
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. 
DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS LEGITIMIDADE DO MP SÚMULA 312 DO STJ. 

  Constitucional. Administrativo. Ação civil pública. Nulidade dos autos de infração do 
trânsito com violação ao direito de defesa prévia. Ação promovida pelo Ministério Público. 
Extinção do feito por ilegitimidade da parte autora. 

  Inteligência da Súmula 312 do STJ. Legitimidade do MP para agir em defesa do respeito à 
lei. Não pode prevalecer o entendimento do Detran validando e conservando a eficácia de 
multa de trânsito, em que o procedimento legal administrativo não foi cumprido 
integralmente, isto é quando o proprietário do veículo não foi previamente notificado para 
preservar o seu direito. Hipótese em que o MP defendeu direitos individuais homogêneos 
visando obrigar a administração a respeitar a lei, o que era socialmente relevante, face à 
expressa previsão no art 281 do CTB. 

  Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 14.324/06, sendo Apelante o 
Ministério Público e Apelado o Município do Rio de Janeiro, Departamento de Trânsito do 
Estado do Rio de Janeiro – Detran, Empresa Municipal de Vigilância S.A., Fundação 
Departamento de Estrada de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro. DER-RJ. 

  Acordam os Desembargadores da Décima Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro, em prover este apelo, reconhecendo a legitimidade ativa do MP para 
propor esta ação e no mérito decretando a procedência parcial do pedido para declarar nulas 
as multas de trânsito aplicadas neste Estado, quando não respeitada a exigência da prévia 
notificação para defesa, como estatuído no art 281 do CTB e como já dispõe a Súmula 312 do 
STJ. Unânime. 

  Ação civil pública proposta pelo MP para obter declaração de nulidade de todas as multas de 
trânsito aplicadas neste Estado sem o correto cumprimento do art 281 do CTC, isto é sem a 
prévia notificação para o exercício de defesa do infrator e mais para ordenar aos rr. a 
restituição de tudo que arrecadaram sem o cumprimento da r. exigência administrativa. 

  Na sentença (f. 352/4) a MM Juíza extinguiu o feito considerando ilegítima a atuação ativa do 
MP, que aqui teria extrapolado pelos arts 127 e 129 da CF, tendo antes porém indeferido a 
liminar pedida, cf. f. 99, medida essa acatada a f. 299, 324/31 por decisão adotada em agravo 
de instrumento. 

  Apelo autoral a f. 356 requerendo o reconhecimento da legitimidade do MP e a aplicação do 
art. 515, § 3º do CPC. 

  O recurso foi recebido com efeito devolutivo, condição confirmada por acórdão desta Câmara 
em agravo que não prosperou. 

  Manifestação dos RR a f. 434, 465 e 476. 

  Parecer da PGJ a f. 490/509 recomendando a reforma do decisum. 

Voto 

  Em que pese a preocupação técnica da ilustrada prolatora da sentença ao não reconhecer a 
legitimidade do M. Público para propor esta ação civil pública, entendendo ter o Parquet 



exorbitado do previsto nos arts. 127 e 129 da Carta Magna de 1988, forçoso é reconhecer a 
possibilidade da sua atuação na defesa de interesses individuais homogêneos, consistentes na 
observação pela Administração Pública das regras congentes inseridas no estatuto da 
circulação de veículos. 

  Com efeito, o § único do art 281 do CTB previu a possibilidade de ser o auto de infração 
julgado insubsistente, se no prazo de trinta dias não for expedida a notificação da autuação ou 
ainda se considerado inconsistente ou irregular. 

  Por seu turno, o STJ na sua Súmula 312 já proclamou que a imposição de multa de trânsito 
deve ser precedida por duas notificações, a da autuação e a da penalização pela infração. 

  Nesta demanda pediu o MP a declaração de nulidade das multas que não seguiram o 
procedimento administrativo cogitado, não observando a dupla exigência e mais a condenação 
das rr. a devolverem o que arrecadaram ilegalmente com a omissão da notificação primeira 
que facultaria a defesa do autuado. 

