 5º A 
representatividade 
adequada da 
associação poderá 

Art. 6. São 
legitimados para a 
propositura da ação 
civil pública:  

(...)  

V – as associações 
civis que incluam, 
entre seus fins 
institucionais, a 
defesa dos direitos 
protegidos por esta 
lei, sendo 
indispensável a 
prévia autorização 
estatutária ou 
assemblear; VI – as 
comunidades 
indígenas ou 
quilombolas, para a 
defesa em juízo dos 
direitos dos 
respectivos grupos.  

§ 1º A adequação da 
legitimidade ao caso 

Art. 7º. São 
legitimados para a 
propositura da ação 
civil pública: (...) 

V – as associações 
civis, agindo por 
substituição 
processual, que 
incluam, entre seus 
fins institucionais, a 
defesa dos direitos 
protegidos por esta 
lei, 
independentemente 
de prévia 
autorização 
estatutária, 
assemblear ou 
individual dos 
associados; 

 

§ 1º A adequação da 
legitimidade ao caso 
concreto pressupõe 
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religiosos ou ao 
patrimônio artístico, 
estético, histórico, 
turístico e 
paisagístico.     

 

§ 4.° O requisito da 
pré-constituição 
poderá ser 
dispensado pelo juiz, 
quando haja 
manifesto interesse 
social evidenciado 
pela dimensão ou 
característica do 
dano, ou pela 
relevância do bem 
jurídico a ser 
protegido 

 

CDC 

     Art. 82. Para os fins 
do art. 81, parágrafo 
único, são 
legitimados 
concorrentemente:  
(...)           
     IV - as 
associações 
legalmente 
constituídas há pelo 
menos um ano e que 
incluam entre seus 
fins institucionais a 
defesa dos interesses 
e direitos protegidos 
por este código, 
dispensada a 
autorização 
assemblear. 
     § 1° O 
requisito da pré-
constituição pode ser 
dispensado pelo juiz, 
nas ações previstas 
nos arts. 91 e 
seguintes, quando 

ser demonstrada: 

 

 I – pelo número de 
associados;  

II – pela capacidade 
financeira, inclusive 
para arcar com 
despesas processuais 
da ação coletiva; 

 III – pelo rol de casos, 
que deve ser 
apresentado, de que 
a associação 
participou, judicial ou 
extrajudicialmente; 

IV – pelo quadro de 
especialistas no tema 
do objeto protegido 
pela ação, que deve 
existir na associação, 
quando da 
propositura da ação;  

V – pelo laudo 
indicativo do número 
de pessoas atingidas 
pelo alegado dano, 
apresentado com a 
propositura da ação; 
VI – por outros meios 
adequados. 

concreto pressupõe 
que o autor não 
tenha conflito de 
interesses como 
grupo e que sua 
finalidade 
institucional tenha 
aderência à situação 
litigiosa e ao grupo 
lesado. 

 § 2º A adequação da 
legitimidade das 
associações civis será 
aferida a partir da 
análise dos seguintes 
critérios, entre 
outros: I – o número 
de associados; II – a 
capacidade financeira 
para arcar com 
despesas processuais 
da ação; III – o 
histórico na defesa 
judicial e extrajudicial 
dos direitos coletivos; 
IV - o tempo de 
constituição e o grau 
de representatividade 
perante o grupo  

que a finalidade 
institucional da 
entidade tenha 
aderência à situação 
litigiosa ou ao grupo 
lesado. 

 

§ 2º Na análise da 
legitimação do autor, 
o juiz deverá 
considerar o grau de 
proteção adequada 
do grupo ou do 
interesse protegido, 
avaliando dados 
como: 

I - credibilidade, 
capacidade e 
experiência do 
legitimado; 

II – seu histórico na 
proteção judicial e 
extrajudicial dos 
interesses ou direitos 
previstos nesta lei; 

III – sua conduta em 
outros processos 
coletivos; 

IV – a pertinência 
entre os interesses 
tutelados pelo 
legitimado e o objeto 
da demanda; 

V – o tempo mínimo 
de instituição da 
associação de 1 (um) 
ano e a 
representatividade 
desta perante o 
grupo, categoria ou 
classe. 

(...)  

§ 3º Os requisitos 
expressos no § 2º 
para a adequação da 
legitimidade do autor 
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haja manifesto 
interesse social 
evidenciado pela 
dimensão ou 
característica do 
dano, ou pela 
relevância do bem 
jurídico a ser 
protegido. 

poderão ser 
dispensados pelo juiz 
quando haja 
manifesto interesse 
social, evidenciado 
pela dimensão, 
urgência, 
característica do 
dano ou pela 
relevância do bem 
jurídico a ser 
protegido e a 
legitimação adequada 
possa ser aferida por 
outros critérios 
aplicáveis ao caso. 

 

§ 4º O controle 
jurisdicional da 
adequação da 
legitimidade deverá 
ser feito durante o 
decorrer do processo, 
levando-se em 
consideração a 
qualidade da atuação 
do autor e a sua 
aderência aos 
interesses 
protegidos. 

 

§ 5º O autor 
demonstrará, na 
petição inicial, as 
razões pelas quais é 
um legitimado 
adequado para a 
condução do 
processo coletivo. 

 

Fonte: Elaboração própria (2021) 

 

Como se vê, atualmente a Lei de Ação Civil Pública (LACP) estabelece apenas 
dois pré-requisitos que constituem a legitimidade das associações, quais sejam: 
(i) que ela seja constituída há mais de 1 ano, sendo este, um requisito que pode 
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ser desconsiderado na prática, se a causa for de comprovada relevância social 
pela dimensão do dano e (ii) que a associação possua finalidade de caráter 
protetivo de direitos socialmente relevantes (ao consumidor, ao patrimônio 
individual e coletivo, ao meio ambiente etc.). Considerando que o primeiro 
requisito pode ser dispensado, e que o segundo apresenta-se como um requisito 
genérico, e consequentemente, mais fácil de ser atendido, podemos perceber que 
atualmente, o critério de legitimidade das associações é bastante amplo.  

A esse respeito, é relevante a fala do/a representante de uma associação 
representativa de interesses empresariais (Associação 1), que aponta que mesmo 
no regime vigente a litigância coletiva não se apresenta como uma via de atuação 
em razão do seu alto custo e dos riscos de uma decisão de amplo alcance que veja 
a ser negativa aos interesses dos associados. Por essa razão, a atuação como 
amicus curiae uma alternativa, economicamente, mais viável. Além disso, outro 
fator que se coloca como obstáculo para a proposição de demandas pela 
Associação é a sua proporção, já que os interesses dos associados nem sempre 
convergem, dificultando assim, o patrocínio de uma demanda única. O que se 
percebe, portanto, é que mesmo no modelo atual as associações enfrentam 
desincentivos para a busca da tutela coletiva, o que pode se intensificar diante das 
mudanças propostas.  

Acerca das alterações analisadas, alguns destaques são cabíveis no tema 
da legitimidade e da representatividade adequada.  

Interessante notar que os três PLs estabelecem critérios não taxativos, ao 
prever que a análise partirá desses critérios “entre outros”, ou “outros meios” ou 
“avaliando dados como”. Há, portanto, a abertura de maior controle da 
legitimidade adequada a ser feito no âmbito do Poder Judiciário, ou seja, uma 
maior discricionariedade para o julgador realizar essa análise de 
representatividade adequada das associações.  

Com relação aos critérios hoje existentes, verifica-se que nos PL 4.778/20, 
o PL 4.441/20 que não há um requisito de pré-constituição há pelo menos um 
ano, sendo que o 4.441/20 insere de modo genérico o “tempo de constituição” 
como um dos requisitos. Esse requisito temporal aparece apenas no PL 
1.641/2021, que também estabelece a possibilidade de sua dispensa em caso de 
relevante interesse social.  

Com relação à prévia autorização estatutária ou assemblear, o PL 
4.778/20 e o PL 4.441/20 a tornam indispensável, enquanto o PL 1.641/2021 
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mantém a sua dispensabilidade, tal como na lei atual. Em nenhum dos projetos, 
contudo, fica clara a necessidade de haver ou não deliberação específica para o 
ajuizamento de uma ação coletiva em função de um determinado conflito, ainda 
que a prévia autorização estatutária ou assemblear seja prevista como um 
requisito de aferição de representatividade adequada9.  

Tratando das previsões específicas, tem-se que o PL 4.778/20 apresenta em 
seu art. 4º os mesmos legitimados à propositura da Ação Civil Pública (ACP) que o 
PL 4.441/20.  

Entretanto, no que tange aos requisitos para demonstrar a 
representatividade adequada das associações, o PL 4.478/20 apresenta um 
rol não taxativo e mais rigoroso do que o apresentado na LACP e no Código de 
Defesa do Consumidor (CDC). Vale destacar que os requisitos de 
representatividade adequada nesse projeto de lei são ainda mais extensos que no 
PL 4.441/20. Isso porque, o art. 5º do PL 4.478/20, que aborda o tema da 
representatividade adequada, conta com os incisos IV e V que determinam 
requisitos que não estavam presentes no PL 4.441/20:  

IV – pelo quadro de especialistas no tema do objeto protegido pela ação, 
que deve existir na associação, quando da propositura da ação;  

V – pelo laudo indicativo do número de pessoas atingidas pelo alegado 
dano, apresentado com a propositura da ação;  

Dessa forma, nota-se que o PL 4.478/20 é o mais rígido quanto aos 
atributos exigidos das associações para possibilitar a representatividade 
adequada nas ações coletivas. Além de capacidade financeira para arcar com os 
custos da ação, número de associados considerável, rol de casos em que já 
participou, no PL 4.478/20 as associações ainda devem ter um quadro de 
especialistas no tema da ação e um laudo indicativo do número de pessoas 
atingidas pelo alegado dano. Esses requisitos, além de implicarem maior restrição 
em relação às associações que seriam capazes de comprovar tais exigências, 
também são subjetivos. 

 Isso coloca alguns questionamentos em aberto que dão indícios de 
possíveis óbices que podem ser refletidos no controle de representatividade 
das associações: como será avaliado o grau de especialidade dos atuantes na 
associação para compor o quadro de especialistas? Quantos especialistas são 

                                                
9 Destaca-se aqui que o termo representatividade adequado é uma inovação dos projetos de lei 
que não consta na disposição da lei vigente.   
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necessários para compor um devido quadro de especialistas? Será que esse 
quadro de especialistas e a produção deste laudo não podem significar acréscimo 
do custo inicial da atuação das associações? Todas essas questões apresentam 
possibilidades de restrição da propositura de demandas por associações, 
especialmente as menores, que anteriormente estariam legitimadas pelos 
critérios da LACP e do CDC. 

Com relação ao PL 4.441/20, o texto proposto estabelece, no seu art. 6°, 
quais são os legitimados para a proposição de uma ação civil pública:  

I – o Ministério Público; II – a Defensoria Pública; III – a União, os Estados, 
os Municípios e o Distrito Federal; IV – as entidades e órgãos da 
Administração Pública, direta ou indireta, especificamente destinados à 
defesa dos interesses e direitos protegidos por esta lei; V – as associações 
civis que incluam, entre seus fins institucionais, a defesa dos direitos 
protegidos por esta lei, sendo indispensável a prévia autorização 
estatutária ou assemblear; VI – as comunidades indígenas ou 
quilombolas, para a defesa em juízo dos direitos dos respectivos grupos. 

 Como se vê, são acrescidos no rol de legitimados as comunidades 
indígenas e quilombolas, independentemente da formação associativa10. Trata-se 
de definição “em linha com o reconhecimento da multipolaridade e a diversidade 
de interesses e perspectivas inerentes aos processos coletivos”11. 

                                                
10 Apesar de não tratar do tema central analisado neste tópico, que trata da legitimidade das 
associações, a partir de uma das entrevistas realizadas surgiu a questão da legitimidade de 
agrupamentos independentes para a propositura de ações coletivas. Além do PL 4.441/2020, o PL 
1.641/2021 também determina no art. 7º, IX que “as comunidades indígenas, quilombolas e os 
povos tradicionais para defesa em juízo dos direitos dos respectivos grupos” são legitimadas para 
a propositura de ação civil pública. É de grande relevância que tais grupos, mesmo que não 
possuam personalidade jurídica, tenham a possibilidade de entrar em juízo para a defesa de 
direitos coletivos.  Nesse sentido, conversamos com uma membra de um agrupamento 
independente com experiência em ação coletiva, que para conseguir legitimidade na atuação de 
ações coletivas, realiza parcerias com associações já existentes e ingressa com a ação em nome 
da personalidade jurídica já constituída. Com isso, percebemos que há dificuldade de grupos 
organizados (porém não sob a forma associativa) de ingressarem em juízo para defesa de 
interesses coletivos. Surge, portanto, a preocupação, trazida por algumas autoras, de que um “ente 
organizado despersonalizado” pode ter capacidade para ser parte e ajuizar uma ação coletiva. A 
legitimidade desses atores deve, além de possuir aderência ao objeto da ação e ao grupo lesado, 
ser aferida também através de critérios específicos, como “(i) união entre sujeitos de direito; (ii) 
com escopo comum relacionado ao desenvolvimento de atividades não-econômicas; e (iii) criando 
substrato corporativo, em que “a união entre os membros formaria uma realidade supra-
individual”; (iv) com constância e estabilidade de reunião” (TEMER, Sofia; UZEDA, Carolina; 
PANTOJA, Fernanda Medina; FARIA; Maria Kohlbach de. Grupos organizados e associações de fato 
no processo coletivo - Legitimação para a ação civil pública. Jota, 2021.).  
11 TEMER, Sofia. Participação e Representatividade Adequada no Processo Coletivo - Reflexões 
sobre os PLs 4441/2020 e 4778/2020. Jota, 2021.  
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Com relação aos requisitos que passarão a ser exigidos das associações 
para que elas tenham legitimidade para propor ações civis, este PL também 
propõe requisitos (não taxativos) mais rigorosos do que os atuais, e que 
partem de fatores como (i) análise do número de associados; (ii) capacidade 
financeira da associação; (iii) o histórico na defesa judicial e extrajudicial dos 
direitos coletivos; (iv) o tempo de constituição e o grau de representatividade 
perante o grupo; e (v) para as associações civis, prévia autorização estatutária ou 
assemblear.  

Adicionalmente, o art. 6º, § 1° ainda propõe que: “A adequação da 
legitimidade ao caso concreto pressupõe que o autor não tenha conflito de 
interesses como grupo e que sua finalidade institucional tenha aderência à 
situação litigiosa e ao grupo lesado”. Ou seja, um critério geral de 
representatividade adequada que não se restringe às associações civis, mas que 
deverá ser aplicado a todos os legitimados.  

O PL 1.641/2021, por sua vez, estabelece critérios mais detalhados, 
porém aparentemente mais flexíveis para a análise da legitimação do autor, 
ou seja, critérios que se aplicam não só para as associações, mas para 
qualquer legitimado.  

Prevê-se, nesse sentido, uma análise de “adequação da legitimidade no 
caso concreto”, pela qual deverá necessariamente haver convergência entre a 
finalidade institucional da entidade e a situação litigiosa ou o grupo lesado (art. 7º, 
§ 1º). Essa determinação é mais ampla do que aquela prevista no art. 6º, §1º do PL 
4.441/20, uma vez que a finalidade institucional do autor não necessariamente 
deve ter aderência à situação litigiosa e ao grupo lesado, mas apenas a um deles. 

O PL de 2021 segue em seus dispositivos com outros critérios de aferição 
da legitimidade que, embora pareçam mais relevantes para as associações, são 
aplicáveis também a todos os legitimados extraordinários. Novamente, o rol de 
dados que o juiz deverá considerar é exemplificativo, de modo que a análise 
deverá ser orientada pela proteção adequada do grupo ou interesse tutelado.  

Nesse sentido, os critérios sugeridos pelo PL 1.641/21 estão 
majoritariamente relacionados à (i) experiência do autor, tais como a 
credibilidade, capacidade e experiência do legitimado; e (ii) seu histórico na 
proteção judicial e extrajudicial dos interesses ou direitos, além (iii) da conduta 
em outros processos coletivos (art. 7º, § 2º, incs. I, II e III). A previsão de analisar a 
proteção extrajudicial dos interesses e direitos tutelados é uma inovação, uma vez 
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que abre portas para atores que não possuam extensa experiência com a 
litigância. Porém, tal critério pode ser difícil de aferir na prática judicial, e os 
demais critérios podem acabar se sobressaindo, o que possivelmente seria um 
obstáculo para os litigantes com pouca experiência.  

Também fazem parte do rol de critérios a serem analisados pelo juiz: (iv) a 
pertinência entre os interesses tutelados e o objeto da demanda; (v) tempo 
mínimo de existência da associação de um ano; bem como (vi) a 
representatividade desta perante o grupo, categoria ou classe (art. 7º, § 2º, incs. IV 
e V). Esses critérios não trazem mudanças com relação aos dois primeiros PLs.  

A principal inovação nesse tocante no âmbito do PL 1.641/21 é a 
possibilidade de dispensa pelo juiz dos critérios determinados no art. 7º, § 2º, 
quando seja verificado “manifesto interesse social”. Para tanto, deve ser 
incontestável o interesse social presente na “dimensão, urgência, característica do 
dano ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido”. Nessa hipótese, 
presente no art. 7º, § 3º, a legitimidade adequada poderá ser aferida por outros 
critérios aplicáveis ao caso. A possibilidade de afastamento dos requisitos 
demonstra preocupação do legislador com relação à proteção dos direitos a 
serem tutelados, o que é positivo quando se tratar de uma ação que haja 
“manifesto interesse social”. Entretanto, a aferição de tal interesse dependerá da 
discricionariedade judicial, já que os critérios elencados são imprecisos.  

Como se verifica, tanto a hipótese de dispensa dos critérios para 
aferição da legitimidade da associação, quanto a análise propriamente dita 
de tais critérios dependem fortemente da atuação judicial.  

Mesmo no caso em que as previsões legislativas podem ser dispensadas, 
sua aplicação estará nas mãos do magistrado. Para garantir a efetiva proteção dos 
direitos tutelados, portanto, os juízes devem estar preparados e familiarizados 
com os processos coletivos para que haja segurança jurídica nesta matéria, isto é, 
previsibilidade e coerência na aplicação da lei. Logo, espera-se responsabilidade 
judicial ao lidar com previsões normativas tão amplas.  

Por um lado, a maior dependência na atuação judicial na aferição da 
legitimidade das associações no PL 1.641/21 pode ser positiva para essas 
instituições que ingressam com ações coletivas. Tal previsão encontra respaldo no 
rol exemplificativo de critérios a serem aplicados pelo juiz, já que nem todos eles 
precisam ser utilizados. Nesse sentido, as associações poderiam, com mais 
facilidade, terem sua legitimidade reconhecida na tutela coletiva. Por outro lado, 
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o rol não taxativo de critérios pode ocasionar, a depender do magistrado, em uma 
aplicação conjunta de todos os requisitos presentes na lei, assim como a adição 
de outras exigências que o juiz considerar pertinentes para determinação da 
legitimidade da associação. Assim, poderiam ser utilizados critérios mais técnicos 
e fechados, o que possivelmente dificultaria o reconhecimento da 
representatividade adequada das associações em uma ação coletiva.  

Nesse sentido, a depender do entendimento do juiz no que diz respeito ao 
uso do processo coletivo para defesa de interesses coletivos por associações, ele 
pode aplicar critérios mais rígidos ou mais flexíveis para aferir a legitimidade das 
associações.  

Outra preocupação diz respeito à familiaridade dos magistrados com os 
direitos coletivos. Acerca disso, a Sociedade Brasileira de Direito Público (SBDP), 
na pesquisa “Ações Coletivas no Brasil: temas, atores e desafios da tutela coletiva”, 
afirma que os próprios magistrados reconhecem essa fragilidade: “89,3% dos 
juízes ouvidos não consideram plenamente adequada a formação da magistratura 
em temas relacionados aos direitos coletivos e aos instrumentos processuais para 
tutelar tais direitos”12.  