  O entendimento monocrático de f. 352/4, data maxima venia não observou que a ação do M. 
Público não visava defender infratores individuais em detrimento do interesse público e sim 
pugnava pelo respeito à lei já que a postura errada de condutores de veículos que lhes trouxe 
a aplicação da coima, não justificava que violasse tambem a lei a própria administração 
encarregada de por ela zelar. 

  Data maxima venia, como expresso no bem lançado parecer de f. 490/509 da douta 
Procuradora de Justiça ROSA MARIA PARISE (a merecer incorporação a este acórdão, como 
facultado regimentalmente) a atuação aqui do MP era legítima e oportuna, inserindo-se no 
capítulo da defesa dos direitos individuais homogêneos, aliás como já bem assim ficara 
decidido no acórdão de f. 329, com o julgamento unânime do agravo de instrumento 
22.253/03, relatado pelo competente Desembargador MARLAN DE MORAES MARINHO. 

  E o acertado enfoque acolhendo a legitimidade do M. Público passava, dúvida não há por sua 
obrigação institucional, constatado o desrespeito ao direito de defesa dos cidadãos, cláusula 
pétrea constitucional, uma das bases do Estado Democrático, omissão essa, que prejudicou 
uma expressiva massa de pessoas, ao ignorar o Estado a moralidade administrativa, elemento, 
que inquestionavelmente compõe os chamados direitos difusos coletivos e, que como tais 
podem e devem ser objeto de ação civil pública, assim como definido pelo art 81 da lei 
8.078/90 e pela lei 7.347/85. 

  O procedimento do Detran-RJ e das instituições vertentes, órgãos aplicadores de multas de 
trânsito exigia respeito à lei e se esta mandava notificar para ensejar defesa estava o Estado, 
estavam os entes oficiais obrigados a cumpri-la. A omissão verificada desrespeitava a 
moralidade administrativa provocando a correta atuação do Ministério Público no sentido de 
resguardar os prejudicados, invalidando o cínico procedimento de quem exigia o cumprimento 
da lei sem acatá-la; por tudo isso reconhece-se a legitimidade ativa do Ministério Público e 
como facultado pelo art. 515 § 3º do CPC julga-se desde logo o mérito da causa, eis que já 
madura a questão, só envolvendo matéria exclusiva de Direito, pois indefensável a tese dos 
participantes do pólo passivo, eis que pela lei vigente só teriam validade as multas de trânsito 
que foram precedidas da correta notificação para possibilitar a defesa dos autuados, tudo 
como, repete-se, já pacificado pela Súmula 312 do STJ.  



  Não se acata porém a segunda parte do pedido inaugural para a restituição pelos 
arrecadadores do que receberam dos infratores autuados pelas violação cometidas – sem o 
cumprimento da exigência destacada. É que nessa parte do pedido não se vislumbra a defesa 
dos interesses coletivos e sim a necessidade das providências individuais de quem não 
reconhecer que cometeu infração de trânsito, mas pagou a multa indevida, já que muitos dos 
que pagaram, dispensaram discussão, reconheceram a culpa e optaram por encerrar a 
polêmica da forma mais rápida. Assim cada caso exigia exame em separado.  

  Custas na forma da lei e honorários sucumbênciais compensados. 

  Rio de Janeiro, 08 de junho de 2006 

  Des. Leila Albuquerque – Presidente 

  Des. Rudi Loewenkron – Relator 

Parecer 

  Egrégia Câmara 

  Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra a 
r. sentença de f. 352/354, lançada nos autos da ação civil pública proposta pelo ora apelante 
em face da Fundação DER, do DETRAN/RJ e da Secretaria Municipal de Transportes, por meio 
da qual o douto juízo singular acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa do MP e julgou 
extinto o processo sem exame de mérito, na forma do art. 267, VI do CPC. 

  Em seu arrazoado irresignatório, visto a f. 356/396, alega o Ministério Público, em suma, que 
a presente ação tem por finalidade impugnar o procedimento administrativo adotado pelos 
apelantes de aplicar penalidade por infração ao Código de Trânsito Brasileiro, sem a devida 
notificação do suposto infrator a fim de que este exerça seu direito de defesa. Aduz que tal 
procedimento viola o direito ao devido processo legal, previsto no art. 5º, LIV da Constituição 
Federal, erigido à categoria de direito fundamental. 

  Seguindo, alega que o sistema adotado pelos apelados caracteriza-se por ser mero meio de 
arrecadação, divorciado da função de educar o condutor no trânsito e, que a declaração de 
ineficácia do referido procedimento administrativo e dos autos de infração respectivos 
aproveitará indistintamente a todos os condutores. 

  Por fim, aduz que possui legitimidade para atuar na defesa de direitos individuais 
homogêneos diante do que determinam os artigos 129, III da Constituição Federal; art. 82, § 1º 
da Lei nº 8.078/90 e art. 25, IV, a da Lei nº 8.625/90, além de obedecer aos ditames da Súmula 
nº 312 do STJ. 

  A f. 434/456, ingressou o Município do Rio de Janeiro com pedido de admissão como 
assistente dos réus, apresentando contra-razões ao apelo. 

  Contra-razões apresentadas pelo DETRAN e pela Fundação Departamento de Estradas de 
Rodagem a f. 465/475, rogando pela manutenção da sentença. 

  Contra-razões apresentadas pela Empresa Municipal de Vigilância S/A – Guarda Municipal a f. 
476/479, alegando a sua ilegitimidade para figurar no pólo passivo da presente demanda. 



  Alçados os autos, vieram a esta Procuradoria de Justiça para pronunciamento. 

  Este é o sucinto relatório. Passo a opinar. 

  Deve o presente recurso ser conhecido, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, 
além de ser tempestivo. 

  Preliminarmente, há de ser reformada a r. sentença de f. 352/354, que extinguiu o processo 
sem julgamento de mérito, vez que, ao contrário do que sustenta a ilustre juíza a quo, o 
Ministério Público, é parte legítima para o propositura da ação civil pública em questão. 

  Razão assiste ao apelante, eis que a r. sentença ora recorrida, ao decidir pela ilegitimidade 
ativa do Ministério Público, extinguindo o feito sem julgamento de mérito, baseou-se em 
premissas falsas, já rejeitadas por esta E. Câmara, por ocasião do julgamento do Agravo de 
Instrumento nº 2003.002.22253. 

  Na fundamentação da r. sentença, ora recorrida, alega a ilustre juíza a quo que “... a 
ilegitimidade ativa deve ser vista sob outro prisma que é o da inexistência de interesse difuso 
ou coletivo a ser protegido, como exige o art. 129 da CR/88” assim como que “os direitos em 
discussão neste processo são inegavelmente individuais homogêneos (art. 81, § único, inciso 
III, da Lei nº 8.078/90), notadamente identificáveis e divisíveis, pelo que não cabe ao Parquet 
chamar para si a defesa de tais interesses”. 

  Verifica se, ao contrário, que o presente processo versa sobre direito coletivo e difuso. Trata-
se de impugnação do procedimento administrativo adotado pelos apelados na lavratura do 
auto de infração e aplicação da multa, sem a prévia e devida notificação. 

  Ora, tal procedimento viola um dos alicerces do Estado Democrático de Direito que é o 
devido processo legal, de que é corolário o direito de defesa consagrado no artigo 5º, LIV da 
nossa Carta Magna, como direito fundamental e, conseqüentemente indisponível, atingindo, 
indistintamente uma categoria determinada de pessoas. Não há a menor dúvida de que tanto 
a moralidade administrativa, como o patrimônio público constituem interesses difusos da 
coletividade, e como tais, podem ser objeto da ação civil pública, nos termos da lei. 

  É, portanto, o Ministério Público parte legítima para ingressar com a presente ação civil 
pública estando preenchidos os pressupostos legais, tanto subjetivo como objetivo. Tratam os 
autos, efetivamente, de interesse coletivo e não de interesses individuais homogêneos, como 
destacado pela r. sentença, ora recorrida. 