Em vista disso, foi apresentada nas entrevistas a sugestão de se criar varas 
especializadas para o processamento de ações coletivas. Juízes de uma vara de 
ações coletivas teriam um entendimento processual específico muito maior para 
lidarem com a tutela de direitos coletivos, e estariam mais preparados do que 
juízes que trabalham com o processo individual e julgam casos coletivos. A SBDP, 
entretanto, faz um contraponto: pode não ser verificada uma melhora na 
qualidade da tutela com a criação de uma vara especializada, já que a tutela 
coletiva compreende o domínio de áreas jurídicas específicas13.  

Outra mudança relevante do PL 1.641/2021 é o § 4º do art. 7º, no qual é 
estabelecido que o controle de legitimidade das associações pode ser feito “no 
decorrer do processo”, considerando a “qualidade da atuação do autor e a sua 
aderência aos interesses protegidos”. Da própria leitura do texto, ressaltam-se 

                                                
12 SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIREITO PÚBLICO (Brasil). Ações coletivas no Brasil: temas, atores e 
desafios da tutela coletiva. Brasília: CNJ, 2018. p. 217. (Justiça Pesquisa). Relatório analítico 
propositivo.  
13 SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIREITO PÚBLICO (Brasil). Ações coletivas no Brasil: temas, atores e 
desafios da tutela coletiva. Brasília: CNJ, 2018. p. 217. (Justiça Pesquisa). Relatório analítico 
propositivo.  
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vários elementos de textura aberta que podem trazer preocupações quanto à 
representatividade adequada.  

Um deles é a possibilidade da retirada “no decorrer do processo”. Essa 
previsão é bastante relevante para a atuação das associações como parte, visto 
que o artigo se refere a esta última. Dessa forma, por mais que esse artigo possa 
causar certo estranhamento e preocupação, ele não é uma inovação tão grande 
no ordenamento jurídico brasileiro: considerando que a legitimidade de parte é 
uma questão de ordem pública, ela pode ser conhecida a qualquer momento, vide 
art. 339 do Código de Processo Civil de 2015(CPC/15). Contudo, é necessário que 
os tribunais atentem para a segurança jurídica, prezando por fazer tal controle o 
mais cedo possível no processo. Nesse sentido, também surgem diversas 
preocupações quanto aos critérios para o controle de legitimidade. O que seria a 
“qualidade” e “aderência” requisitados por esse PL? São questões que deverão ser 
enfrentadas caso a caso, o que poderá levar, novamente, a um amplo espaço de 
discricionariedade judicial.  

 

2.1.2. Percepções dos representantes de associações acerca dos 
requisitos dos PLs 

Com relação aos requisitos estabelecidos nos PLs, os representantes das 
associações entrevistadas trazem apontamentos importantes. 

O/a representante da Associação 1 comenta que algumas das propostas 
contempladas nos PLs acerca das associações não são necessariamente ruins, já 
que ao imporem um ônus a mais comparado à lei vigente, acabam por estabelecer 
um critério de escolha racional acerca de quais demandas devem ser levadas à 
litigância, contribuindo assim, para o desafogamento do Judiciário e consequente 
celeridade processual.  

Já para o presidente de uma associação representativa de interesses de 
servidores públicos (“Associação 2”), esses PLs estão impondo limitações 
excessivas à propositura de ações coletivas. Segundo ele, a ideia de existirem 
requisitos para checar se a associação é fraudulenta é interessante, desde que 
esses requisitos não promovam um corte tão profundo ao ponto exercerem um 
óbice para associações que de fato representam interesses dos indivíduos. 

Quanto ao critério de tempo e o número de associados que os PLs 
determinam, por exemplo, o presidente da Associação 2 pontuou que é apenas a 
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constituição de uma barreira artificial que não é capaz de determinar se uma 
associação é capaz de pleitear um direito coletivo. No que tange ao critério de 
comprovação da capacidade financeira, entendeu-se tratar-se de um critério 
capaz de discriminar as associações uma vez que, para ele, a capacidade 
financeira está muito ligada ao grupo tutelado, de forma que, caso o grupo seja 
financeiramente estável, a propositura da demanda seria facilitada, do contrário, 
ainda que haja interesse legítimo, a litigância seria dificultada. 

A despeito das críticas, para o presidente da Associação 2, a previsão de 
apresentação do rol de casos que a associação já participou, judicial ou 
extrajudicialmente, é um critério possível, desde que não seja o único e não atue 
de forma excludente. Isso pois, na sua visão, esse filtro não pode impedir o 
despertar de associações para litigância, ou seja, não pode ser uma barreira para 
instituições novas que nunca litigaram, mas que ainda sim podem estar 
representando indivíduos. Contudo, tais critérios não chegariam a representar um 
empecilho em si para a atuação da associação, considerando que seus membros 
possuem conhecimento técnico-jurídico, em decorrência da natureza da 
associação, e alguns possuem até mesmo experiências com ações coletivas. Além 
disso, como a referida associação já está constituída há 48 anos, o quesito 
temporal também não seria uma preocupação. 

Ainda a respeito de outros critérios, como a exigência de um quadro de 
especialistas e um laudo indicativo do número de pessoas atingidas pelo dano, o 
entrevistado acredita que isso pode ser um problema e inviabilizar a propositura 
de demandas. Isso pois, deve-se considerar que algumas demandas não são 
simples de serem quantificadas e mesmo em associações extremamente 
estruturadas, com anos de experiência na propositura de ações coletivas, a 
realização desse laudo demandaria uma pesquisa excessivamente extensa e sem 
garantias de efetividade. 

Com tantos critérios a serem cumpridos, faz-se importante uma seleção 
interna das ações nas quais ingressar. Nesse sentido, o entrevistado explica seu 
sistema de propositura de ações, no qual qualquer associado pode propô-las. 
Assim, se a sugestão veio da diretoria da associação, já é apresentada uma minuta 
da petição inicial na Assembleia Geral, colegiado que é indispensável para aprovar 
novas ações. Caso a proposta seja de um membro não diretor, a diretoria jurídica 
é a responsável pela decisão de prosseguir ou não para a fase assemblear. Há, 
ainda, um colégio interno de delegados que tem papel revisional nos casos em 
que a diretoria entende pela não propositura de determinada ação. Com essa 
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detalhada organização, é possível que todos se sintam contemplados, 
considerando também que há espaço e encorajamento para manifestação e 
debate nas assembleias gerais. Como consequência desse sistema, as ações 
propostas representam os interesses dos membros em diversos âmbitos: 
tributário, previdenciário, atendimento em creches, distribuição de vagas dentro 
da categoria representada e outros, embora haja autorização estatutária para 
atuar em temas mais amplos. 

Outrossim, mesmo tratando-se de uma associação que não enfrenta 
grandes dificuldades financeiras, o maior desafio trazido pelo presidente é a 
questão dos custos da litigância: formulação de teses jurídicas, contratação de 
advogados, entre outros. Atualmente, todos os custos e perícias são abarcados 
pelo órgão representativo em questão, com a contratação de escritórios e 
especialistas externos, ou até mesmo se utilizando da expertise de seus próprios 
associados. 

Assim, entende-se que existe uma diversidade enorme entre as associações 
que os PLs não consideram. Ou seja, existem associações que mesmo sendo 
extremamente estruturadas não enfrentariam problemas para cumprir com os 
requisitos e propor as demandas coletivas. Há, ainda, associações menores que 
não teriam condições de cumprir com esses termos e seriam inviabilizadas de 
seguir com a propositura de demandas. Diante desse cenário, sob a perspectiva 
do instituto da ação coletiva, o entrevistado da Associação 2 mostrou-se 
preocupado com a instituição dessas barreiras, pela possibilidade de serem 
utilizadas como mecanismos de exclusão de associações que realmente estão em 
busca de representar direitos de parcela da sociedade. 

Nesse mesmo sentido, também se colocam os comentários dos 
representantes dos centros de assistência jurídica universitárias (AJs), também 
organizadas sob a forma de associações civis14. A expertise trazida por esse grupo 
é de extrema relevância para a análise do processo coletivo, dada a natural 
propensão à propositura de ação civil pública em defesa dos interesses 
defendidos, que, devido à finalidade de atendimento às pessoas físicas ou 
jurídicas em situação de vulnerabilidade social ou insuficiência econômica, não 
são tão restritos a uma pauta ou uma categoria. Do contrário: é possível 
vislumbrar uma série de ações em diferentes ramos do direito sendo defendidas 
                                                
14 É importante rememorar que, as associações de assistência jurídica universitárias não devem 
ser confundidas com os Núcleos de Prática Jurídica (NPJs). As assistências jurídicas universitárias 
não são previstas como parte integrante do curso de formação em direito. 
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por essas associações em nome de vários grupos da sociedade15.  

 Para os representantes dessas AJs, os novos critérios elencados pelos dois 
PLs inviabilizariam a propositura de ações coletivas, principalmente em função do 
aumento dos custos impostos para o acesso à justiça. Mesmo que haja uma certa 
estruturação no âmbito dessas entidades, o objetivo é simplificar a propositura 
da ação, de modo a garantir a efetividade da justiça principalmente para pessoas 
físicas em situação de vulnerabilidade social. Isso faz com que não seja possível 
ou, ao menos, acessível o preenchimento de alguns requisitos, que demandam 
custos, como a elaboração de um laudo indicativo do número de pessoas 
atingidas pelo alegado dano. Assim, esse objetivo de simplificação do acesso à 
justiça proposto pelas associações universitárias representa o oposto do que 
propõem os PLs ao incluírem requisitos subjetivos e restritivos.  

 Ademais, ambas as AJs entrevistadas estavam ingressando pela primeira 
vez com ações coletivas no ano de 2020. Seguindo os critérios elencados pelos 
dois PLs até agora analisados, a propositura destas ações seria inviabilizada, dada 
a falta de, por exemplo, um histórico consolidado na defesa judicial e extrajudicial 
dos direitos coletivos. Ou seja, alguns requisitos dos PLs, como ressaltaram os 
representantes, não apenas inviabilizam o ingresso com o processo coletivo, 
como também ameaçam as instituições que fazem com que o acesso à justiça seja 
facilitado, como é o caso das AJs.  

 

2.1.3. Efeito da declaração de ilegitimidade das associações 

Diante da hipótese de uma associação ser considerada ilegítima ao longo 
do processo, relevante analisar as consequências previstas em cada projeto 
nessas situações:  

 

Quadro 2 - Disposições sobre o efeito da declaração de ilegitimidade das 
associações  

 

                                                
15 Nesse ponto, é importante mencionar que o grupo colheu informações de duas associações 
universitárias diferentes. Uma delas teve sua constituição recente e ainda passa por um processo 
de estruturação. A outra já é constituída há muito tempo, tem grande experiência em litigância 
estratégica, conta com um número maior de membros e está em uma posição de maior acesso a 
recursos financeiros.  Mesmo assim, as conclusões apresentadas por ambas convergem, motivo 
pelo qual elas são tratadas de modo conjunto na presente análise.  
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Lei Vigente (CDC e/ou 
LACP) 

PL 4.778/2020 

Rel. Marcos Pereira 
(Anteprojeto CNJ) 

PL 4.441/2020 

Rel. Paulo Teixeira 
(primeiro a entrar na 

Câmara) 

PL 1.641/2021 

Rel. Paulo Teixeira 
(mais recente) 

LACP: 

Art. 5° (...) 

 § 3° Em caso de 
desistência infundada 
ou abandono da ação 
por associação 
legitimada, o 
Ministério Público ou 
outro legitimado 
assumirá a 
titularidade ativa. 

Art. 5º (...) 

§ 1º Ajuizada a ação 
coletiva, o juiz, antes 
de determinar a 
citação, intimará o 
Ministério Público 
para que se 
manifeste acerca da 
representatividade 
adequada.  

 

§ 2º Sendo 
reconhecida a 
representatividade 
adequada, 
determinar-se-á a 
citação do réu para 
oferecer contestação.  

 

§ 3º A decisão sobre 
representatividade 
adequada é 
recorrível, por meio 
de agravo de 
instrumento, salvo se 
extinguir o processo. 

  

§ 4º A qualquer 
momento do 
processo, o juiz 
poderá manifestar-se 
a respeito da 
ausência da 
representatividade 
adequada, por não 
terem sido 
preenchidos os 
requisitos ou como 
decorrência de sua 
conduta no processo.  

Art. 6° (...) 

§ 3º Reconhecida a 
ausência de 
legitimidade 
adequada, o juiz 
promoverá a 
sucessão processual, 
dando ciência ao 
grupo e intimando o 
Ministério Público, a 
Defensoria Pública ou 
outros legitimados 
para assumirem a 
condução do 
processo. 

Art. 7º (...) 

§ 6º Não 
demonstrada a 
legitimação 
adequada, o juízo 
concederá prazo, na 
forma do art. 321 do 
Código de Processo 
Civil, para eventual 
emenda ou 
complementação da 
petição inicial 

 

§ 7º Reconhecida a 
ausência de 
representação, 
questão de 
admissibilidade ou 
legitimidade 
adequada, a 
qualquer tempo e em 
qualquer grau de 
jurisdição, o juiz 
promoverá a 
sucessão processual, 
dando ciência ao 
grupo e intimando o 
Ministério Público, a 
Defensoria Pública ou 
outros legitimados 
para assumirem a 
condução do 
processo. 

 

§ 8º A decisão sobre a 
adequação da 
legitimação é 
impugnável por meio 
de agravo de 
instrumento, salvo se 
extinguir o processo, 
quando será 



ACESSO À JUSTIÇA E A TUTELA COLETIVA DE DIREITOS: Análise dos Projetos de Lei 4.441/20, 4.778/20 e 1.641/21 

23 
 

 

§ 5º Em caso de 
desistência 
infundada, abandono 
da ação ou ausência 
de 
representatividade 
adequada da 
associação 
legitimada, o 
Ministério Público ou 
outro legitimado 
poderá assumir a 
titularidade ativa.  

§ 6º Não ocorrendo 
as hipóteses do 
parágrafo anterior, 
ouvido o Ministério 
Público, o processo 
será extinto sem 
resolução de mérito. 

impugnável por 
apelação. 

 

Fonte: Elaboração própria (2021) 

 

Do que pode ser depreendido dos PLs, o papel do Ministério Público (“MP”) 
ainda sofrerá alterações a depender de qual dos textos for prevalecente.  

Para fins de comparação, em primeiro lugar, é importante destacar o que a 
LACP e o CDC regulam sobre esse ponto. Não há uma menção direta nesses PLs 
sobre qual é o papel do MP acerca de quando a associação é tida como ilegítima 
para propor a ação, apenas que este órgão pode assumir a titularidade ativa da 
ação no caso de desistência infundada ou abandono da ação por associação 
legitimada.  

Do contrário, porém, o PL 4.441/20 menciona a possibilidade do juiz 
promover a sucessão processual na hipótese de ilegitimidade da associação, 
indicando também que outros legitimados, como Defensoria Pública (DP) e MP, 
serão notificados para assumirem o processo. Assim, esse PL oferece uma solução 
para não deixar que o processo seja extinto sem resolução de mérito no caso de 
ilegitimidade da associação. Contudo, ainda há um espaço de discricionariedade 
do MP e demais entidades em aceitar ou não assumir o polo ativo da ação.  
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O PL 4778/2020 dispõe, em seu art. 5º, sobre a exigência do MP se 
manifestar acerca da representatividade adequada na ACP antes de ocorrer a 
citação da parte ré. É estipulado ainda que o juiz pode se pronunciar a respeito de 
ausência de representatividade adequada em qualquer momento ao longo do 
processo, o que pode vir a gerar grande insegurança jurídica para as associações, 
vez que podem acreditar inexistir problemas quanto ao reconhecimento de sua 
representatividade adequada e serem surpreendidas no curso do processo, fato 
que seria extremamente prejudicial para os representados.  

O § 5º ainda do art. 5º determina que em caso de reconhecimento de 
ausência de representatividade adequada, o MP ou outro legitimado “poderá” 
assumir a titularidade ativa. Esse termo “poderá” trata-se de uma disposição geral 
que deixa dúvidas quanto ao procedimento de aceite das demais instituições 
legitimadas para atuação na causa, afastando-se de uma determinação do 
magistrado e aproximando-se de um ato de disposição voluntária desses 
legitimados. Isso instiga reflexões sobre os riscos aos representados nos casos de 
reconhecimento de ilegitimidade das associações, uma vez que se apresenta uma 
margem para ficarem sem representação.  

O PL 1641/2021, por sua vez, determina, no art. 7º, § 6º, que no caso de não 
verificada a legitimidade adequada do ator, haverá um prazo para o autor se 
manifestar, por meio de emenda ou complementação da petição inicial. Assim, o 
autor terá outra oportunidade para apresentar as razões pela qual é legitimado 
adequado para condução do processo em questão.  

O § 7º do mesmo artigo estabelece que no caso de aferição de ausência de 
representação, de ilegitimidade adequada ou questão de admissibilidade haverá 
sucessão processual promovida pelo juiz. Essa aferição, poderá ser feita “a 
qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição”, o que promove certa 
insegurança no que diz respeito à atuação do autor, uma vez que outros possíveis 
legitimados podem assumir a condução do processo. A sucessão processual 
ocorrerá a partir de intimação do MP, da DP ou outros legitimados.  

Apesar da decisão a respeito da ilegitimidade do autor poder ocorrer no 
decorrer do processo, a qualquer momento, está previsto no art. 7º, § 8º, a 
possibilidade de impugnação da decisão, por meio de agravo de instrumento. Tal 
hipótese não poderá ocorrer se extinguir o processo, no caso de impugnação por 
apelação.  
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2.1.4. Gratuidade, custas e despesas processuais 

 

Finalmente, um ponto central e com particular importância para a atuação 
judicial das associações civis é o custeio da ação coletiva e as previsões atinentes 
ao benefício da gratuidade processual:  

 

Quadro 3 - Gratuidade, custas e despesas processuais 

Lei Vigente (CDC e/ou 
LACP) 

PL 4.778/2020 

Rel. Marcos Pereira 
(Anteprojeto CNJ) 

PL 4.441/2020 

Rel. Paulo Teixeira 
(primeiro a entrar na 
Câmara) 

PL 1.641/2021 

Rel. Paulo Teixeira 
(mais recente) 

LACP:  

Art. 18. Nas ações de 
que trata esta lei, não 
haverá adiantamento 
de custas, 
emolumentos, 
honorários periciais e 
quaisquer outras 
despesas, nem 
condenação da 
associação autora, 
salvo comprovada 
má-fé, em honorários 
de advogado, custas e 
despesas processuais.  

 

CDC:  

Art. 87. Nas ações 
coletivas de que trata 
este código não 
haverá adiantamento 
de custas, 
emolumentos, 
honorários periciais e 
quaisquer outras 
despesas, nem 
condenação da 
associação autora, 
salvo comprovada 
má-fé, em honorários 
de advogados, custas 

Art. 5º A 
representatividade 
adequada da 
associação poderá 
ser demonstrada: 

 

II – pela capacidade 
financeira, inclusive 
para arcar com 
despesas 
processuais da ação 
coletiva; 

 

Art. 35. Aplicam-se às 
ações coletivas as 
regras relativas às 
custas e à 
sucumbência do 
Código de Processo 
Civil.  

 

Parágrafo único. 
Sendo sucumbente o 
Ministério Público ou 
a Defensoria Pública, 
tendo sido a ação 
tida como 
manifestamente 
infundada, por 
decisão unânime, os 

Art. 6° § 2º A 
adequação da 
legitimidade das 
associações civis será 
aferida a partir da 
análise dos seguintes 
critérios, entre 
outros: I –o número 
de associados; II –a 
capacidade 
financeira para 
arcar com despesas 
processuais da ação;  

 

Art. 20, §2º Na ação 
coletiva de produção 
antecipada da prova, 
não haverá 
condenação ao 
pagamento de custas 
e honorários 
advocatícios, salvo se 
houver resistência ao 
pedido de produção 
da prova.  

Art. 25. Nas ações 
coletivas de que trata 
esta lei não haverá 
adiantamento de 
custas 
emolumentos, 
honorários periciais 
e quaisquer outras 
despesas pelo autor 
coletivo. 

 

§ 1º. Não haverá 
condenação do autor 
nas custas, 
emolumentos, 
honorários periciais e 
quaisquer outras 
despesas salvo em 
caso de litigância de 
má-fé, hipótese em 
que o autor, por 
decisão 
fundamentada, será 
condenado em 
honorários 
advocatícios e ao 
décuplo das custas, 
sem prejuízo da 
responsabilidade por 
perdas e danos. 
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e despesas 
processuais. 
Parágrafo único. Em 
caso de litigância de 
má-fé, a associação 
autora e os diretores 
responsáveis pela 
propositura da ação 
serão solidariamente 
condenados em 
honorários 
advocatícios e ao 
décuplo das custas, 
sem prejuízo da 
responsabilidade por 
perdas e danos. 

ônus sucumbenciais 
serão suportados 
com recursos 
alocados no 
orçamento do 
respectivo ente 
público 

§ 2º. Diante da 
necessidade de 
produzir a prova e de 
peculiaridades 
concretas da causa 
relacionadas, entre 
outras, à 
verossimilhança das 
alegações, à 
impossibilidade ou à 
excessiva dificuldade 
de cumprir os 
encargos financeiros 
por parte da Fazenda 
Pública, à produção 
da prova técnica em 
prazo razoável, ou à 
maior facilidade de 
financiamento da 
prova do fato 
contrário, desde que 
ouvida a parte 
contrária, o juiz 
poderá: 

 

I - solicitar a 
colaboração, inclusive 
por protocolos 
institucionais, para 
fins de realização de 
perícia, de órgãos 
públicos, como 
universidades e 
entidades de 
pesquisa; 

 

II – valer-se, quando 
houver, do 
financiamento por 
recursos advindos de 
fundos públicos 
municipais, estaduais 
ou federais que 
possuam entre seu 
objeto ou sua 
atribuição o custeio 
de perícias em 
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processos coletivas; 

 

III – 
excepcionalmente, 
em decisão 
devidamente 
fundamentada, 
imputar ao réu o 
dever de custear as 
despesas com a 
antecipação da prova 
técnica, quando 
entender demasiada 
a inversão do ônus da 
prova. 

 

§ 3º É facultada às 
partes a celebração 
de convenção 
processual tendo por 
objeto a distribuição 
da antecipação dos 
custos da prova 
técnica e de demais 
despesas processuais 
ligadas à sua 
antecipação. 

 

Fonte: Elaboração própria (2021)  

 

De acordo com a legislação vigente (vide Quadro 3), no processo coletivo, 
dispensa-se o adiantamento de custas e despesas para o ajuizamento da ação 
pelo legitimado, sendo que a única exceção seria no caso de comprovada má-fé. 
Questão controvertida é sobre quem deve, então, arcar com os custos, por 
exemplo, de uma perícia antecipada. O STJ, nesse tema, decidiu que o dinheiro 
para arcar com os custos seria retirado do fundo de direitos difusos e retornado 
para ele caso o réu seja condenado16. O fundamento é o próprio art. 18 da LACP, 
que é contrário ao art. 91 do CPC. Ainda sobre esse tema, o Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) já se manifestou no sentido de:  

                                                
16 STJ, RMS 30.812/SP, 2ª Turma, DJe 18/3/2010. 
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Não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de 
honorários periciais em ações civis públicas. Ocorre que a referida isenção 
conferida ao Ministério Público em relação ao adiantamento dos 
honorários periciais não pode obrigar que o perito exerça seu ofício 
gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações 
contra ele movidas. Dessa forma, considera-se aplicável, por analogia, a 
Súmula nº 232 desta corte superior ('A Fazenda Pública, quando parte no 
processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do 
perito'), a determinar que a Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o 
parquet arque com tais despesas17. 

O tema das custas e despesas processuais é abordado por alguns dos PLs 
aqui analisados. Essa matéria é de extrema importância, já que a gratuidade da 
justiça é essencial para que os interesses da coletividade sejam tutelados.  

No PL 4.441/20, por exemplo, há apenas uma breve disposição acerca da 
não condenação ao pagamento de custas na ação coletiva de produção 
antecipada da prova. Desse modo, entende-se que se aplica o disposto no CPC, à 
luz do art. 1°, § 3° do PL 4.441/20. Assim, aplicável o art. 91 do CPC:  

Art. 91. As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da 
Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão 
pagas ao final pelo vencido. 

§ 1º As perícias requeridas pela Fazenda Pública, pelo Ministério Público 
ou pela Defensoria Pública poderão ser realizadas por entidade pública 
ou, havendo previsão orçamentária, ter os valores adiantados por aquele 
que requerer a prova 

 

Em relação às associações, estas teriam que se valer do benefício da 
gratuidade da justiça previsto no CPC/15 (art. 95, § 3° e art. 98) e arcar com os 
ônus de argumentação para obterem a isenção do adiantamento das custas e 
despesas processuais.  

Por sua vez, no PL 4.778/20, está previsto expressamente que o benefício 
da gratuidade seria concedido diante das mesmas hipóteses previstas no CPC/15 
(art. 35). Contudo, há importante destaque no caso do MP e DP, que poderão ter 
de suportar as custas e despesas quando as ações forem consideradas 
“manifestamente infundadas, por decisão unânime”, em previsão que 
poderia, certamente, causar sérios impactos na atuação das referidas instituições, 
dada a magnitude das ações por elas propostas e a vagueza do termo 

                                                
17 STJ, REsp. 1.253.844 / SC, Primeira Seção, DJe 17/10/2013. 
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"manifestamente infundada”, impondo um risco hoje inexistente na legislação 
vigente.  

No terceiro PL analisado (1.641/21), há também mudanças quanto às custas 
e despesas do processo coletivo. Nele, o direito à gratuidade é mantido, 
excetuando-se a hipótese de litigância de má fé, porém é prevista a possibilidade 
excepcional e submetida ao contraditório de que o juiz adote outras vias para 
custeio da prova, inclusive a imposição de seu ônus financeiro ao réu, como 
previsto no art. 25, §2º. Referido dispositivo acerta também ao estabelecer outras 
possibilidades de custeio das provas periciais, como o financiamento por por 
fundos e, ainda, a possibilidade de colaboração de instituições acadêmicas e 
universidades.  

Acerca dos impactos das alterações sobre gratuidade na atuação das 
associações, as AIJs são uma das principais categorias impactadas, pois possuem 
fundos extremamente limitados, especialmente se consideradas as proporções 
possíveis proporções de ações coletivas voltadas à defesa dos interesses de 
grupos vulneráveis. Portanto, o acesso à justiça, na visão de representantes destes 
grupos, seria por muito inviabilizado, sendo determinante uma análise mais 
cuidadosa da possibilidade de se prosseguir defendendo aquele interesse no 
momento de propositura da ação. 

Ainda, o tema da capacidade financeira aparece novamente nos PLs como 
um requisito que deve ser demonstrado pelas associações para se mostrarem 
adequadas para o ajuizamento da ação coletiva. Como já destacado, os projetos 
propõem critérios mais rigorosos e restritivos para que a legitimidade das 
associações seja reconhecida. Dentre esses critérios, tanto no PL 4.778/20, quanto 
no PL 4.441/20, a capacidade de arcar com as despesas processuais aparece como 
potencial uma barreira para o ingresso de ACP pelas associações civis.  

Em suma, essa análise preliminar dos PLs aponta para preocupações 
quanto à aplicação destes dispositivos de legitimidade, representatividade 
adequada e gratuidade processual. Isso ocorre em decorrência da introdução de 
novos requisitos e conceitos nessa temática. A indeterminação de certas previsões 
também pode acarretar uma falta de previsibilidade na litigância das associações, 
principalmente considerando que os magistrados terão maior discricionariedade 
na análise da representatividade adequada. Ademais, é provável que muitas das 
associações não possuam os recursos necessários para cumprir com as novas 
exigências legais, a exemplo do quadro de especialistas, preocupação esta que foi 
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levantada unanimemente pelos representantes das associações entrevistados. 
Há, ainda, a preocupação com o ônus financeiro, que já existe hoje e que pode se 
tornar ainda mais relevante se as mudanças propostas vingarem.  
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2.2. Acesso à justiça individual: relação entre demandas individuais e 
coletivas, liquidação e execução individual  

Outro tema de suma importância que deve ser considerado para as 
discussões sobre processo coletivo no cenário brasileiro é o dos direitos 
individuais homogêneos, e as questões jurídicas suscitadas a partir deles.  

Os direitos individuais homogêneos permitem que pessoas detentoras de 
direitos individuais específicos se unam em um processo coletivo para 
compartilhar recursos e compor uma parte mais “forte” dentro do processo, vez 
que compartilham situações decorrentes de origem comum, conforme descrito 
pelo art. 81, inciso III do CDC. São muito comumente vislumbrados em ações 
relacionadas ao direito do consumidor, porém abrangem diversas outras áreas. 
Ocorre que, conforme detalhado abaixo, os três PLs sendo discutidos neste 
trabalho apresentam mudanças ao regime desses direitos, e geram 
consequências específicas que devem ser observadas e consideradas. 

Uma questão importante é a própria definição de direitos individuais 
homogêneos. A definição jurídica utilizada pode impactar significativamente na 
sua aplicação em casos concretos, e essa questão se torna muito importante ao 
passo que os três PLs apresentam suas próprias definições, e essas variações 
podem abarcar mais ou menos situações de fato na tutela jurídica.  

Outras questões que surgem a partir dessa discussão são a relação entre 
ações coletivas e ações individuais. Como já mencionado, a lei vigente impõe um 
sistema que funciona como um opt in, em que o indivíduo pode escolher se vai 
ingressar na ação coletiva ou continuar com sua ação judicial individual, que, em 
tese, deveria tramitar independentemente do processo coletivo. Eventuais 
mudanças nessa lógica da relação entre ações individuais e coletivas podem 
repercutir de forma decisiva no acesso à justiça individual, assim como as 
previsões atinentes aos efeitos da coisa julgada, a prescrição das ações individuais 
e da conversão de ação individual em ação coletiva, como se verá. 

Esse tópico trata também sobre previsões acerca da possibilidade de 
autocomposição. Neste tocante, foi possível a comparação entre apenas os PLs 
4.441/20 e o 1.641/21, na medida em que são os únicos que apresentam 
disposições sobre esta figura. Entre si alinham-se pelo permissivo legal à 
autocomposição no âmbito dos direitos individuais homogêneos, mas 
distinguem-se, como será exposto, pela forma e teor das respectivas previsões.  
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 Por fim, uma outra grande questão a ser considerada é a execução 
individual de sentenças em ações coletivas. A jurisprudência majoritária brasileira 
adota o entendimento que, após uma sentença condenatória coletiva, cabe a cada 
lesado ingressar uma execução individual e comprovar separadamente o quanto 
seria devido, levando em conta sua situação de fato. Uma providência que seria 
relevante para facilitar essa liquidação e execução individuais seria a estipulação, 
na sentença coletiva, de parâmetros específicos que objetivem facilitar a execução 
individual posteriormente e facilitar o ônus probatório do indivíduo na hora de 
comprovar o dano causado a ele. 

 Todos esses pontos levantados serão afetados pelos PLs em discussão, e, 
portanto, devem ser considerados e compreendidos para que a dimensão das 
mudanças sofridas possa ser devidamente mensurada, e uma posição crítica 
acerca dos projetos possa ser formada, levando em consideração a tutela de 
direitos individuais homogêneos.  

 

2.2.1. Conceito de direitos individuais homogêneos 

 Como mencionado, a análise se inicia com as disposições conceituais 
relativas aos direitos individuais homogêneos:  

 

Quadro 4 - Disposições sobre a definição de direitos individuais 
homogêneos  

 

Lei Vigente (CDC e/ou 
LACP) 

PL 4.778/2020 

Rel. Marcos Pereira 
(Anteprojeto CNJ) 

PL 4.441/2020 

Rel. Paulo Teixeira 
(primeiro a entrar na 

Câmara) 

PL 1.641/2021 

Rel. Paulo Teixeira 
(mais recente) 

CDC: 

Art. 81. A defesa dos 
interesses e direitos 
dos consumidores e 
das vítimas poderá 
ser exercida em juízo 
individualmente, ou a 
título coletivo. 

PL 4778/2020: 

 

Art. 2º A defesa dos 
direitos coletivos ou a 
defesa coletiva de 
direitos individuais 
homogêneos será 
exercida em 
conformidade com 

PL 4441/2020: 

Art. 2. A tutela 
coletiva compreende 
a defesa em juízo dos 
direitos difusos, 
coletivos e individuais 
homogêneos. 

§ 

Art. 3º. A tutela 
coletiva compreende 
a defesa em juízo dos 
direitos difusos, 
coletivos e individuais 
homogêneos. 

§ 1º Consideram-se: 

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

 

esta lei, quando se 
tratar de: 

III – direitos 
individuais 
homogêneos, assim 
entendidos os 
decorrentes de 
origem comum e 
que apresentem 
caráter 
predominantement
e homogêneo. 

 

1º Consideram-se: 

III – direitos 
individuais 
homogêneos os 
decorrentes de 
origem comum e 
que tenham um 
núcleo de 
homogeneidade que 
justifique o 
tratamento 
conjunto.  

 

homogêneos, assim 
considerados os 
direitos individuais 
que recomendem 
ou exijam proteção 
conjunta em razão 
de características 
tais como a 
predominância das 
questões comuns 
sobre as 
particulares, a 
necessidade de 
preservar a 
isonomia e a 
restituição integral, 
a facilitação de 
acesso à prova, a 
garantia de acesso à 
justiça, a melhor 
gestão do serviço 
judiciário ou a 
repercussão de cada 
pretensão 
individual sobre as 
demais. 

 

Fonte: Elaboração própria (2021) 

 

 Na lei vigente, a existência dos direitos individuais homogêneos é 
reconhecida no art. 81, inc. III do CDC, que cita uma origem comum como 
pressuposto para a configuração dos direitos individuais homogêneos, ainda que 
tenham na individualidade a sua principal característica. Em sendo direitos 
individuais, é preciso que seja possível identificar inequivocamente o sujeito e a 
sua relação com o objeto da disputa. Tais direitos também são divisíveis, podendo 
causar mais prejuízos para alguns dos envolvidos e mais benefícios para outros, 
sem necessariamente se influenciarem. Também em razão de sua 
individualidade, são direitos transmissíveis e renunciáveis. 

A conclusão a que se chega é que os direitos individuais homogêneos são 
essencialmente individuais, mas assumem uma projeção coletiva que permite seu 
tratamento processual pela via coletiva. Muitas vezes isso se justifica em razão de 
o prejuízo individual ser  irrisório, mas os prejuízos coletivamente conectados 
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possuírem dimensões significativas. 

Dito isso, interessa partir para a análise da definição de direito individual 
homogêneo contida em cada PL.  

No PL 4.778/20, já é possível enxergar uma mudança na redação da 
definição do inciso III do art. 2°, que define os direitos individuais homogêneos e 
coloca como conceito que eles sejam “decorrentes de origem comum e que 
apresentem caráter predominantemente homogêneo".  

A definição passa, então, a enfatizar a homogeneidade, ou seja, a 
semelhança entre os direitos individuais a serem tutelados em conjunto. Essa 
opção legal pode gerar uma ameaça à concretização dos direitos individuais 
homogêneos, uma vez que dificulta a tutela de situações nas quais as 
consequencias de um mesmo evento possam ter sido essencialmente 
semelhantes (ex.: danos materiais), porém com particularidades a serem 
apuradas individualmente (ex. os valores desses danos). Nesse sentido, a ênfase 
na predominância da homogeneidade abre possibilidade para argumentos contra 
a ação coletiva em casos de acidentes, desastres ou outros eventos danosos cujas 
consequências, como se sabe, não são exatamente as mesmas para todas as 
vítimas. Quais seriam os critérios para uma predominância do caráter coletivo? A 
discricionariedade prevista nesta redação traz receios no que se refere a 
eventuais óbices ao enquadramento de algumas situações de violação enquanto 
de direitos individuais homogêneos.  

Por outro lado, o PL 4.441/20, também tratando sobre os direitos 
individuais homogêneos, traz em sua terminologia, no art. 2º, que estes direitos 
devem ter, além da origem comum, um núcleo de homogeneidade que justifique 
o tratamento conjunto. A definição mencionada aponta para uma interpretação 
mais aberta, se comparado ao PL 4.778/20, porém discretamente mais rigorosa 
se comparada à legislação atual.  

Vale ressaltar, no entanto, que, mesmo reconhecendo a classificação 
tripartite entre direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, em seu art. 
2°, o PL 4.441/20 não cria regras específicas para a tutela dos direitos individuais 
homogêneos. O ordenamento versando sobre todos os tipos de ações coletivas 
está agrupado nas mesmas normas, ignorando as diferenças entre as realidades 
dos direitos difusos e coletivos, e a dos direitos individuais homogêneos. 

Já o PL 1.641/21 define, em seu art. 3°, os direitos individuais homogêneos 
enquanto aqueles individuais que recomendem ou exijam proteção conjunta em 
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razão da predominância de características comuns sobre as particulares, a 
necessidade de preservar a isonomia e a restituição integral, a facilitação de 
acesso à prova, a garantia do acesso à justiça, a melhor gestão do serviço judiciário 
ou a repercussão de cada pretensão individual sobre as demais. Ou seja, a 
definição proposta pelo PL 1.641/21 é mais complexa e abrangente, apontando 
para uma maior proteção dos direitos individuais homogêneos, ao aumentar a 
sua incidência e ao incorporar na sua definição, ao que parece, uma perspectiva 
de acesso à justiça.  

Comparando a legislação atual com os três PLs, temos que o PL 1.641/21 
propõe um desenvolvimento mais interessante nesse sentido de conceituação 
dos direitos. É importante destacar que a própria definição contida na lei afeta a 
aplicação dos direitos na prática, por isso deve receber a devida importância. 

 

2.2.2. Relação entre ações individuais e coletivas: suspensão e 
prescrição das ações individuais 

Tratando mais especificamente da relação entre ações individuais e 
coletivas, o quadro a seguir traz a comparação entre dispositivos relacionados à 
prescrição e à suspensão das ações individuais durante o trâmite de uma ação 
coletiva:  

 

Quadro 5 - Disposições sobre prescrição e suspensão de ações 
individuais  

PL 4.778/2020 

Rel. Marcos Pereira 
(Anteprojeto CNJ) 

PL 4.441/2020 

Rel. Paulo Teixeira (primeiro a 
entrar na Câmara) 

PL 1.641/2021 

Rel. Paulo Teixeira (mais 
recente) 

Art. 26. A sentença de mérito 
proferida na ação coletiva, de 
procedência ou improcedência, 
faz coisa julgada material. 

§ 4º A propositura da ação 
coletiva não interrompe a 
prescrição para ações 
individuais. 

 

§ 5º A propositura da ação 

Art. 15. A propositura da 
ação civil pública 
interrompe a prescrição 
das pretensões coletivas e 
individuais baseadas no 
mesmo conjunto de fatos.  

 

Parágrafo único. O prazo 
prescricional da pretensão 
dos direitos individuais 

Art. 18. A propositura da 
ação civil pública 
interrompe a prescrição 
das pretensões coletivas e 
individuais baseadas no 
mesmo conjunto de fatos. 