  Com efeito, existem três classes de direitos perseqüíveis através de ação civil pública e 
coletiva, ex vi do artigo 81 da Lei nº 8.078/90, aplicável às normas do Código de Processo Civil 
e à Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/85): 

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

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

  I. Interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste Código, os 
transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e 
ligadas por circunstâncias de fato; 



  II. Interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste Código, os 
transindividuais de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de 
pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base; 

  III. Interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de 
origem comum.” 

  O item b da inicial, ao requerer a declaração de nulidade de todos os autos de infração 
lavrados em violação ao direito de defesa prévia, refere-se, efetivamente, a interesse 
transindividual, de natureza indivisível. 

  Com uma única ação declarando a ineficácia do procedimento administrativo e do auto de 
infração respectivo, serão beneficiados indistintamente todos os condutores, pessoas 
determinadas, ligadas com os apelados através de uma relação jurídica base, ou seja, a relação 
de cidadania, instituída pela habilitação para conduzir. 

  Tratando-se, portanto, de interesses coletivos, e não de interesses individuais homogêneos, a 
legitimidade deflui diretamente do artigo 129, III da Constituição, que assim dispõe: 

  “Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 

  III. Promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e 
social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;” 

  Com efeito, na sociedade atual o processo civil, vinculado estreitamente aos princípios 
constitucionais e dando-lhes efetividade, encontra no Ministério Público uma instituição de 
extraordinário valor na defesa da cidadania. Nossa Carta Magna outorgou ao Ministério 
Público, uma vigilância ativa com legitimação processual, sobre a legalidade da administração. 

  Oportuno o ensinamento do insigne ALEXANDRE FREITAS CÂMARA em Lições de Direito 
Processual Civil, vol I, 9ª edição, p. 37: 

  “A proteção dos interesses coletivos e difusos é essencial para a adequada garantia de acesso 
à ordem jurídica justa numa época como essa em que vivemos, quando surgem novos direitos, 
sem caráter patrimonial, os chamados “novos direitos”. A preservação do meio ambiente, do 
patrimônio cultural, histórico e artístico, a garantia da moralidade administrativa, são direitos 
tão (ou mais) dignos de proteção do que os direitos de crédito ou o direito de propriedade, 
sendo essencial que o ordenamento processual se adapte aos novos tempos, contemplando 
remédios adequados para a tutela efetiva de tais interesses.” 

  No mesmo sentido, ensina-nos o insigne HUGO NIGRO MAZZ1LLI, em A Defesa dos Interesses 
Difusos em Juízo, Editora Saraiva, p. 156: 

  “No tocante à questão da defesa da probidade administrativa, não se trata, igualmente, de 
interesse transindividual (de grupos, classes ou categorias de pessoas), mas sim de interesse 
público primário (bem geral da coletividade). Está o Ministério Público legitimado à defesa do 
patrimônio público e da moralidade administrativa, especialmente por meio da propositura da 
ação civil pública”. 



  Argumenta a r. decisão, ora recorrida, que os direitos em discussão são individuais 
homogêneos, identificáveis e divisíveis, não cabendo ao Parquet chamar para si a defesa de 
tais interesses. 

  Ainda que a hipótese em tela fosse de direitos individuais homogêneos, teria o Ministério 
Público legitimação para pleitear a prestação jurisdicional a favor dos cidadãos atingidos pela 
irregular prática levada a efeito pelos apelados. 

  Os direitos individuais homogêneos são consectários dos direitos coletivos cuja defesa, por 
expressa determinação constitucional, incumbe ao Parquet. 

  Ressalte-se, inclusive que a Lei nº 8.078/90, em seu artigo 82, § 1º estabelece a legitimidade 
ativa do Ministério Público para a defesa dos direitos individuais homogêneos e no artigo 25, 
IV, a da Lei nº 8.625/93, consta sua legitimidade para a propositura de ação civil pública na 
defesa de interesses “individuais indisponíveis e homogêneos”. 

  Como bem salientado nas doutas razões recursais, estes dois adjetivos “devem ser 
considerados separadamente (interesses indisponíveis e interesses homogêneos), e não como 
requisitos cumulativos para intervenção do Ministério Público”. 

  

  Nesta linha de argumentação valiosa a lição do E. Min. MAURÍCIO CORRÊA, “...Quer se afirme 
interesses coletivos ou particularmente interesses homogêneos, stricto sensu, ambos estão 
cingidos a uma mesma base jurídica, sendo coletivos, explicitamente dizendo, porque são 
relativos a grupos, categorias ou classes de pessoas, que conquanto digam respeito às pessoas 
isoladamente, não se classificam como direitos individuais para o fim de ser vedada a sua 
defesa em ação civil pública, porque sua concepção finalística destina-se à proteção desses 
grupos, categorias ou classe de pessoas.” (STF. Pleno RExt. Nº 163.231-3/SP. Rel. Min. 
MAURÍCIO CORRÊA, Diário da Justiça, Seção I, 26 fev. 1997). 

  Ademais, o direito individual homogêneo é indisponível, enquanto é um reflexo do direito 
coletivo, tratado de forma molecular. Uma vez finda a ação civil pública, extingue-se a 
legitimidade do Ministério Público e a satisfação dos créditos dependerá de iniciativa 
individual, através da habilitação mencionada no artigo 91 da Lei nº 8.078/90. 

  Na hipótese dos presentes autos, julgada procedente a ação, caberá ao condutor, valendo-se 
livremente de sua vontade, pleitear ou não a execução de seu crédito. A legitimidade do 
Ministério Público se limita ao reconhecimento genérico do direito individual homogêneo 
sendo que a execução individual terá de ser promovida por cada interessado. 

  Valioso o ensinamento do insigne Prof. NELSON NERY JÚNIOR: 

  “O que legitima o MP a ajuizar ação na defesa de direitos individuais homogêneos não é a 
natureza destes mesmos direitos, mas a circunstância de sua defesa ser feita por meio de ação 
coletiva. A propositura de ação coletiva é de interesse social, cuja defesa é mister institucional 
do MP (CF 127 caput) razão por que é constitucional o CDC 82, I que legitima o MP a mover 
ação coletiva na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos.” (in Código de 
Processo Civil e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor, p. 1.029). 



  Na mesma esteira de raciocínio, a ilustre jurista ADA PELLEGRINI GRINOVER, em Código 
Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado pelos Autores do Anteprojeto, 8ª edição, 
página 871: 

  “Assim, foi exatamente a relevância social da tutela coletiva dos interesses ou direitos 
individuais homogêneos que levou o legislador ordinário a conferir ao MP e a outros entes 
públicos a legitimação para agir nessa modalidade de demanda, mesmo em se tratando de 
interesses ou direitos disponíveis, em conformidade, aliás, com a própria Constituição, que 
permite a atribuição de outras funções ao MP, desde que compatíveis com sua finalidade (art. 
129, IX); e a dimensão comunitária das demandas coletivas, qualquer que seja seu objeto, 
insere-as sem dúvida na tutela dos interesses sociais referidos no art. 127 da Constituição.” 

  Por outro lado, é importante ressaltar a relevância social do bem jurídico, ora defendido, eis 
que, a conduta dos apelados, além de violar o direito ao devido processo legal, demonstra 
para a coletividade a total distorção da finalidade precípua do Sistema Nacional de Trânsito, 
qual seja, a educação do condutor com a conseqüente redução dos registros de acidentes, 
causadores de morte e mutilação na população. Presente está, incontestavelmente, o 
interesse coletivo. 

  No mérito, opinamos pelo provimento do recurso, com o julgamento da procedência total da 
presente ação. 

  É inquestionável que a Administração Pública, ainda que no exercício de seu poder de polícia 
não pode impor aos administrados sanções que repercutam no seu patrimônio sem a 
preservação da ampla defesa, que na hipótese dos autos, se opera através da notificação 
determinada pelo § único do artigo 281 do Código de Trânsito Brasileiro, que assim dispõe: 

  “Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste código e 
dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade 
cabível. 

  Parágrafo único. O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente: 

  I. Se considerado inconsistente ou irregular; 

  II. Se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.” 

  Ilegal é o ato de aplicação de multa sem a observância do princípio constitucional de ampla 
defesa. Tão somente depois de analisados os argumentos da defesa, assim como a 
fundamentação do auto de infração, é que a autoridade de trânsito julgará a consistência do 
auto, podendo então aplicar a penalidade. 