Art. 23. Após a decisão de 
saneamento e organização 
do processo da ação civil 
pública, serão suspensos os 
processos individuais que 
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coletiva não suspende as 
ações individuais 

 

homogêneos será o mesmo 
que o das respectivas 
pretensões individuais. 

----------------------------------------- 

Art. 16 Após a decisão de 
saneamento e organização 
do processo da ação civil 
pública, os processos 
individuais baseados no 
mesmo conjunto de fatos 
serão suspensos. § 1º Uma 
vez suspenso, o processo 
individual voltará a correr: I – 
se houver urgência ou 
demora excessiva do 
julgamento definitivo do 
processo coletivo, 
reconhecidas em decisão 
fundamentada; II – se o autor 
do processo individual 
demonstrar que não é 
membro do grupo cujo 
direito se pretende tutelar na 
ação civil pública. § 2º Ao 
optar pelo prosseguimento 
do processo individual, nos 
termos do inciso I do § 1º 
deste artigo, o autor 
individual não mais se poderá 
beneficiar da coisa julgada 
coletiva. § 3º Até a prolação 
da sentença, o autor do 
processo individual poderá 
retratar-se da opção prevista 
no § 2º deste artigo, 
requerendo a suspensão do 
respectivo processo. § 4º No 
caso da urgência prevista no 
inciso I do § 1º deste artigo, o 
juiz poderá limitar-se a 
conceder tutela provisória, 
mantendo a suspensão do 
processo. 

possam ser afetados pela 
decisão coletiva.  

 

§ 1º Uma vez suspenso, o 
processo individual voltará a 
correr: I – se houver urgência 
reconhecida em decisão 
fundamentada; II – se o autor 
do processo individual 
demonstrar que não é 
membro do grupo cujo 
direito é objeto de tutela na 
ação civil pública. § 2º Ao 
optar pelo prosseguimento 
do processo individual, nos 
termos do inciso I do § 1º 
deste artigo, o autor 
individual não mais poderá 
beneficiar-se da coisa julgada 
coletiva. 

 

 

Como é possível verificar, na temática em questão são de relevo as 
propostas relativas à prescrição e a suspensão das ações individuais relacionadas 
às ações coletivas. Urge mencionar que a legislação atual não foi citada na tabela 
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acima, devido à ausência de uma disposição específica sobre esses temas. Quanto 
à suspensão das ações individuais até o julgamento de demanda coletiva relativa 
ao mesmo pleito, o STJ decidiu, em sede de julgamento de caso repetitivo (REsp 
nº 1.110.549 - RS18) favoravelmente à possibilidade de tal suspensão ser 
determinada pelo próprio juízo de ofício. Entendeu-se ser esse um mecanismo 
necessário e benéfico para os detentores do direito, além de gerar celeridade e 
eficiência para o aparelho jurisdicional, na medida em que todos os indivíduos 
poderão ser beneficiados pela coisa julgada coletiva. 

Sendo assim, vale ressaltar, que no PL 4.778/20, a propositura da ação 
coletiva não interrompe a prescrição para ações individuais, nos termos do art. 
26, § 4°, do respectivo PL. O projeto limita, portanto, a proteção aos direitos 
individuais homogêneos, não estendendo o tempo para que os prejudicados 
tomem conhecimento da ação coletiva. 

Diferente do PL 4.778/20, o PL 4.441/20 apresenta como garantia contida 
no parágrafo único do art. 15 que o prazo prescricional da pretensão dos direitos 
individuais homogêneos será o mesmo que o das respectivas pretensões 
individuais, e que a propositura de ação coletiva interrompe a sua prescrição. Ou 
seja, o PL 4.778/20 aponta para uma interpretação mais protetora dos interesses 
dos indivíduos lesados, que terão maiores possibilidades de perseguir 
individualmente a sua reparação ao longo do tempo. 

Além disso, no mesmo caminho do PL 4.441/20, o PL 1.641/21 define que o 
prazo prescricional da pretensão dos direitos individuais homogêneos será o 
mesmo que o das respectivas pretensões individuais, sendo que a propositura da 
ação interrompe a prescrição das pretensões coletivas e individuais baseadas no 
mesmo conjunto de fatos, nos termos do art. 18 do PL 1.641/21. Importante 
ressaltar que o dispositivo supramencionado também contradiz o que o PL 
4.778/20 propõe. 

Ou seja, a princípio, no tema da prescrição, foi possível perceber que os 
PLs 1.641/21 e 4.441/20 apresentam uma maior proteção para os direitos 
individuais homogêneos, ao permitir um tempo maior para que os prejudicados 
mobilizem uma ação em seu favor. 

Sobre a suspensão das ações individuais durante o trâmite das ações 
coletivas, o PL 4.778/20 vai na contramão da jurisprudência do STJ, ao determinar 

                                                
18 STJ, REsp 1110549 RS 2009/0007009-2, Segunda Seção, Relator Min. Sidnei Beneti, julgamento 

em 28.10.2009 
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que a propositura de ações coletivas não suspende a ação individual, ao passo 
que os outros dois PLs - 4.441/20 e 1.641/21 -  determinam essa suspensão, com 
uma diferença: o primeiro trata das ações individuais baseadas no mesmo 
conjunto de fatos e o segundo das ações que possam ser afetadas pela ação 
coletiva.  

Entende-se que o segundo critério (suspensão das ações individuais 
apenas quando a decisão coletiva possa afetá-las) é tecnicamente mais 
adequado. Isso porque é possível que as ações individuais versem sobre um 
mesmo substrato fático que a ação coletiva (um mesmo acidente ou desastre, por 
exemplo), mas não sejam afetadas pelas suas decisões (caso a ação coletiva verse, 
por exemplo, sobre medidas de obrigação de fazer e as ações individuais sobre 
medidas indenizatórias).  

Além disso, esses dois PLs apresentam a possibilidade de interrupção da 
suspensão nos casos de urgência de direito, e da comprovação de que o autor da 
ação individual não faz parte do grupo contido pela ação coletiva, o que também 
é salutar.  

 

2.2.3. Autocomposição de direitos individuais homogêneos 

Refletindo-se sobre a efetividade da tutela coletiva, particularmente aquela 
voltada à tutela dos direitos individuais homogêneos, interessa apontar algumas 
considerações sobre autocomposição previstas nos PLs 4.441/20 e 1.641/21:  

 

Quadro 6 - Disposições sobre autocomposição 

PL 4.441/2020 

Rel. Paulo Teixeira (primeiro a entrar na 
Câmara) 

PL 1.641/2021 

Rel. Paulo Teixeira (mais recente) 

Art. 30 Os conflitos envolvendo direitos 
individuais homogêneos poderão ser objeto 
de autocomposição parcial, total, definitiva ou 
temporária por meio de acordo coletivo. 

Art. 37. A autocomposição coletiva será regida 
pelos seguintes princípios: 

I – melhor tutela do interesse público, difuso, 
coletivo ou individual homogêneo;  

II – transparência e publicidade;  

III – participação, sempre que possível, do 
grupo social titular da pretensão coletiva e 
dos demais legitimados processuais;  
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IV – representatividade adequada e 
informação suficiente sobre os melhores 
termos para a tutela coletiva; 

V – preservação de todos os interesses 
envolvidos, permitindo-se, se for o caso, a 
segmentação do grupo em subgrupos com 
representantes adequados que possam 
tutelar de modo adequado os respectivos 
interesses;  

VI – boa-fé objetiva na previsão dos termos do 
acordo e na sua implementação;  

VII – a observância à ordem pública, aos bons 
costumes e aos direitos fundamentais;  

VIII – preservação da justiça, imparcialidade, 
proporcionalidade e razoabilidade na 
resolução da controvérsia por 
autocomposição;  

IX – a isonomia e a segurança jurídica.  

§ 1º. Para a concretização desses princípios, é 
admissível o uso de qualquer técnica, tais 
como consultas públicas, reuniões e 
audiências públicas, inclusive com o uso de 
meios eletrônicos. 

 

Em primeiro lugar, é interessante destacar o art. 30 do PL 4.441/20, dado 
que suas disposições supramencionadas apontam para a possibilidade de que os 
conflitos envolvendo direitos individuais homogêneos sejam objeto se 
autocomposição parcial, total, definitiva ou temporária por meio de acordo 
coletivo, podendo os membros do grupo prejudicado apresentar objeções aos 
termos até 15 dias após o prazo fixado pelo juiz. Além disso, qualquer dos 
legitimados poderá promover o acordo coletivo, mesmo que celebrado por outro 
legitimado. 

Em comparação, a previsão do PL 4.441/20 é a contida no art. 37 do PL 
1.641/21, que prevê que os conflitos envolvendo direitos individuais homogêneos 
poderão ser objeto de autocomposição parcial, total, definitiva ou temporária, 
expandindo a redação para judicial e extrajudicial, por meio de todo e qualquer 
mecanismo adequado de solução consensual que viabilize acordos coletivos. 
Ademais, vale pontuar que o PL 1.641/21 traz elementos que indicam um cuidado 
maior nos acordos, o que é relevante, tendo em vista que o legitimado está 
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transigindo, podendo inclusive renunciar os seus direitos em nome da 
coletividade. 

Ou seja, o PL 1.641/21 se preocupa mais com as possibilidades de 
autocomposição, reiterando princípios aplicáveis - o que poderia ser considerado 
desnecessário, ante as previsões da Lei de Mediação (Lei nº 13.140/2015), e, 
também, apontando a necessidade de se resguardar o controle de 
representatividade adequada, a preservação dos interesses dos envolvidos e a 
participação social, sempre que possível.  

 

2.2.4. Coisa julgada e ações individuais 

Tratando, ainda, da tutela de direitos individuais homogêneos, há 
disposições relevantes sobre os limites e demais atributos da coisa julgada 
coletiva, particularmente no que diz respeito à possibilidade de propositura de 
ações individuais futuras:  

 

Quadro 7 - Disposições sobre Coisa Julgada  

 

Lei Vigente  

(CDC e/ou LACP) 

PL 4.778/2020 

Rel. Marcos Pereira 
(Anteprojeto CNJ) 

PL 4.441/2020 

Rel. Paulo Teixeira 
(primeiro a entrar na 

Câmara) 

PL 1.641/2021 

Rel. Paulo Teixeira 
(mais recente) 

CDC 
Art. 103. Nas ações 
coletivas de que trata 
este código, a 
sentença fará coisa 
julgada: 
I - erga omnes, exceto 
se o pedido for 
julgado improcedente 
por insuficiência de 
provas, hipótese em 
que qualquer 
legitimado poderá 
intentar outra ação, 
com idêntico 
fundamento valendo-
se de nova prova, na 

Art. 26. A sentença 
de mérito proferida 
na ação coletiva, de 
procedência ou 
improcedência, faz 
coisa julgada 
material.  

 

§ 1º A coisa julgada 
também se forma, 
quando a 
improcedência 
decorrer de 
insuficiência de 
prova. 

Art. 25 A decisão de 
mérito faz coisa 
julgada, 
independentemente 
do resultado, e 
vincula o grupo 
titular do direito 
discutido em todo o 
território nacional. 

[...] 

§ 3º Os membros do 
grupo titulares de 
direito individual 
não serão 
prejudicados pela 
coisa julgada 

Art. 32. A sentença 
de mérito de 
procedência ou 
improcedência da 
demanda faz coisa 
julgada erga omnes 
em todo o território 
nacional. 

 

§ 1º No caso de 
procedência da 
demanda a sentença 
faz coisa julgada ultra 
partes, para 
beneficiar todos os 
atingidos, bastando 
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hipótese do inciso I 
do parágrafo único 
do art. 81; 
II - ultra partes, mas 
limitadamente ao 
grupo, categoria ou 
classe, salvo 
improcedência por 
insuficiência de 
provas, nos termos 
do inciso anterior, 
quando se tratar da 
hipótese prevista no 
inciso II do parágrafo 
único do art. 81; 
III - erga omnes, 
apenas no caso de 
procedência do 
pedido, para 
beneficiar todas as 
vítimas e seus 
sucessores, na 
hipótese do inciso III 
do parágrafo único 
do art. 81. 
§ 1° Os efeitos da 
coisa julgada 
previstos nos incisos I 
e II não prejudicarão 
interesses e direitos 
individuais dos 
integrantes da 
coletividade, do 
grupo, categoria ou 
classe. 
§ 2° Na hipótese 
prevista no inciso III, 
em caso de 
improcedência do 
pedido, os 
interessados que não 
tiverem intervindo no 
processo como 
litisconsortes 
poderão propor ação 
de indenização a 
título individual. 
§ 3° Os efeitos da 
coisa julgada de que 
cuida o art. 16, 

§ 2º Nova ação 
coletiva pode ser 
proposta, com base 
em nova prova, se o 
autor demonstrar 
que esta não poderia 
ter sido produzida no 
processo anterior. 

§ 3º Os titulares do 
direito discutido na 
ação coletiva 
poderão optar por 
não serem atingidos 
pela eficácia da 
sentença, 
manifestando-se por 
petição simples, a ser 
apresentada na ação 
coletiva, até a 
sentença, ou pela 
propositura da ação 
individual. 

[...]  

§ 7º A sentença de 
procedência 
proferida em ação 
em que se discutem 
direitos coletivos no 
sentido estrito ou 
difuso, com 
repercussão nas 
esferas individuais, 
sendo liquidada, 
consubstancia-se 
em título executivo, 
para embasar as 
execuções 
individuais (art. 25, 
I). 

 

coletiva, mas 
podem dela 
beneficiar-se 
quando procedente 
o pedido. 

 

a comprovação da 
condição de 
membro do grupo e 
a extensão dos 
danos, sendo 

desnecessário ser 
filiado à associação ou 
ao sindicato autor, 
quando por estes 
proposta em 
substituição 
processual. 
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combinado com o art. 
13 da Lei n° 7.347, de 
24 de julho de 1985, 
não prejudicarão as 
ações de indenização 
por danos 
pessoalmente 
sofridos, propostas 
individualmente ou 
na forma prevista 
neste código, mas, se 
procedente o pedido, 
beneficiarão as 
vítimas e seus 
sucessores, que 
poderão proceder à 
liquidação e à 
execução, nos termos 
dos arts. 96 a 99. 
Art. 104. As ações 
coletivas, previstas 
nos incisos I e II e do 
parágrafo único do 
art. 81, não induzem 
litispendência para as 
ações individuais, 
mas os efeitos da 
coisa julgada erga 
omnes ou ultra 
partes a que aludem 
os incisos II e III do 
artigo anterior não 
beneficiarão os 
autores das ações 
individuais, se não for 
requerida sua 
suspensão no prazo 
de trinta dias, a 
contar da ciência nos 
autos do ajuizamento 
da ação coletiva. 
LACP 
Art. 16. A sentença 
civil fará coisa julgada 
erga omnes, nos 
limites da 
competência 
territorial do órgão 
prolator, exceto se o 
pedido for julgado 
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improcedente por 
insuficiência de 
provas, hipótese em 
que qualquer 
legitimado poderá 
intentar outra ação 
com idêntico 
fundamento, 
valendo-se de nova 
prova. 

 
Fonte: Elaboração própria (2021) 

 

No que concerne à coisa julgada coletiva, o CDC define, em seus arts. 103 e 
104, alguns tratamentos, dos quais vale ressaltar: (i) aos direitos difusos se fará 
coisa julgada erga omnes, exceto em improcedência por falta de provas, sem 
prejudicar interesses individuais; (ii) aos direitos coletivos se fará coisa julgada 
ultra partes, exceto em improcedência por falta de provas, sem prejudicar 
interesses individuais; (iii) aos direitos individuais homogêneos se fará coisa 
julgada erga omnes, apenas em caso de procedência, sem prejudicar interesses 
individuais daqueles que não atuaram como litisconsortes; e (iv) a coisa julgada in 
utilibus, com o sistema opt in para os litigantes individuais que tenham requerido 
a suspensão de suas ações individuais em um prazo de 30 dias, a contar da ciência 
nos autos do ajuizamento da ação coletiva. 

Diferentemente da legislação vigente, o PL 4.778/20, traz a coisa julgada 
independentemente do resultado, inclusive em caso de insuficiência de provas, 
a menos que se demonstre a impossibilidade de sua produção. Com relação às 
ações individuais, o texto indica a possível interpretação de que a coisa julgada 
vincula os indivíduos, independentemente do resultado, a menos que estes 
se manifestem pela sua "saída" e desvinculação da decisão coletiva. 

Já nos outros dois projetos de lei, os PLs 4.441/20 e 1.641/21, verifica-se a 
coisa julgada independentemente do resultado, porém com o resguardo do 
direito de ação em caso de direitos individuais - ou seja, as vítimas serão 
apenas beneficiadas, e nunca prejudicadas, pela sentença coletiva.  

A importância dessas previsões é no sentido de resguardar o direito 
individual de ação, de modo que esses dois projetos mantêm a opção legal de um 
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sistema opt in, no qual o indivíduo pode optar por aderir ao resultado da ação 
coletiva, se lhe beneficiar, mas também pode manter a sua ação individual.  

 

2.2.5. Sentença condenatória e critérios de liquidação 

Seguindo-se na análise, é importante tratar das previsões atinentes à 
execução individual da sentença coletiva, ponto chave para a efetividade da tutela 
coletiva de direitos individuais homogêneos, ainda que as disposições legais 
transcendam esses direitos e tratem também das sentenças condenatórias em 
casos de direitos coletivos e difusos:  

 

Quadro 8 - Disposições sobre Sentença Condenatória e Critérios de 
Liquidação 

 

Lei Vigente 

 (CDC e/ou LACP) 

PL 4.778/2020 

Rel. Marcos Pereira 
(Anteprojeto CNJ) 

PL 4.441/2020 

Rel. Paulo Teixeira 
(primeiro a entrar na 

Câmara) 

PL 1.641/2021 

Rel. Paulo Teixeira 
(mais recente) 

CDC 
Art. 95. Em caso de 
procedência do 
pedido, a condenação 
será genérica, fixando 
a responsabilidade 
do réu pelos danos 
causados. 
 
 

Art. 30. A sentença 
na ação coletiva deve, 
preferencialmente, 
ser liquida, ainda que 
o pedido tenha sido 
genérico. 

  

§ 1º Pode haver 
condenação direta 
do réu a custear 
obra ou a atividade 
destinada a reparar 
a lesão ao direito 
difuso ou coletivo. 

  

§ 2º No caso do 
parágrafo anterior, o 
acordo ou a 
sentença devem 
prever o mais 
minuciosamente 

Art. 22 Além dos 
elementos e 
requisitos gerais, a 
sentença deve: 

I – ser, 
preferencialmente, 
líquida, ainda que o 
pedido tenha sido 
genérico; 

 

II – definir 
claramente, quando 
possível, o grupo e 
os pressupostos 
para identificação 
dos membros do 
grupo 

   

§ 1º Poderá́ haver 
condenação direta 
do réu para custear 

Art. 26. Além dos 
elementos e 
requisitos gerais, a 
sentença de 
procedência do 
pedido deve: 

 

I - se condenatória, 
ser 
preferencialmente 
líquida; 

 

II - se condenatória, 
no caso de direitos 
individuais 
homogêneos, 
ademais das 
providências 
estabelecidas no art. 
45 desta Lei, 
identificar, quando 
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possível a sua forma 
de execução, 
preferencialmente 
de modo 
desjudicializado. 

 

obra ou atividade 
destinada a reparar a 
lesão ao direito 
difuso ou coletivo. 

   

§ 2º No caso do §1o 
deste artigo, o acordo 
ou a sentença devem 
prever a sua forma 
de execução, 
preferencialmente de 
modo 
desjudicializado, 
inclusive com a 
constituição de fundo 
ou entidade de 
infraestrutura 
específica. 
  

§ 3º O juiz poderá́ 
fracionar o julgamento 
de mérito, ou 
estabelecer 
condicionamentos à 
eficácia da sentença, 
se tais providências 
permitirem uma 
solução mais eficiente 
do litígio. 

 

possível, o grupo e 
os requisitos para a 
identificação dos 
membros ou, na 
hipótese de 
compensação por 
equivalente, a 
forma de 
compensação do 
grupo lesado; 

 

§ 1º Nas sentenças 
condenatórias à 
prestação pecuniária, 
o juiz: 

 

I – em se tratando de 
danos 
individualmente 
sofridos, sempre que 

possível, fixará o 
valor da indenização 
individual devida a 
cada membro do 
grupo ou um valor 
mínimo para a 

reparação do dano; 

 

II - Quando o valor 
dos danos individuais 
sofridos pelos 
membros do grupo 
forem uniformes, 
prevalentemente 
uniformes ou 
puderem ser 
reduzidos a uma 
fórmula matemática, 
indicará esses 
valores, a matriz de 
danos ou a fórmula 
de cálculo da 
indenização 
individual, com a 
possibilidade de 
previa definição do 
prazo para 
respectivo 
pagamento a cada 
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um dos membros do 

grupo; 

 

III – facultará ao 
membro do grupo que 
divergir do valor da 
indenização individual 
ou da matriz ou da 
fórmula para seu 
cálculo, receber o 
valor fixado 
coletivamente e ajuizar 
ação individual de 
liquidação, no prazo 
de um ano, contado do 
recebimento integral 
daquele valor. 

 

§ 2º A sentença ou a 
decisão poderá́ 
determinar todas as 
medidas indutivas, 
coercitivas, 
mandamentais ou sub-
rogatórias necessárias 
para assegurar o 
cumprimento de ordem 
judicial, inclusive nas 
ações que tenham por 
objeto prestação 
pecuniária. 

 

§ 3º Poderá́ haver 
condenação direta do 
réu a custear obra, 
projeto ou atividade 
destinada a reparar 
lesão a direito difuso, 
coletivo ou individual 
homogêneo. 

 

§ 4º O acordo ou a 
sentença deve prever 
a forma de execução, 
preferencialmente 
desjudicializada, 
inclusive, se 
necessário, com a 
constituição de fundo 
ou de entidade de 
infraestrutura 
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específica. 

Fonte: Elaboração própria (2021) 

 

Enquanto o art. 95 do CDC define que a condenação coletiva será genérica, 
prezam pelo detalhamento da sentença coletiva, buscando a facilitação da 
execução, assim como o incentivo à desjudicialização. Os três PLs buscam esse 
detalhamento, mas o PL 1.641/21 é o que realiza mais exigências nesse sentido.  

Há, contudo, uma preferência legal por sentenças que privilegiam uma 
uniformização de valores e critérios no caso de indenizações de indivíduos 
lesados. Se, por um lado, essas previsões podem facilitar a execução individual 
dessas indenizações, por outro podem acabar sublimando particularidades dos 
danos sofridos pelas vítimas em casos complexos. Imagine-se, por exemplo, uma 
sentença que pretenda indenizar todos os indivíduos atingidos por um desastre 
ambiental de amplo alcance: é de se imaginar que haja uma considerável 
diversidade de danos materiais e imateriais, grupos mais atingidos do que outros, 
níveis de severidade e necessidade de apuração de situações específicas. 

Essas especificidades, embora possam ser descritas em matrizes 
indenizatórias mais complexas, vão na contramão dessa tendência de 
uniformização, e certamente não são facilmente traduzíveis em fórmulas 
matemáticas. Chama atenção, ainda, a pouca atenção dada pelos três PLs, nesse 
sentido, às informações a serem trazidas pelas vítimas para construção desses 
parâmetros reparatórios.  

 

2.2.6. Destinação das indenizações 

Ainda tratando das sentenças condenatórias de obrigação de pagamento 
de quantia, há importantes disposições sobre a destinação das indenizações, 
tanto para o caso de direitos difusos, quanto coletivos e individuais homogêneos:  

 

Quadro 9 - Disposições sobre Destinação das Indenizações  

 

Lei Vigente  

(CDC e/ou LACP) 

PL 4.778/2020 

Rel. Marcos Pereira 

PL 4.441/2020 

Rel. Paulo Teixeira 
(primeiro a entrar na 

PL 1.641/2021 

Rel. Paulo Teixeira 
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(Anteprojeto CNJ) Câmara) (mais recente) 

CDC 
Art. 100. Decorrido o 
prazo de um ano sem 
habilitação de 
interessados em 
número compatível 
com a gravidade do 
dano, poderão os 
legitimados do art. 82 
promover a 
liquidação e execução 
da indenização 
devida. 
Parágrafo único. O 
produto da 
indenização devida 
reverterá para o 
fundo criado pela Lei 
n.º 7.347, de 24 de 
julho de 1985. 
 
LACP 
Art. 13. Havendo 
condenação em 
dinheiro, a 
indenização pelo 
dano causado 
reverterá a um fundo 
gerido por um 
Conselho Federal ou 
por Conselhos 
Estaduais de que 
participarão 
necessariamente o 
Ministério Público e 
representantes da 
comunidade, sendo 
seus recursos 
destinados à 
reconstituição dos 
bens lesados. 
 
 

Art. 8º As ações 
coletivas não 
induzem 
litispendência para as 
ações individuais. 

§ 1o Nas ações que 
versem sobre direitos 
coletivos em sentido 
estrito ou difusos, 
sempre que possível, 
o juiz determinará a 

destinação dos 
valores pedidos, 
para que sejam 
diretamente 
empregados na 
realização de obras 
ou atividades para 
restaurar o dano 
causado. 

§ 2o A destinação ao 
fundo de que trata o 
art. 31 é forma 
subsidiaria de 
cumprimento de 
sentença. 

§ 3º Nas ações que 
versem sobre direitos 
individuais 

homogêneos, a 
condenação 
pecuniária poderá́ 
ser destinada apenas 
ao fundo, quando o 
benefício para os 
membros do grupo 
for desproporcional 
ao custo da 

execução. 

 

Art. 31. Havendo 
condenação em 
dinheiro em ação que 
verse sobre direito 
difuso ou coletivo, a 
indenização pelo 
dano causado, 
patrimonial e 

Art. 44 Na ação civil 
pública para a tutela 
de direitos individuais 
homogêneos, a 
indenização 
determinada será́ 
revertida, 
prioritariamente, às 

vítimas do evento. 

 

§1º Para viabilizar a 
entrega dos valores às 
vítimas, o juiz poderá́ 
determinar ao réu 
providências materiais 
destinadas ao 
cumprimento de 
obrigação. 

 

§2º As providências 
previstas no §1o 
podem consistir em 
identificação de 
vítimas, com 
emissão de 
correspondência ou 
qualquer outro 
meio idôneo de 
comunicação, 
cientificando as 
potenciais vítimas 
dos valores que têm 
a receber, depósito 
em conta corrente ou 
crédito em conta de 
consumo de valores 
devidos, bem como 
quaisquer outras 
medidas destinadas a 
fazer com que os 
valores revertam 
diretamente para os 
seus titulares. 

 

§3º Os custos das 
atividades previstas 

Art. 45. Na ação civil 

pública para a tutela 
de direitos individuais 
homogêneos, a 
indenização 
determinada será́ 

revertida, quando 
esta for a solução 
mais adequada, às 
vítimas do evento. 

 

§1º Para viabilizar o 
cálculo e a entrega 
dos valores às vítimas, 
o juiz poderá́ 
determinar ao réu 
providências materiais 
destinadas ao 
cumprimento de 
obrigação, tais como, 
fornecimento de 
dados, documentos e 
outras informações 
relevantes para a 
individualização dos 
valores e o 
adimplemento das 
obrigações que 
estejam na posse do 
requerido. 

 

§2º As providências 
previstas no § 1o 
podem consistir em 
identificação de 
vítimas, com emissão 
de correspondência 
ou qualquer outro 
meio idôneo de 
comunicação, dando 
ciência às vítimas dos 
valores que têm a 
receber, depósito em 
conta corrente ou 
crédito em conta de 
consumo de valores 
devidos, bem como 
quaisquer outras 
medidas destinadas a 
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extrapatrimonial, 
poderá́ reverter a um 
fundo gerido por um 
Conselho Federal ou 
por Conselhos 
Estaduais de que 
participarão 
necessariamente o 
Ministério Público e 
representantes da 
comunidade, sendo 
seus recursos 
destinados a 
indenização e 
reconstituição dos 

bens lesados.  

[...] 

§ 3º No caso de a 
ação versar sobre 
direitos individuais 
homogêneos, a 
reparação dos danos 
individuais será́ feita 
diretamente, por 
iniciativa dos lesados, 
em contas vinculadas 
a seus nomes, 
podendo o valor da 
condenação ser 
revertido para o fundo, 
sendo ínfimo o 
montante do dano, 
patrimonial ou 
extrapatrimonial, 
suportado 
individualmente. 

no §1o não podem 
ser subtraídos do 
valor devido ao 
grupo lesado. 

 

§4º Decorrido o prazo 
prescricional para a 
execução individual 
sem que tenha havido 
habilitação de 
interessados em 
número compatível 
com a gravidade do 
dano, poderão os 
legitimados à ação civil 
pública, no prazo de 
um ano, promover a 
liquidação e execução 
da indenização devida, 
que será́ revertida a 
um fundo ou atividade, 
na forma desta Lei. 

 

§5º Na definição da 
indenização prevista 
no §4o, o juiz levará 
em consideração os 
valores já́ 
desembolsados pelo 
réu para pagamento 
das vítimas. 

 

Art. 45 Na ação civil 

pública em que haja 
condenação de pagar 
quantia cuja 
titularidade pertença a 
um grupo ou uma 
coletividade, a 
indenização será́ 
destinada a um fundo 
ou atividade de 
reparação, definido 
pelas partes, por 
acordo, ou pelo juiz, 
na decisão. 

 

Art. 48 Em qualquer 
caso, devem ser 
observadas as 
seguintes regras:  

fazer com que os 
valores revertam 
diretamente para os 
seus titulares. 

 

Art. 46. Na ação civil 

pública em que haja 
condenação de pagar 
quantia cuja 
titularidade pertença a 
um grupo ou uma 
coletividade, a 
indenização, por dano 
material ou moral, será́ 
destinada a um fundo 
ou atividade de 
reparação, definido 
pelas partes, por 
acordo, ou pelo juiz, 
na decisão. 

 

Art. 49. Em qualquer 
caso, devem ser 
observadas as 
seguintes regras: 

I – os valores 
destinados ao fundo 
devem ser 
diretamente 
empregados na 
realização de obras 
ou atividades para 
restaurar o dano 
causado e, 
prioritariamente, o 
grupo lesado; 

II – os membros do 
grupo lesado farão 
parte dos conselhos 
gestores dos fundos e 
comitês de 
fiscalização; 

III – as multas 
processuais 
eventualmente 
fixadas ao longo do 
processo devem ser 
destinadas a fundo 
legal, judicial ou 
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I – os valores 
destinados ao fundo 
devem ser 
diretamente 
empregados na 
realização de obras 
ou atividades para 
restaurar o dano 
causado e, 
prioritariamente, o 
grupo lesado;  

II – os membros do 
grupo lesado farão 
parte dos conselhos 
gestores dos fundos e 
comitês de 
fiscalização; 

III – as multas 
processuais 
eventualmente 
fixadas ao longo do 
processo devem ser 
destinadas a fundo 
legal, judicial ou 
negocial; 

IV – ao Ministério 
Público caberá́ a 
fiscalização de seu 
funcionamento. 

negocial; 

IV – ao Ministério 
Público caberá́ a 
fiscalização de seu 
funcionamento. 

Parágrafo único. Na 
aplicação da multa 
por determinação 
judicial deve ser 
observado que: 

I - quando a multa é 
estabelecida por 
violação de algum 
direito da parte, é ela a 
beneficiária; 

II - quando a multa é 
instituída por razões 
de ordem pública ou 
interesse público, 
como atentado à 
dignidade da justiça, a 
multa deverá ser 
destinada ao fundo, 
nos termos do caput. 

 

Fonte: Elaboração própria (2021) 

 

O art. 13, da LACP trata do Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD), 
gerido por um conselho no qual o MP deverá participar, com poderes para dispor 
sobre a destinação desses recursos à reconstituição dos bens lesados, assim 
como também está previsto no art. 100, do CDC. 

O que se percebe de comum nos três projetos, ainda que com previsões 
específicas em cada qual, é: (i) uma maior preocupação com a viabilização da 
indenização individualizada, no caso dos direitos individuais homogêneos; (ii) 
previsões destinadas a promover uma maior participação das vítimas na 
gestão dos fundos; e (iii) uma clara exigência, também no caso dos direitos 
coletivos e difusos, de que os recursos dos fundos sejam empregados em obras 
e medidas destinadas a restaurar o dano e atender ao grupo lesado.  
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Algumas previsões específicas chamam atenção, como a preocupação com 
a cientificação das vítimas para que executem individualmente os valores a serem 
recebidos e que os custos com essa comunicação não sejam descontados das 
vítimas (PL 4.778/20, art. 44, §§2º e 3º) e previsões específicas sobre a mensuração 
de multas processuais, cujos valores também deverão ser aplicados no fundo (PL 
4.441/20, art. 49, Parágrafo Único). 

 

2.2.7. Legitimidade para execução e liquidação de decisões 

Dadas as preocupações acerca da identificação das vítimas e a destinação 
adequada dos valores indenizatórios, cumpre tratar das disposições específicas 
sobre a legitimidade para execução e liquidação individual:  

 

Quadro 10 - Disposições sobre legitimidade para execução e liquidação  

 

Lei Vigente 

(CDC e/ou LACP) 

PL 4.778/2020 

Rel. Marcos Pereira 
(Anteprojeto CNJ) 

PL 4.441/2020 

Rel. Paulo Teixeira 
(primeiro a entrar na 

Câmara) 

PL 1.641/2021 

Rel. Paulo Teixeira 
(mais recente) 

CDC 
Art. 97. A liquidação 
e a execução de 
sentença poderão ser 
promovidas pela 
vítima e seus 
sucessores, assim 
como pelos 
legitimados de que 
trata o art. 82. 
 

Art. 25. A liquidação 
e a execução de 
sentença poderão ser 
promovidas: 

  

I – pelas vítimas e 
pelos seus 
sucessores, no caso 

de ação coletiva, que 
verse sobre direitos 
individuais 
homogêneos ou de 
ação coletiva que, 
embora cuide de 
direitos coletivos em 
sentido estrito ou 
difuso, dê origem a 
direitos individuais 
homogêneos; 

 

Art. 24 A liquidação e 
a execução de 
sentença poderão ser 
promovidas: 

 

I – pelas vítimas e 
pelos seus 
sucessores, 
relativamente às suas 
esferas individuais, 
no caso de ação civil 
pública que envolva 
direitos individuais 
homogêneos, bem 
como no caso de 
repercussão 
individual de 
sentenças de 
procedência 
proferidas em ação 
em que se discutem 

Art. 31. A liquidação 
e a execução de 
sentença poderão ser 
promovidas: 

 

I – pelas vítimas e 
pelos seus 
sucessores, 
relativamente às suas 
esferas individuais, 
no caso de ação que 
envolva direitos 
individuais 
homogêneos, bem 
como no caso de 
repercussão 
individual de 
sentenças de 
procedência 
proferidas em ação 
em que se discutem 
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direitos difusos e 
coletivos; 

 

direitos difusos e 
coletivos; 

[...] 

III - pelos legitimados 
de que trata o art. 7º, 
em relação a direitos 
individuais 
homogêneos, quando 
se tratar de 
compensação por 
equivalente à 
coletividade atingida 
ou quando a 
satisfação das vítimas 
recomende tratamento 
coletivo. 

 

Fonte: Elaboração própria (2021) 

 

Na análise dos três textos, importa salientar a possibilidade melhor 
detalhada de que as vítimas promovam a execução individualizada de sentença 

que, mesmo tratando de direitos coletivos ou difusos, “dê origem a direitos 

individuais homogêneos” (PL 4.778/20); tenham “repercussão individual (PL 
4.441/20 e (PL 1.641/21), reconhecendo-se que muitas vezes casos dessa 
natureza também podem trazer disposições com impactos individualizados. O PL 
1.641/21 trata, ainda, da situação contrária, ou seja, quando uma sentença 
relativa a direitos individuais homogêneos preveja prestações direcionadas a uma 
coletividade, o que permite que os legitimados extraordinários conduzam a sua 
execução.  

Essas disposições trazem à tona a possibilidade de certa relativização nas 
categorias legais de direitos individuais homogêneos, coletivos e difusos, 
reconhecendo-se que determinações legais podem ter disposições que, na 
prática, transcendem esses conceitos.  

 

2.2.8. Recuperação fluida (Fluid Recovery) 

Ainda sobre efetividade da execução, os PLs 4.441/20 e 1.641/21 trazem 
interessantes disposições sobre a recuperação fluída, que se dá em casos nos 
quais a condenação é muito atomizada (a parcela individual é muito ínfima) e de 
difícil execução e liquidação individual. Nessas situações, pode ser estabelecida 
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uma destinação alternativa de recursos, como, por exemplo, para realização de 
ações específicas que sejam associadas aos danos sofridos e aos direitos lesados, 
sempre buscando a reparação da segunda melhor opção possível19.  

Nos PLs, tal solução apresenta-nos casos em que ocorrem uma ou mais das 
seguintes situações em que não é possível reverter a condenação para as vítimas 
individualmente, conforme as disposições legais abaixo (Quadro 11): (i) as vítimas 
não são identificadas ou dificilmente se poderia identificá-las; (ii) o dano é causado 
a direito difuso e coletivo, sendo impossível ou muito difícil repará-lo; e (iii) os 
valores individualmente considerados são insignificantes ou desproporcionais ao 
custo de execução. 

 

Quadro 11 - Disposições sobre Recuperação Fluida  

 

Lei Vigente  

(CDC e/ou LACP) 

PL 4.778/2020 

Rel. Marcos Pereira 
(Anteprojeto CNJ) 

PL 4.441/2020 

Rel. Paulo Teixeira 
(primeiro a entrar na 

Câmara) 

PL 1.641/2021 

Rel. Paulo Teixeira 
(mais recente) 

X 
 

X Art. 43 Nos casos em 

que a tutela específica 
dos deveres de fazer, 
de não-fazer ou de dar 
coisa distinta de 
dinheiro for inviável, ou 
o benefício para os 
membros individuais 
do grupo nos direitos 
individuais 
homogêneos for 
desproporcional ao 
custo de execução, o 
juiz poderá́ determinar 
que o réu adote 
medidas de reparação 
fluida que beneficiem o 
grupo lesado. 

 

§1º As medidas de 
reparação fluida 
podem consistir, 
dentre outras, em: 

Art. 44. Nos casos em 

que a tutela específica 
dos deveres de fazer, 
de não-fazer ou de dar 
coisa distinta de 
dinheiro for inviável, ou 
o benefício para os 
membros individuais 
do grupo nos direitos 
individuais 
homogêneos for 
desproporcional ao 
custo de execução, o 
juiz poderá́ determinar 
que o réu adote 
medidas de reparação 
fluida que beneficiem o 
grupo lesado. 

 

§1º As medidas de 
reparação fluida 
podem consistir, 
dentre outras, em: 

                                                
19 BADIN, Arthur. O fundo de defesa do consumidor. Revista de Direito do Consumidor, v. 67, 
jul./set., 2008, p. 62-99. 
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I - reparação ou 
incremento a bens 
distintos dos que 
foram lesados, 
preferencialmente da 
mesma natureza, 
quando a intervenção 
sobre o bem lesado 
for contraindicada; 

 

II – reparação 
ambiental em 
localidade distinta da 
lesada, quando dessa 
alteração resultar 
maior benefício; 

 

III – distribuição de 
bens ou valores ao 
grupo lesado; 

 

IV – adoção, 
temporária ou 
permanente, de 
comportamentos que 
beneficiem os 
integrantes do grupo 
lesado; 

 

V – redução de preço 
de produto ou serviço, 
por prazo determinado 
ou até́ a 
comercialização de 
determinado número 
de unidades. 

 

§2º As medidas 
previstas no §1º não 
podem resultar em 
benefício econômico 
para o causador do 
dano, devendo o seu 
custo ser, no mínimo, 
equivalente ao custo 

 

I - reparação ou 
incremento a bens 
distintos dos que 
foram lesados, 
preferencialmente da 
mesma natureza, 
quando a intervenção 
sobre o bem lesado 
for contraindicada; 

 

II – reparação 
ambiental em 
localidade distinta da 
lesada, quando dessa 
alteração resultar 
maior benefício; 

 

III – distribuição de 
bens ou valores ao 
grupo lesado; 

 

IV – adoção, 
temporária ou 
permanente, de 
comportamentos que 
beneficiem os 
integrantes do grupo 
lesado; 

 

V – redução de preço 
de produto ou serviço, 
por prazo determinado 
ou até a 
comercialização de 
determinado número 
de unidades. 

 

§2º As medidas 
previstas no §1º não 
podem resultar em 
benefício econômico 
para o causador do 
dano, devendo o seu 
custo ser, no mínimo, 
equivalente ao custo 
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de obtenção da tutela 
específica, a ser 
apurado por prova 
técnica. 

 

§3º Os beneficiários 
das medidas de 
reparação fluida não 
precisam 
corresponder 
necessariamente às 
vítimas. 

de obtenção da tutela 
específica, a ser 
apurado por prova 
técnica. 

 

§3º Os beneficiários 
das medidas de 
reparação fluida não 
precisam 
corresponder 
necessariamente às 
vítimas. 

 

Fonte: Elaboração própria (2021) 

 

Neste quadro, pode-se perceber a inovação da recuperação fluida, que 
recebeu um regramento mais detalhado pelos PLs 4.441/20 e 1.641/21, trazendo 
elementos que importam à análise da tutela dos direitos individuais homogêneos. 

Ausente na legislação vigente e no PL 4.778/20, a recuperação fluida busca 
apresentar formas de garantir um eficiente benefício ao grupo lesado, de modo 
que os recursos provenientes das condenações possam ser aplicados em favor 
das vítimas. Essa “segunda melhor opção de reparação possível” foi incorporada 
pelos PLs 4.441/20 e 1.641/21 na forma de: redução de preço de produto ou 
serviço; comportamentos que beneficiem as vítimas; reparação ambiental em 
localidade distinta da lesada; reparação ou incremento a bens preferencialmente 
da mesma natureza do que os que foram lesados; ou distribuição de bens ou 
valores às vítimas, sem restrição a outras medidas alternativas que possam vir a 
ser adequadas e eficientes. 

São disposições interessantes que podem incrementar as possibilidades de 
uma tutela coletiva adequada, desde que realizadas mediante o emprego de 
instrumentos processuais de participação social, melhor descritos no item 2.3, a 
seguir, a fim de se assegurar que a destinação de fato seja empregada a benefício 
do grupo de vítimas a ser beneficiado pela condenação.  
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2.2.9. Conversão de ação individual em coletiva 

Finalmente, cumpre tratar das disposições sobre conversão da ação 
individual em coletiva, procedimento que havia sido previsto no texto do 
Anteprojeto do CPC/201520, mas que acabou sendo vetado na tramitação 
legislativa e agora é resgatado pelos PLs:  

 

Quadro 12 - Disposições sobre Conversão da ação individual em coletiva 

 

Lei Vigente 

(CDC e/ou LACP) 

PL 4.778/2020 

Rel. Marcos Pereira 
(Anteprojeto CNJ) 

PL 4.441/2020 

Rel. Paulo Teixeira 
(primeiro a entrar na 

Câmara) 

PL 1.641/2021 

Rel. Paulo Teixeira 
(mais recente) 

No CPC, o instituto da 
conversão da ação 
individual em coletiva 
é disciplinado pelo 
art. 333 que foi 
vetado pela 
Presidência da 
República  

 

TEXTO ORIGINAL 

 

[Art. 333 - Atendidos 
os pressupostos da 
relevância social e 
da dificuldade de 
formação do 
litisconsórcio, o juiz, 
a requerimento do 
Ministério Público ou 
da Defensoria Pública, 
ouvido o autor, 
poderá converter em 
coletiva a ação 
individual que veicule 

X CAPÍTULO VI 

DA CONVERSÃO DA 
AÇÃO INDIVIDUAL 
EM AÇÃO COLETIVA 

Art. 49. A 
requerimento de 
um legitimado à 

propositura de ação 
civil pública, o juiz, 
ouvidas as partes, 
poderá́ converter em 
coletiva a ação 
individual que 
veicule pedido que 
tenha alcance 
coletivo, em razão da 
tutela de bem jurídico 
difuso ou coletivo e 
cuja ofensa afete, a 
um só́ tempo, as 
esferas jurídicas do 
indivíduo e da 
coletividade. 

§ 1º A conversão não 
pode implicar a 
formação de 
processo coletivo 

CAPÍTULO VI 

DA CONVERSÃO DA 
AÇÃO INDIVIDUAL 
EM AÇÃO COLETIVA 

Art. 50. A 
requerimento de 
um legitimado à 

propositura de ação 
civil pública, o juiz, 
ouvidas as partes, 
poderá́ converter em 
coletiva a ação 
individual que 
veicule pedido que 
tenha alcance 
coletivo, em razão da 
tutela de bem jurídico 
difuso ou coletivo e 
cuja ofensa afete, a 
um só́ tempo, as 
esferas jurídicas do 
indivíduo e da 
coletividade ou 
quando se tratar de 
demandas 
individuais 
repetitivas que 
possam causar 

                                                
20 BRASIL. Senado Federal. Anteprojeto de Reforma do Código de Processo Civil. Comissão de 
Juristas Responsável pela Elaboração do Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil, Brasília, 
2010. Disponível em: 
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/496296/000895477.pdf?sequence=1&isAll
owed=y.  

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/496296/000895477.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/496296/000895477.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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pedido que: 

I - tenha alcance 
coletivo, em razão da 
tutela de bem jurídico 
difuso ou coletivo, 
assim entendidos 
aqueles definidos 
pelo art. 81, parágrafo 
único, incisos I e II, da 
Lei 8.078, de 
11/09/1990 (Código 
de Defesa do 
Consumidor)., e cuja 
ofensa afete, a um só 
tempo, as esferas 
jurídicas do indivíduo 
e da coletividade; 

II - tenha por objetivo 
a solução de conflito 
de interesse relativo a 
uma mesma relação 
jurídica plurilateral, 
cuja solução, por sua 
natureza ou por 
disposição de lei, deva 
ser necessariamente 
uniforme, 
assegurando-se 
tratamento isonômico 
para todos os 
membros do grupo. 

§ 1º - Além do 
Ministério Público e 
da Defensoria Pública, 
podem requerer a 
conversão os 
legitimados referidos 
no art. 5º da Lei 7.347, 
de 24/07/1985, e no 
art. 82 da Lei 8.078, 
de 11/09/1990 
(Código de Defesa do 
Consumidor). 

§ 2º - A conversão não 
pode implicar a 
formação de processo 
coletivo para a tutela 
de direitos individuais 

para a tutela de 
direitos individuais 
homogêneos. 

§ 2º Não se admite a 
conversão, se: 

I – houver processo 
coletivo pendente 
com o mesmo objeto; 
ou  

II – o juízo não tiver 
competência para o 
processo coletivo. 

§ 3º Determinada a 
conversão, o juiz 
intimará o autor do 
requerimento para 
que, no prazo fixado, 
adite ou emende a 
petição inicial, para 
adaptá-la à tutela 
coletiva. 

§ 4º Havendo 
aditamento ou emenda 
da petição inicial, o juiz 
determinará a 
intimação do réu para, 
querendo, manifestar-
se no prazo de 15 
(quinze) dias. 

§ 5º O autor originário 
da ação individual 
poderá́ atuar na 
condição de 
litisconsorte do 
legitimado para 
condução do processo 
coletivo. 

§ 6º O autor originário 
não é responsável por 
nenhuma despesa 
processual decorrente 
da conversão do 
processo individual em 
coletivo. 

§ 7º Após a 
conversão, observar-
se-ão as regras do 
processo da ação civil 
pública. 

§ 8º A conversão 
poderá́ ocorrer mesmo 

ofensa à isonomia ou 

à segurança jurídica. 

§ 1º A conversão 
pode implicar a 
formação de 
processo coletivo 
para a tutela de 
direitos difusos, 
coletivos e individuais 
homogêneos. 

§ 2º Não se admite a 
conversão, se: 

I – houver processo 
coletivo pendente 
com o mesmo objeto; 
ou  

II – o juízo não tiver 
competência para o 
processo coletivo. 

§ 3º Determinada a 
conversão, o juiz 
intimará o autor do 
requerimento para 
que, no prazo fixado, 
adite ou emende a 
petição inicial, para 
adaptá-la à tutela 
coletiva. 

§ 4º Havendo 
aditamento ou emenda 
da petição inicial, o juiz 
determinará a 
intimação do autor 
individual e do réu 
para, querendo, 
manifestarem-se no 
prazo de 15 (quinze) 
dias. 

§ 5º O autor de 
demanda individual 
pode requerer e o 
juiz pode determinar 
a intimação do 
Ministério Público ou 
de outro legitimado 
coletivo para que, no 
prazo de 10 (dez) 
dias, manifeste-se 
sobre o interesse em 
requerer a conversão 

https://www.legjur.com/legislacao/htm/lei_00080781990
https://www.legjur.com/legislacao/htm/lei_00080781990
https://www.legjur.com/legislacao/htm/lei_00073471985
https://www.legjur.com/legislacao/htm/lei_00073471985
https://www.legjur.com/legislacao/htm/lei_00080781990
https://www.legjur.com/legislacao/htm/lei_00080781990
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homogêneos. 

§ 3º - Não se admite a 
conversão, ainda, se: 

I - já iniciada, no 
processo individual, a 
audiência de 
instrução e 
julgamento; ou 

II - houver processo 
coletivo pendente 
com o mesmo objeto; 
ou 

III - o juízo não tiver 
competência para o 
processo coletivo que 
seria formado. 

§ 4º - Determinada a 
conversão, o juiz 
intimará o autor do 
requerimento para 
que, no prazo fixado, 
adite ou emende a 
petição inicial, para 
adaptá-la à tutela 
coletiva. 

§ 5º - Havendo 
aditamento ou 
emenda da petição 
inicial, o juiz 
determinará a 
intimação do réu 
para, querendo, 
manifestar-se no 
prazo de 15 (quinze) 
dias. 

§ 6º - O autor 
originário da ação 
individual atuará na 
condição de 
litisconsorte unitário 
do legitimado para 
condução do 
processo coletivo. 

§ 7º - O autor 
originário não é 
responsável por 

que o autor tenha 
cumulado pedido de 
natureza estritamente 
individual, hipótese em 
que o processamento 
desse pedido dar-se-á́ 
em autos apartados. 

§ 9º Se não houver 
sido o autor do 
requerimento, o 
Ministério Público 
deverá ser ouvido 
sobre ele. 

§ 10. A decisão que 
converter a ação 
individual em ação 
coletiva é impugnável 
por agravo de 
instrumento. 

§ 11. Transitada em 
julgado a decisão que 
determina a 
conversão, impede-se 

ação individual, 
ainda que proposta 
por outro autor, que 
veicule o pedido 
relativo à mesma 
situação fática 
envolvendo o mesmo 

bem jurídico coletivo. 

 

 

da ação individual em 
coletiva 

§ 6º O autor originário 
da ação individual 
poderá́ participar na 
condução do processo 
coletivo. 

§ 7º O autor originário 
não é responsável por 
nenhuma despesa 
processual decorrente 
da conversão do 
processo individual em 
coletivo. 

§ 8º Após a 
conversão, observar-
se-ão as regras do 
processo da ação civil 
pública. 

§ 9º A conversão 
poderá́ ocorrer mesmo 
que o autor tenha 
cumulado pedido de 
natureza estritamente 
individual, hipótese em 
que o processamento 
desse pedido dar-se-á́ 
em autos apartados, 
salvo se suspenso nos 
termos do art. 23. 

§ 10 Se não houver 
sido o autor do 
requerimento, o 
Ministério Público 
deverá ser ouvido 
sobre ele. 

§ 11. A decisão que 
converter a ação 
individual em ação 
coletiva é impugnável 
por agravo de 
instrumento. 

§ 12. A decisão que 
determina a 
conversão, quando 
não mais sujeita a 
recurso, poderá́ 

ensejar 
litispendência em 
relação às demais 
ações coletivas a 
serem ajuizadas, nos 
termos do art. 9o, ou 
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nenhuma despesa 
processual decorrente 
da conversão do 
processo individual 
em coletivo. 

§ 8º - Após a 
conversão, observar-
se-ão as regras do 
processo coletivo. 

§ 9º - A conversão 
poderá ocorrer 
mesmo que o autor 
tenha cumulado 
pedido de natureza 
estritamente 
individual, hipótese 
em que o 
processamento desse 
pedido dar-se-á em 
autos apartados. 

§ 10 - O Ministério 
Público deverá ser 
ouvido sobre o 
requerimento 
previsto no caput, 
salvo quando ele 
próprio o houver 
formulado.] 

 

a suspensão das 
demais ações 
individuais, nos 
termos do art. 23, 
conforme o caso. 

§ 13. A decisão que 
determina a 
conversão, quando 
não mais sujeita a 
recurso, poderá́ 
implicar a suspensão 
das ações individuais, 
nos termos do art. 23. 

 

Fonte: Elaboração própria (2021) 

 

O instituto da conversão da ação individual em coletiva, regulamentado pelo 
art. 333, foi vetado pela Presidência da República no CPC/15. Em relação à tutela 
coletiva, o CPC/15 disciplinou o processo coletivo de forma esparsa mediante 
referência à resolução de demandas repetitivas e sobre o recurso extraordinário, 
tendo a principal inovação, referente a conversão da ação individual em coletiva, 
vetada pela Presidência.  

As principais razões do veto foram:  

(i) O CPC/15 já contemplaria mecanismos próprios para tratar das 
demandas repetitivas, o que nos leva a crer que existe uma 
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suposta prevalência das técnicas individuais de julgamento de 
casos repetitivos sobre as técnicas coletivas de repercussão 
individual no Código. São exemplos dessas técnicas, tal como 
definido no art. 928, o Incidente de Resolução de Demandas 
Repetitivas (arts. 976 a 987 do CPC/15) e o recurso especial e 
extraordinário repetitivo (art. 927, inc. III e arts. 1.036 a 1.041 do 
CPC/15).  

(ii) O entendimento de que o instituto da conversão da ação 
individual em coletiva poderia acarretar ações coletivas pouco ou 
nada criteriosas, inclusive em detrimento do interesse das partes. 
Por essa razão, concluiu-se que o tema exigiria uma disciplina 
própria para que possa de fato garantir a eficácia do instituto.  

Os PL 4.441/20 e 1.641/2021 resgatam essa previsão legal com algumas 
especificidades, embora, em termos gerais, a sistemática seja a mesma, ou seja, o 
juiz, a requerimento de um legitimado à propositura da ACP poderá converter em 
coletiva uma ação individual que veicule um pedido que tenha alcance coletivo em 
razão da tutela de bem jurídico difuso ou coletivo e cuja ofensa afete as esferas 
jurídicas do indivíduo e da coletividade ao mesmo tempo. Vale destacar que a 
previsão original do art. 333 era mais restrita, na medida em que a conversão 
somente poderia ocorrer “atendidos os pressupostos da relevância social e da 
dificuldade de formação do litisconsórcio”. 

Sobre os PLs, chama a atenção o tratamento dado a futuras ações 
individuais, posteriores à decisão de conversão. Nesse sentido, o tratamento 
dado pelo PL 1.641/2021 é mais adequado do que o do PL 4.441/20, na medida 
em que especifica que essas ações serão suspensas, e não extintas. Essa 
previsão é mais coerente com a interpretação sistemática do texto  das duas 
propostas, que trazem a suspensão das ações individuais durante o trâmite de 
ação coletiva, e não a sua extinção. Afinal, não faz sentido que as ações individuais 
tenham um tratamento distinto apenas na situação em que a ação coletiva seja 
decorrente de uma conversão.  

De modo geral, as previsões do PL 1.641/2021 sobre a conversão são 
consideravelmente mais amplas do que as do art. 333 e do PL 4.441/20, visto que 
permitem a conversão também em casos de direitos individuais homogêneos e 
de “demandas individuais repetitivas que possam causar ofensa à isonomia ou 

à segurança jurídica”.  
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Essas previsões ampliativas podem ser problemática pelas seguintes razões:  

 

● Poderiam acarretar uma confusão, na prática, entre a 
possibilidade de conversão em ação coletiva e a de instauração do 
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (art. 976), com a 
sobreposição do cabimento de duas técnicas processuais num 
mesmo contexto;  

● O conceito de “demanda repetitiva” inserido no CPC/2015 não 
pressupõe, necessariamente, a similitude fática, mas sim a 
identidade de questões jurídicas, o que dificultaria a coletivização 
- seria preciso, aqui, um conceito diverso, que abarcasse apenas 
demandas factualmente similares; e 

● Ainda diante da imprecisão do conceito de “demanda repetitiva”, 
a disposição legal poderá acarretar em um cerceamento do acesso 
à justiça individual e do direito de ação, na medida em que 
dificultaria a tramitação de ações individuais, forçando a sua 
suspensão.  
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2.3. Intervenção de Terceiros e Participação Social 

A intervenção de terceiros e a participação social nos processos coletivos 
apresentam relevância social, uma vez que colocam no horizonte do processo a 
importância de se levar em consideração que a tutela coletiva abrange o direito 
de diversos sujeitos que terão suas esferas individuais afetadas pelo curso e pelo 
resultado desse processo.  

Logo, questiona-se: como garantir a participação desses sujeitos 
potencialmente afetados nos processos coletivos? Ainda mais, como garantir uma 
participação qualitativamente efetiva? 

Sendo assim, os institutos sobre intervenção de terceiros e de participação 
social são imprescindíveis para que esses procedimentos sejam de alguma 
maneira mais participativos, considerando a relevância de seus impactos na vida 
de grupos e coletividades. 

 

2.3.1. Intervenção de terceiros e ingresso dos demais legitimados 

Abordando agora do tema da intervenção de terceiros, cumpre comparar 
as propostas apresentadas pelos PLs voltadas ao tema, a fim de compreender 
como essa intervenção ocorre atualmente com a lei vigente e o que mudaria em 
cada um dos três projetos apresentados. Primeiramente, porém, é importante 
explicar o que é e quais são as formas de intervenção de terceiros e como elas 
impactam o andamento do processo. Feito isso, tratar-se-á das mudanças 
sugeridas nos PLs. 

 O CPC/15 traz, a partir do seu art. 119, cinco principais tipos de intervenção 
de terceiro: (i) a assistência, simples ou litisconsorcial; (ii) o chamamento ao 
processo; (iii) a denunciação da lide; (iv) a desconsideração da personalidade 
jurídica; e (v) a figura do amicus curiae. Além dos cinco tipos, ainda é admitida a 
hipótese do recurso do terceiro prejudicado. Dentre as hipóteses mencionadas, 
as de maior interesse para as associações e, por conseguinte, para esta análise e 
que podem ser usadas em caso de ação coletiva são a assistência e o amicus 
curiae. 
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Para que seja admitida alguma das hipóteses de assistência, deve haver um 
pressuposto de interesse jurídico na causa que se deseja assistir21, ou seja, o 
terceiro deve possuir um interesse mediato no resultado daquele processo, já que 
isso o afetará de algum modo. A assistência simples tem como objetivo fiscalizar 
e auxiliar a parte assistida, já que o assistente não tem legitimidade para figurar 
como parte, e não será atingido pela coisa julgada, podendo propor ação diversa 
em caso de derrota do assistido. 

No caso da assistência litisconsorcial, há uma maior complexidade, já que 
o terceiro possui legitimidade para ser coautor ou corréu, e figurará como 
litisconsorte da parte que propôs a ação. O § 2º do art. 5º da LACP e o art. 94 do 
CDC basicamente tratam da assistência litisconsorcial como possibilidade de 
intervenção para o Poder Público e legitimados, formando um litisconsórcio 
facultativo ulterior e conferindo o caráter de parte ao assistente, desde que 
superada a questão da legitimidade discorrida anteriormente. 

Quanto à denunciação da lide e o chamamento ao processo, não há 
disposição que impeça a sua ocorrência na ACP, mas existem exceções quando se 
trata de relações de consumo. A desconsideração da personalidade jurídica, por 
sua vez, não interessa diretamente às associações e aos demais legitimados. 

Passando para a figura do amicus curiae, o CPC/15 encerrou os debates 
acerca da sua admissibilidade, sendo cabível em causas relevantes e de 
repercussão social, fato que foi uma vitória para as associações, já que se mostrou 
uma ferramenta extremamente útil para auxiliar no processo decisório. 
Inobstante, o amicus curiae terá seus poderes determinados pelo juiz e a sua 
contribuição não poderá ser ignorada pelas partes nem por parte do magistrado, 
contribuindo para o enriquecimento do debate e a complexidade da decisão sem 
se sujeitar à coisa julgada. 

Por fim, ainda há a intervenção atípica, prevista no art. 996 do CPC/15, que 
é o recurso interposto pelo terceiro prejudicado pelo resultado do julgamento da 
ação. Essa hipótese, apesar de disponível, serve mais como uma última tentativa, 
já que o processo foi julgado e, em tese, os legitimados possuem maior interesse 
em figurar como litisconsorte desde o início. 

Tratadas as hipóteses de intervenção de terceiro, cumpre tratar, 
inicialmente, sobre os dispositivos mais gerais que tratam de representatividade 
                                                
21 DIDIER JR., Fredie, ZANETI JR., Hermes. Curso de Direito Processual Civil, Volume 4. 10ª Edição. 
Salvador, BA: Editora jusPODiVM, 2016. p. 215. 
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adequada. Isso porque esse controle é crucial para compreensão dos limites da 
participação no processo coletivo, embora essa questão tenha sido já tratada no 
Quadro 1 do tópico 2.1.1:  

 

Quadro 13 - Disposições sobre controle de representatividade adequada de 
demais legitimados que não as associações civis 

 

Lei Vigente  

(CDC e/ou LACP) 

PL 4.778/2020 

Rel. Marcos Pereira 
(Anteprojeto CNJ) 

PL 4.441/2020 

Rel. Paulo Teixeira 
(primeiro a entrar na 
Câmara) 

PL 1.641/2021 

Rel. Paulo Teixeira 
(mais recente) 

Apenas de controle 
de representatividade 
das associações 

Somente controle de 
representatividade 
das associações 

 

Art. 6., § 4º O controle 
jurisdicional da 
adequação da 
legitimidade deverá 
ser feito durante o 
decorrer do processo, 
levando-se em 
consideração a 
qualidade da atuação 
do autor e a sua 
aderência aos 
interesses do grupo e 
de seus membros. 

 

Art. 7º, § 2º Na análise 
da legitimação do 
autor, o juiz deverá 
considerar o grau de 
proteção adequada 
do grupo ou do 
interesse protegido, 
avaliando dados 
como: 

I - credibilidade, 
capacidade e 
experiência do 
legitimado; 

II – seu histórico na 
proteção judicial e 
extrajudicial dos 
interesses ou direitos 
previstos nesta lei; 

III – sua conduta em 
outros processos 
coletivos; 

IV – a pertinência 
entre os interesses 
tutelados pelo 
legitimado e o objeto 
da demanda 

 

Fonte: Elaboração própria (2021) 
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 Diferentemente da legislação vigente e do PL 4.778/20, os PLs 4.441/20 e 
1.641/21 tratam do controle de legitimidade de representatividade adequada não 
apenas quanto às associações, mas também dos entes legitimados no geral, 
estabelecendo certos níveis de controle de legitimidade sobre representatividade 
adequada para esses outros legitimados que não sejam as associações. 

 O PL 4.441/20 estabelece um controle de legitimidade mais geral que não 
se limita às associações, mas que engloba todos os legitimados por meio de uma 
redação aparentemente genérica, ao adotar requisitos como "qualidade da 
atuação e aderência aos interesses dos grupos e de seus membros". Dessa forma, 
a partir do art. 6, § 4º do PL seria possível controlar a legitimidade da Defensoria 
Pública, do Ministério Público, da União, Estados e Municípios e demais 
legitimados apenas pela interpretação do magistrado quanto à qualidade da 
atuação desse ente e se sua atuação se adere aos interesses dos grupos e seus 
membros que fazem parte da ação. 

Por outro lado, o PL 1.641/21, o mais recente, é bem mais detalhado em 
comparação à lei vigente e aos outros PLs quanto ao tema de controle de 
legitimidade de todos os entes legitimados. Nesse sentido, este projeto estabelece 
credibilidade, experiência, histórico, conduta e pertinência como requisitos a 
serem considerados pelo magistrado para controlar a legitimidade do órgão. 
Ainda assim, os critérios para definir o que seria, por exemplo, essa credibilidade 
não são apresentados, o que caberia à jurisprudência definir ao longo do tempo.  

Partindo-se dessas premissas, tem-se também as disposições sobre 
ingresso dos colegitimados na ação coletiva proposta por um determinado 
legitimado:  

 

Quadro 14 - Disposições sobre ingresso dos colegitimados 

Lei Vigente  

(CDC e/ou LACP) 

PL 4.778/2020 

Rel. Marcos Pereira 
(Anteprojeto CNJ) 

PL 4.441/2020 

Rel. Paulo Teixeira 
(primeiro a entrar na 

Câmara) 

PL 1.641/2021 

Rel. Paulo Teixeira 
(mais recente) 

LACP: 

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

Art. 4º São 
legitimados para esta 
ação: (...) 

§ 2º É facultado o 
ingresso de outros 

Art. 6º, § 6º Admite-se 
o litisconsórcio 
entre: 

I – os colegitimados; 

II - o Ministério 

Art. 7º, § 9o Admite-
se o litisconsórcio 
entre: 

I – os colegitimados; 

II – o Ministério 
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cautelar: (...) 

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

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

 

CDC: 

Art. 94. Proposta a 
ação, será publicado 
edital no órgão oficial, 
a fim de que os 
interessados 
possam intervir no 
processo como 
litisconsortes, sem 
prejuízo de ampla 
divulgação pelos 
meios de 
comunicação social 
por parte dos órgãos 
de defesa do 
consumidor. 

Art. 103. Nas ações 
coletivas de que trata 
este código, a 
sentença fará coisa 
julgada: 

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

legitimados 
coletivos, na 
condição de 
autores, em até 30 
dias contados da 
intimação por meio 
eletrônico, se esta for 
possível, ou, caso não 
haja intimação, da 
publicação do edital 
previsto no art. 11, 
com a possibilidade 
de aditar o pedido 
e/ou a causa de 
pedir. (...) 

§ 5º Os legitimados, 
que não figurarem 
como litisconsortes, 
poderão intervir na 
qualidade de 
assistentes 
litisconsorciais, não 
lhes sendo possível 
alterar o pedido ou 
a causa de pedir. 

 

Público da União, o 
Ministério Público 
dos Estados e o 
Ministério do 
Trabalho para a 
propositura de ação 
civil pública, 
observadas a 
adequação da 
legitimidade e a 
competência; 

III - a Defensoria 
Pública da União e a 
Defensoria Pública 
dos Estados para a 
propositura de ação 
civil pública, 
observadas a 
adequação da 
legitimidade e a 
competência. 

Art. 18 (...): § 2º O 
colegitimado pode 
intervir como 
assistente 
litisconsorcial. 

 

Público Federal, 
Ministério Público do 
Trabalho, Ministério 
Público Militar e 
Ministérios Públicos 
dos Estados e do 
Distrito Federal e 
Territórios; 

III - a Defensoria 
Pública da União e a 
Defensoria Pública 
dos Estados. 

Art. 20, §4º Admite-se 
a intervenção do 
colegitimado como 
assistente 
litisconsorcial. 
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vítimas e seus 
sucessores, na 
hipótese do inciso III 
do parágrafo único 
do art. 81. 

§ 2° Na hipótese 
prevista no inciso III, 
em caso de 
improcedência do 
pedido, os 
interessados que 
não tiverem 
intervindo no 
processo como 
litisconsortes 
poderão propor 
ação de indenização 
a título individual. 

 

Fonte: Elaboração própria (2021) 

 

 Analisando a atual redação tanto da LACP quanto do CDC, é possível notar 
que existem previsões expressas para o ingresso de terceiros legitimados como 
litisconsortes ou por meio da assistência litisconsorcial. Os PLs, por sua vez, que 
visam reformular a LACP mantiveram esse tipo de previsão em seus artigos, mas 
cada um a seu modo com alterações. 

 O PL 4.778/20 admite hipóteses de intervenção de terceiros, como é 
possível observar na redação do seu art. 4º, que também estabelece o rol de 
legitimados. O § 2º do art. 4º admite a entrada de outros legitimados no 
processo na condição de autores, pelo prazo de 30 dias contados da 
intimação, situação na qual poderá, inclusive, aditar o pedido e/ou a causa 
de pedir. Tal disposição não encontra precedente na legislação atual, sendo uma 
inovação extremamente positiva para as associações, por exemplo, que poderiam 
ingressar como coautoras e até mesmo modificar o pedido inicial, adquirindo o 
status de litisconsortes da parte. 

Outro ponto relevante trazido pelo mesmo artigo, mas desta vez em seu § 
5º, dispõe sobre a intervenção de terceiros após o prazo de 30 dias estabelecido 
no § 2º. Nesta hipótese, o terceiro legitimado poderá recorrer à assistência 
litisconsorcial, da mesma forma estabelecida pela atual redação do art. 5º, § 2º da 
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LACP. Com isso, o terceiro legitimado não poderá modificar o pedido ou a causa 
de pedir, e resultará em um litisconsórcio facultativo ulterior. 

Com relação ao PL 4.441/20, a previsão para a formação de litisconsórcio é 
encontrada no art. 6º, § 6º, onde estão elencados os legitimados para ingressar no 
processo dessa forma, assumindo o papel de parte. No entanto, não há prazo 
previsto para a entrada como litisconsorte após o ajuizamento da ação, como 
prevê o PL 4.778/20. Nesse ponto, o projeto não demonstra muita evolução se 
comparado com a legislação atual, e traz menos inovações e avanços do que seus 
pares, o que é compreensível dado que foi o primeiro dos três projetos a ser 
apresentado. 

Por fim, no PL 1.641/21 tem o intuito de aprimorar o texto do PL 4.441/20, 
e apresenta algumas mudanças quanto ao ingresso dos colegitimados. O PL retira 
o requisito da adequação da legitimidade e competência previsto no art. 6º, § 6º, 
incs. II e III do PL 4.441/20. O agora reformulado art. 7º, § 9º não mais apresenta 
tal restrição, facilitando o trabalho e eliminando possíveis entraves à atuação dos 
órgãos públicos mencionados nos incisos como litisconsortes. Entretanto, não foi 
incluída a previsão dos 30 dias para essa entrada nem a possibilidade de 
modificação do pedido como fez o PL 4.778/20. 

Analisando as propostas, percebe-se que há uma intenção de ampliar e 
facilitar a participação de colegitimados nas ACPs, ainda que algumas ideias 
que seriam muito benéficas para isso tenham sido retiradas do PL mais recente.  

 

 

2.3.2. Amicus curiae 

Compreendidas as disposições sobre ingresso de terceiros na condição de 
assistentes litisconsorciais ou colegitimados, cabe analisar o ingresso de terceiros 
que venham a contribuir com o debate, mas que não assumirão a posição de parte 
processual:  

 

Quadro 15 - Disposições sobre amicus curiae 

Lei Vigente (CDC e/ou 
LACP) 

PL 4778/2020 

Rel. Marcos Pereira 
(Anteprojeto CNJ) 

PL 4441/2020 

Rel. Paulo Teixeira 
(primeiro a entrar na 

PL 1641/2021 

Rel. Paulo Teixeira 
(mais recente) 
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Câmara) 

Abrange somente as 
formas conhecidas de 
intervenção de 
terceiro cujas 
hipóteses estão bem 
delimitadas no 
código. Sendo assim 
trata somente de 
intervenções 
voluntárias e 
provocadas 
específicas. 

Art. 16. Em todas as 
ações em que a 
pretensão verse 
sobre direito coletivo 
em sentido estrito e 
difuso, ou sobre 
direitos individuais 
homogêneos, 
tratados 
coletivamente, é 
cabível a 
participação de 
amicus curiae e é 
recomendada, de 
acordo com as 
peculiaridades do 
caso, a realização 
de, pelo menos, 
uma audiência 
pública. 

 

Art. 18 Admitem-se as 
intervenções de 
terceiro previstas no 
Código de Processo 
Civil, inclusive a 
intervenção do 
amicus curiae. 

 

Art. 19 Na decisão de 
saneamento e 
organização do 
processo, o juiz 
deverá, sem prejuízo 
de outras medidas 
necessárias de 
acordo com as 
circunstâncias do 
caso concreto: 

[...] 

 VI - definir os 
poderes do amicus 
curiae e de eventuais 
terceiros na decisão 
que solicitar ou 
admitir a sua 
intervenção, bem 
como a necessidade 
de realização de 
audiência ou 
consulta públicas, 
fixando-lhes as 
respectivas regras; 

 

Art. 22, § 1º Na 
decisão de 
saneamento e 
organização do 
processo, o juiz 
deverá, sem prejuízo 
de outras medidas 
necessárias de 
acordo com as 
circunstâncias do 
caso concreto:  

[...] 

IV - definir os 
poderes do amicus 
curiae e de eventuais 
terceiros na decisão 
que solicitar ou 
admitir a sua 
intervenção, bem 
como a necessidade 
de realização de 
audiência ou 
consulta públicas, 
fixando-lhes as 
respectivas regras; 

 

 

Fonte: Elaboração própria (2021) 

 

Na legislação vigente, focando no CDC e na LACP, as intervenções de 
terceiros que venham a contribuir com o debate – amicus curiae – não há 
especificação clara com relação a como se daria a sua presença nos processos 
coletivos. De todo modo, os PLs analisados abordam a questão de forma mais 
direta. 
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O PL 4.778/20 prevê que é cabível a participação de amicus curiae. Não é 
algo necessário, pois já é sabido pelo estabelecido no CPC/15, entretanto ele 
recomenda que seja feita a realização de ao menos uma audiência pública. 

Da mesma forma, o PL 4.441/20 novamente prevê a possibilidade do 
amicus, explicando que o juiz que deve determinar os poderes dele, assim como 
a necessidade de realização de audiências públicas. Vale ressaltar, que o PL inova 
ao envolver a possibilidade de se fazer uma consulta pública, para além da 
audiência. 

O PL 1.641/21 não foge do que foi abordado pelos anteriores. Ele também 
delega ao juiz poder para determinar o limite de atuação dos amicus curiae e traz 
a ideia de consulta e audiência pública. 

Dessa forma, percebe-se que os PLs não inovam muito no que tange à 
intervenção de terceiros que venham a contribuir com o debate e, principalmente, 
não a restringe. Há, apenas, um reforço da participação social por atos mais 
qualificados de consulta e audiência públicas. Vale ressaltar, também, que a 
definição dos poderes do amicus curiae na decisão de saneamento está previsto, 
de forma idêntica, no PL 4.441/20 e 1.641/21, mas não está no PL 4.778/20. 

 

2.3.3. Intervenção de terceiros atípica 

Seguindo-se na temática, há outras disposições sobre intervenções de 
terceiros que não se encaixam nas categorias anteriormente trabalhadas:  

 

Quadro 16 - Disposições sobre intervenção de terceiros atípica 

Lei Vigente  

(CDC e/ou LACP) 

PL 4.778/2020 

Rel. Marcos Pereira 
(Anteprojeto CNJ) 

PL 4.441/2020 

Rel. Paulo Teixeira 
(primeiro a entrar na 

Câmara) 

PL 1.641/2021 

Rel. Paulo Teixeira 
(mais recente) 

Abrange somente as 
formas conhecidas de 
intervenção de 
terceiro cujas 
hipóteses estão bem 
delimitadas no 
código. Sendo assim 
trata somente de 

Disposições sobre 
assistência 
litisconsorcial, 
assistência simples e 
participação de 
agências reguladoras. 

 

Art. 18. §6º O juiz 
poderá admitir a 
participação de 
outros sujeitos que 
demonstrem a 
existência de 
interesse relevante 
e a utilidade de sua 

Art. 20. O juiz poderá 
admitir a participação 
de outros sujeitos 
que demonstrem a 
existência de 
interesse relevante 
e a utilidade de sua 
atuação para a 
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intervenções 
voluntárias e 
provocadas 
específicas. 

atuação para a 
solução do processo. 

§7º Uma vez 
integrado ao 
processo, o sujeito 
poderá adotar a 
posição processual 
que atenda ao 
interesse tutelado e à 
finalidade de sua 
intervenção. 

solução do processo. 
(...) 

§5º Uma vez 
integrado ao 
processo, o sujeito 
poderá adotar a 
posição processual 
que atenda ao 
interesse tutelado e à 
finalidade de sua 
intervenção. 

 

 

Fonte: Elaboração própria (2021) 

 

Na legislação vigente, as intervenções provocadas (denunciação da lide, 
chamamento ao processo e desconsideração da personalidade jurídica), assim 
como as voluntárias (assistência e recurso de terceiro prejudicado), têm suas 
condições e hipóteses bem delimitadas, de acordo com as situações estabelecidas 
no código. No entanto, os novos PLs buscam trazer inovações quanto às formas 
de intervenção de terceiros, as chamadas intervenções atípicas. 

Apesar de tal previsão não constar no PL 4.778/20, a intervenção atípica 
estaria presente no art. 18 do PL 4.441/20, o que foi integralmente mantido no 
artigo 20 do PL 1.642/21. Nesses artigos, a intervenção de terceiros não ficaria 
mais restrita às hipóteses legais do direito material em que está prevista, 
mostrando-se necessário tão somente o terceiro ter interesse jurídico. 

Como inovação, a participação de terceiros não resta mais limitada em 
poucas hipóteses específicas, o que amplia as possibilidades e facilita a sua 
entrada no processo. Todavia, ao mesmo tempo, fica uma dúvida com relação a 
quem de fato irá poder entrar no processo, conferindo-se uma ampla 
arbitrariedade do juiz nessa decisão. Da mesma forma, é de se notar uma posição 
pouco clara de qual seria a participação efetiva do terceiro no processo (irá 
produzir prova, pode alterar o pedido do autor, recorrer etc.). 
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2.3.4. Participação direta das vítimas 

Um ponto de suma relevância para a legitimidade social da ação coletiva é 
a possibilidade de participação direta das vítimas, ponto este tratado pelos PLs de 
diferentes modos:  

 

Quadro 17 - Disposições sobre a participação de vítimas nas ações coletivas 

Lei Vigente (CDC e/ou 
LACP) 

PL 4.778/2020 

Rel. Marcos Pereira 
(Anteprojeto CNJ) 

PL 4.441/2020 

Rel. Paulo Teixeira 
(primeiro a entrar na 

Câmara) 

PL 1.641/2021 

Rel. Paulo Teixeira 
(mais recente) 

Conforme delimita o 
artigo 103, §2° do 
CDC, a vítima pode 
participar de ação 
coletiva tão somente 
quando se tratando 
de direitos individuais 
homogêneos na 
forma de assistente 
litisconsorcial. 

 

Não há previsão 
específica 

Art. 18, § 1º O 
membro do grupo 
não pode intervir 
como assistente. 

Art. 19 Na decisão de 
saneamento e 
organização do 
processo, o juiz 
deverá, sem prejuízo 
de outras medidas 
necessárias de 
acordo com as 
circunstâncias do 
caso concreto:  

[...] 

VII - definir as regras 
sobre participação 
dos membros do 
grupo como 
terceiros 
intervenientes em 
audiências públicas 
ou mesmo durante 
os demais atos 
processuais; 

 

Art. 22, § 1º Na 
decisão de 
saneamento e 
organização do 
processo, o juiz 
deverá, sem prejuízo 
de outras medidas 
necessárias de 
acordo com as 
circunstâncias do 
caso concreto: 

[...] 

 V - definir as regras 
sobre participação 
dos membros do 
grupo como 
terceiros 
intervenientes em 
audiências públicas 
ou mesmo durante 
os demais atos 
processuais. 

 

 

Fonte: Elaboração própria (2021) 
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Na legislação atual, a participação da vítima como assistente litisconsorcial 
ocorre somente nos casos de uma ação coletiva que trata de direitos individuais 
homogêneos - e quando a fazem, o indivíduo fica sujeito à impossibilidade de 
propor ação individual em caso de improcedência da ação coletiva (CDC, art. 103, 
§2º).  

Apesar do PL 4.778/20 não prever nenhuma alteração quanto a isso, os PLs 
4.441/20 e 1.641/21 trazem dispositivos a esse respeito. 

Quanto ao PL 4.441/20, ele exclui a possibilidade de ingresso da vítima 
(art. 18, § 1º) como assistente litisconsorcial, até mesmo em ações coletivas de 
direitos individuais homogêneos, restringindo a possibilidade de participação de 
terceiro para somente participar em audiências públicas ou demais atos 
processuais, conforme regras a serem definidas pelo juízo na decisão de 
saneamento. 

Tal exclusão em relação ao ingresso da vítima no PL 4.441/20, contudo, se 
mostra incoerente, uma vez que tal previsão acaba por se contradizer no próprio 
artigo onde está posto, tendo em vista que o §6° ("o juiz poderá admitir a 
participação de outros sujeitos que demonstrem a existência de interesse 
relevante e a utilidade de sua atuação para a solução do processo") e 7° (“uma vez 
integrado ao processo, o sujeito poderá adotar a posição processual que atenda 
ao interesse tutelado e à finalidade de sua intervenção”) do mesmo artigo 
assumem uma posição de ampla abertura para a possibilidade de participação de 
terceiros. Não haveria razão para se excluir, neste ponto, a própria vítima como 
interveniente.  

Da mesma forma, há de se destacar que a exclusão da possibilidade de 
ingresso da vítima em qualquer circunstância contradiz a previsão oposta 
garantida no artigo 6º, § 5º da Lei nº 4.717/1965, relativa às ações populares, que 
não deixa de existir com o projeto. 

Já quanto ao PL 1.641/21, ao mesmo tempo em que existe uma melhora 
em relação ao projeto anterior ao não prever a impossibilidade de ingresso da 
vítima como assistente litisconsorcial em qualquer situação, ele se omite, 
deixando uma situação nebulosa quanto ao ingresso da vítima como assistente 
litisconsorcial em ações coletivas, prevendo tão somente a possibilidade de 
participação nas audiências públicas e demais atos processuais (a critério do 
juízo), tal como o outro projeto, o que poderia representar um retrocesso em 
relação à legislação vigente. 
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Além do mais, cumpre destacar também a grande discricionariedade dada 
ao juiz na definição das regras para essa limitada participação garantida nos PLs 
4.441/2020 e 1.641/2020, o que impacta negativamente na garantia dos direitos 
das vítimas e pode gerar problemas de segurança jurídica pela falta de 
congruência nas regras aplicáveis em casos semelhantes.  

Os PLs, em verdade, deixaram de aproveitar a oportunidade para 
promover, de modo mais enfático, a participação direta, bem como de dispor 
sobre alternativas processuais para o exercício mais efetivo dessa participação, 
tão importante para a legitimação social da tutela coletiva.  

 

2.3.5. Audiências públicas 

Por fim, e ainda da perspectiva da participação social no processo coletivo, 
importa trazer as disposições atinentes à realização de audiências públicas:  

 

Quadro 18 - Disposições sobre a realização de audiências públicas 

Lei Vigente  

(CDC e/ou LACP) 

PL 4.778/2020 

Rel. Marcos Pereira 
(Anteprojeto CNJ) 

PL 4.441/2020 

Rel. Paulo Teixeira 
(primeiro a entrar na 

Câmara) 

PL 1.641/2021 

Rel. Paulo Teixeira 
(mais recente) 

Não há previsão 
específica. 

 

Art. 16. Em todas as 
ações em que a 
pretensão verse 
sobre direito coletivo 
em sentido estrito e 
difuso, ou sobre 
direitos individuais 
homogêneos, 
tratados 
coletivamente, é 
cabível a participação 
de amicus curiae e é 
recomendada, de 
acordo com as 
peculiaridades do 
caso, a realização 
de, pelo menos, 
uma audiência 
pública. 

Art. 19 Na decisão de 
saneamento e 
organização do 
processo, o juiz 
deverá, sem prejuízo 
de outras medidas 
necessárias de 
acordo com as 
circunstâncias do 
caso concreto: 

VI - definir os poderes 
do amicus curiae e de 
eventuais terceiros 
na decisão que 
solicitar ou admitir a 
sua intervenção, bem 
como a necessidade 
de realização de 
audiência ou 

Art. 57. O Título I do 
Livro I da Parte 
Especial da Lei 
13.105, de 16 de 
março de 2015 – 
Código de Processo 
Civil, passa a vigorar 
com  seguinte 
Capítulo XI-A: 

 

Das Audiências ou 
consultas públicas 
em processos 
judiciais 

Art. 368-A O juiz ou o 
relator poderá, de 
ofício ou a 
requerimento, 
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Art. 29. Todo litígio 
coletivo pode ser 
resolvido por meio de 
acordo ou Termo de 
Ajustamento de 
Conduta. 

§ 2º A homologação 
do acordo deve ser 
precedida de 
audiência pública e 
manifestação do 
Ministério Público, 
nas hipóteses em que 
este atua como fiscal 
da ordem jurídica 

§ 6º O termo de 
ajustamento de 
conduta pode ser 
celebrado 
exclusivamente pelo 
Ministério Público e 
para adquirir validade 
por todo o território 
nacional deve ser 
levado à 
homologação 
judicial, precedida 
de audiência 
pública.  

consulta públicas, 
fixando-lhes as 
respectivas regras; 

Art. 28 Qualquer 
negociação ou 
celebração de 
instrumentos de 
autocomposição 
coletiva deve ser 
conduzida com 
transparência e 
deverão ser 
utilizadas consultas 
públicas, reuniões, 
audiências públicas 
ou qualquer outra 
forma de 
participação dos 
colegitimados e 
interessados, 
conforme decisão do 
presidente do 
procedimento 
administrativo, nos 
procedimentos 
extrajudiciais, ou 
decisão judicial, 
sempre de acordo 
com a dimensão da 
controvérsia. 

Art. 30 Os conflitos 
envolvendo direitos 
individuais 
homogêneos 
poderão ser objeto 
de autocomposição 
parcial, total, 
definitiva ou 
temporária por meio 
de acordo coletivo 

§8º Os membros do 
grupo poderão 
apresentar objeções 
aos termos do acordo 
em até quinze dias 
após prazo fixado 
pelo juiz, que, se 
entender 

determinar consulta 
pública ou convocar 
audiência pública 
para colher 
informações de 
terceiros 
potencialmente 
atingidos pela 
decisão ou de 
especialistas cujos 
conhecimentos sejam 
relevantes para a 
decisão. 

§1º A consulta pública 
será realizada por 
meio do sítio 
eletrônico do tribunal 
na rede mundial de 
computadores ou 
plataforma do 
Conselho Nacional de 
Justiça, conterá 
exposição sucinta da 
discussão do 
processo, e trará, 
quando adequado, 
perguntas que 
deverão ser redigidas 
em termos simples e 
compreensíveis por 
todos. 

§2º A audiência 
pública será 
convocada na 
plataforma de editais 
e terá ampla 
divulgação em 
veículos de 
comunicação 
apropriados às 
características do 
público destinatário. 

§3º A convocação 
deverá ocorrer com 
antecedência mínima 
de trinta dias, salvo 
em situações de 
urgência. 
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pertinente, 
convocará audiência 
pública para 
esclarecimentos e 
definições 
relevantes. 

 

§4º O edital de 
convocação deverá 
conter o assunto da 
audiência, a descrição 
do público 
destinatário do ato, o 
local e horário de sua 
realização e os 
critérios de inscrição 
e manifestação. 

§5º Será garantida a 
participação das 
diversas correntes de 
opinião em torno da 
questão discutida. 

§ 6º A audiência 
pública será presidida 
pelo juiz ou relator, a 
quem cabe selecionar 
as pessoas que serão 
ouvidas, divulgar a 
lista de habilitados, 
determinar a ordem 
dos trabalhos e fixar 
o tempo de 
manifestação de cada 
um, que deve 
restringir-se à 
questão discutida. 

§7º No tribunal, todos 
os membros do 
órgão colegiado 
competente para o 
julgamento da causa 
podem participar da 
audiência e formular 
perguntas aos 
participantes. 

§8º A audiência 
ocorrerá em horários 
apropriados à 
participação do 
público destinatário, 
preferencialmente 
não coincidentes com 
o horário normal de 
expediente comercial. 
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§ 9º O juiz ou o 
relator determinará a 
realização da 
audiência em local de 
fácil acesso ao 
público destinatário, 
inclusive fora da sede 
do juízo, sempre que 
necessário para 
garantir o amplo 
comparecimento. 

§10 A audiência 
pública será 
registrada em ata e 
mediante gravação 
de áudio e vídeo, que 
farão parte dos 
autos. 

 

Fonte: Elaboração própria (2021) 

 

 A questão das audiências públicas não possui abordagem específica por 
parte da LACP, nem do CDC, mas é um tema de fundamental importância e 
particular interesse da sociedade civil, apresentando um destaque em dois dos 
PLs apresentados.  

As audiências públicas estendem a participação acerca da pretensão ao 
público, enriquecendo o debate e contribuindo com mais informações que podem 
ser fundamentais para uma melhor compreensão do pedido, espaço que 
contribui para a atuação das associações. 

No PL 4.778/20, o art. 16 inova positivamente ao expressamente 
recomendar a realização de ao menos uma audiência pública, de acordo com 
as peculiaridades do caso. Além disso, o art. 29, que trata da possibilidade de o 
litígio ser resolvido por meio de acordo, estabelece nos §§ 2º e 6º que a 
homologação do acordo e do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) deve ser 
precedida de audiência pública, trazendo duas possibilidades relevantes em 
termos de ampliação da participação social. 

Analisando o PL 4.441/20 é possível encontrar diversas previsões a respeito 
das audiências públicas. A primeira, presente no art. 19, inciso V, traz disposições 
sobre determinações que o juiz poderá fazer durante o saneamento do processo, 
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dentre elas a realização de audiências e consultas públicas, bem como as regras 
para que ocorram. Adiante, o art. 28 determina que para qualquer negociação ou 
celebração de instrumentos de autocomposição serão necessárias a realização de 
consultas e audiências públicas, bem como qualquer outra forma de assegurar o 
interesse dos colegitimados.  

Esse artigo seria de extrema utilidade para as associações, por exemplo, já 
que confere uma importância ímpar à opinião dos colegitimados, que poderão 
influenciar ainda mais nas negociações, oferecendo um maior poder de barganha. 
O art. 30, §8º, por sua vez, confere novamente ao juiz a possibilidade de convocar 
audiência pública para melhor esclarecimento dos fatos, em caso de 
autocomposição em litígios que versem sobre direitos individuais homogêneos, 
reconhecendo a particular relevância da participação social nesses casos. 
Contudo, é de se apontar que também em casos de direitos difusos e coletivos 
stricto sensu a audiência pública pode ser fundamental para uma melhor 
compreensão dos fatos em discussão.  

Finalmente, o PL 1.641/21 traz uma inovação singular, que é a alteração 
do próprio texto do CPC/2015 acerca do tema das audiências públicas, com 
amplo regramento a respeito de sua realização. Essas mudanças seriam 
aplicáveis, portanto, não só ao processo coletivo, mas também individual. Merece 
destaque as preocupações com acessibilidade das audiências, em termos de 
formato, local, horário, procedimentos, linguagem adotada e formas de 
convocação. Há previsão específica também quanto às consultas públicas, a 
serem realizadas via site do CNJ ou dos tribunais. Essas previsões podem ser um 
passo importante no aprimoramento do uso desse mecanismo de participação 
social que transcenda, inclusive, a esfera da tutela coletiva.  
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS ACERCA DOS PROJETOS DE LEI 

Algumas considerações preliminares podem ser traçadas a partir das 
análises comparativas dos textos dos PLs e a descrição comparativa de suas 
disposições. Com relação a cada um dos três tópicos, algumas questões e bases 
gerais podem ser lançadas como previsões para as futuras análises do projeto.  

 

No que tange à legitimidade e a representatividade adequada das 
associações (Tópico 2.1):  

● Chegou-se à conclusão de que a introdução de novos requisitos no 
controle de representatividade adequada que partem de conceitos 
amplos e pouco definidos pode acarretar uma ausência de 
uniformidade nos procedimentos. É marcante a possibilidade de que 
magistrados terão maior discricionariedade na análise da 
representatividade adequada, uma vez que os critérios seriam 
apenas exemplificativos, acarretando um possível cenário de 
insegurança jurídica para as associações.  

● Ainda, é preocupante a possibilidade de muitas das associações não 
possuírem os recursos necessários para cumprir com as novas 
exigências legais, consideravelmente mais rígidas do que as 
atualmente em voga.  

 

Nesse sentido, em relação ao tópico relativo aos Direitos Individuais 
Homogêneos (Tópico 2.2)  

● O PL 1.641/21 propõe um conceito melhor delimitado acerca dos 
direitos individuais homogêneos, o que poderá afetar a forma como 
esses direitos são aplicados na prática.  

● Entende-se que os PLs 1.641/21 e 4.441/20 apresentam uma maior 
proteção para os direitos individuais homogêneos, ao permitir, por 
exemplo, um tempo maior para que os prejudicados mobilizem uma 
ação em seu favor, com a interrupção da prescrição das ações 
individuais durante o trâmite da ação coletiva.  
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Ainda nesse tópico, os PLs trazem disposições importantes sobre as 
possibilidades de execução de sentenças coletivas, não só de direitos individuais 
homogêneos, mas também de coletivos e difusos:  

● Sobre a liquidação e execuções individuais, há de modo geral uma 
preocupação maior com o detalhamento das decisões judiciais, de 
modo a facilitar a execução individualizada. Embora essas 
disposições possam ser salutares, é preciso atentar para uma 
tendência de uniformização de valores e critérios que desconsidere 
as especificidade e diversidade de danos sofridos por vítimas de um 
mesmo evento, ou, ainda, que sejam definidos sem a participação 
efetiva dessas vítimas. 

● Ainda no tocante à execução, há um detalhamento maior sobre as 
possibilidades de destinação de recursos provenientes de 
condenações indenizatórias, tanto no caso de direitos individuais 
homogêneos, quanto de coletivos e difusos. A esse respeito, 
verificou-se, nos três PLs, (i) uma maior preocupação com a 
viabilização da indenização individualizada, no caso dos direitos 
individuais homogêneos; (ii) previsões destinadas a promover uma 
maior participação das vítimas na gestão dos fundos; e (iii) uma clara 
exigência, também no caso dos direitos coletivos e difusos, de que 
os recursos dos fundos sejam empregados em obras e medidas 
destinadas a restaurar o dano e atender ao grupo lesado. 

● Ainda, é importante destacar a abordagem trazida pelos PLs 
4.441/20 e 1.641/21 frente à recuperação fluida, de maneira a buscar 
garantir, com medidas alternativas, uma reparação adequada e 
eficiente aos indivíduos lesados.  

 

Em relação a conversão da ação individual em coletiva, o instituto vetado 
no CPC/2015 é resgatado pelos 4.441/20 e 1.641/21. Nesse sentido, há 
preocupações a serem endereçadas quanto à possibilidade de cerceamento do 
acesso à justiça individual, principalmente no PL mais recente, que expande a 
possibilidade de conversão mesmo para casos de direitos individuais homogêneos 
e de demandas repetitivas, em uma previsão consideravelmente mais ampla do 
que aquela que acabou sendo vetada no CPC.  
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Abordando as questões da intervenção de terceiros e participação social 
(Tópico 2.3),  

● Sobre o ingresso dos colegitimados, os PLs mantiveram as previsões 
da lei vigente, com maiores detalhamentos acerca da possibilidade, 
por exemplo, de alteração do pedido e causa de pedir por parte 
daqueles que ingressam após o ajuizamento da ação coletiva.   

● Quando se trata do amicus curiae, não há grandes mudanças, mas os 
PLs reforçam o conceito de participação por atos mais qualificados 
de consulta e audiência pública.  

● Há previsões atinentes à uma intervenção de terceiros atípica, ou 
seja, não mais limitada às hipóteses específicas das formas 
tradicionais, ampliando as possibilidades e facilitando a entrada no 
processo, porém gerando dúvidas com relação aos efetivos 
requisitos e formas de participação desse terceiro interveniente. 

● Com relação à participação de vítimas nas ações coletivas, o PL 
4.441/20 exclui o ingresso da vítima e o PL 1.641/21 se omite, mas 
prevê a possibilidade de participação nas audiências públicas. De 
modo geral, os projetos deixaram de aproveitar a oportunidade para 
promover, de modo mais enfático, a participação direta, bem como 
de dispor sobre alternativas processuais para o exercício mais efetivo 
dessa participação, tão importante para a legitimação social da tutela 
coletiva. 

● Por fim, nas disposições sobre a realização de audiências públicas, 
percebe-se maior destaque no PL 4.778/20, que recomenda que a 
realização de ao menos uma audiência pública e determina que a 
homologação do acordo e do TAC deve ser precedida de audiência 
pública, e no PL 4.441/20, no momento em que determina ao juiz o 
poder de convocar audiências e consultas públicas, bem como que 
nos casos de negociação ou de celebração de instrumentos de 
autocomposição serão necessários esses instrumentos também. A 
esse respeito, o PL 1.641/21 traz uma inovação singular, que é a 
alteração do próprio texto do CPC/2015 acerca do tema das 
audiências públicas, com amplo regramento a respeito de sua 
realização e preocupações com acessibilidade das audiências, em 
termos de formato, local, horário, procedimentos, linguagem 
adotada e formas de convocação.  
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Resta claro, portanto, observar que o processo coletivo é fundamental para 
a promoção do acesso à justiça e na proteção de direitos fundamentais. Qualquer 
mudança no regramento desses mecanismos deve primar não só pela efetividade 
processual, com a redução dos custos e a melhoria da prestação jurisdicional do 
Estado, mas também pela facilitação da participação dos legitimados e dos demais 
interessados, principalmente das vítimas e membros do grupo e coletividade 
cujos direitos estão sendo tutelados.  

Por esses motivos, a análise dos PLs e eventuais alterações legislativas 
provenientes de seus debates é de suma importância para o cenário jurídico do 
Brasil e para as reflexões sobre processo coletivo e acesso à justiça.  
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