  É importante que o proprietário tenha ciência das infrações cometidas com seu veículo 
porque, além de responder solidariamente por elas, deve abster-se de entregá-lo a motorista 
que seja infrator contumaz. 

  Válido o ensinamento do jurista ARNALDO RIZZARDO, ao comentar a norma acima referida, 
citando o acórdão proferido no REsp. 506.104/RS, da 1ª Turma do STJ.j. em 24.06.2003, DJU 
04.08.2003, em seu Comentários ao Código de Trânsito Brasileiro, 5ª edição, p. 732: 



  “A sistemática ora entrevista coaduna-se com a jurisprudência do E. STJ e do E. STF as quais, 
malgrado admitam à administração anular os seus atos, impõe-lhe a obediência ao princípio 
do devido processo legal quando a atividade repercuta no patrimônio do administrado. 

  No mesmo sentido é a ratio essendi da Súmula 127 do STJ, que inibe condicionar a renovação 
da licença de veículo ao pagamento da multa, da qual o infrator não foi notificado” 

  Desta forma, é inquestionável que os órgãos de trânsito, em todo o território nacional, estão 
obrigados a notificar da autuação os supostos infratores para que exerçam o seu direito de 
defesa, anteriormente à aplicação da punição. 

  Ocorre que no Estado do Rio de Janeiro, a lei não é cumprida, suprimindo-se o procedimento 
imposto pelo artigo 281 do Código de Trânsito Brasileiro, reservando ao suposto infrator 
apenas o direito de recorrer contra o fato consumado de sua punição. 

  Ressalte-se que a supressão do iter do referido artigo inviabiliza a indicação do condutor do 
veículo e, igualmente, a transferência dos pontos relativos a supostas infrações para o real 
infrator, na forma do artigo 257, §§ 7º e 8º do referido diploma legal. 

  Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado nº 312, verbis: 

  Súmula do Superior Tribunal de Justiça: 

  Enunciado nº 312. No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são 
necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.” 

  Como bem salientado pelas doutas razões de recurso, se a lei tivesse sido observada, 
inúmeros autos de infração poderiam ter sido julgados insubsistentes, pela inexistência da 
infração, sem a aplicação da penalidade indevida. Desta forma, o Sistema Nacional de Trânsito 
teria deixado de ser visto como mero instrumento de arrecadação ao menosprezar a sua 
precípua função que é a de educar não somente o condutor, mas o passageiro e o pedestre. 

  Podemos citar os seguintes acórdãos pertinentes à matéria em questão: 

  2005.002.05170. Agravo de instrumento Des. LEILA ALBUQUERQUE. Quinta Câmara Cível. 

  Decisão monocrática ação civil pública. Relação de consumo. Defesa coletiva de interesse 
individual homogêneo. Legitimidade do Ministério Público para ingressar no pólo ativo do 
feito.  

  Legitimidade expressamente conferida na Carta da República, na lei que regulamentou a ação 
civil pública e no texto legal específico de proteção ao consumidor, justificando-se, ainda, a 
legitimidade ativa do Ministério Público na defesa dos interesses individuais homogêneos 
quando eventual lesão a esses direitos repercutir sobre o interesse social e coletivo. Negado 
seguimento ao recurso. 

  1999.001.11690. Apelação Cível Des. JAYRO S. FERREIRA – Julgamento: 08/02/2000. Sétima 
Câmara Cível.  

  Ação civil pública. Direito coletivo e individual homogêneo. Nulidade de cláusulas insertas em 
contrato-tipo de administradora de cartão de crédito. Eliminação nas avenças futuras das 



cláusulas nulas. Devolução em dobro das quantias ilegalmente cobradas aos usuários. 
Ministério Público. Legitimidade. Recurso provido.  

  Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público em que foram cumulados pedidos 
declaratórios de nulidade de cláusulas insertas em contrato-tipo de administradora de cartão 
de crédito e condenatório de proibição, nas avenças futuras, dessas cláusulas, bem como 
devolução em dobro das quantias ilegalmente cobradas. Extinção por sentença, sem 
julgamento do mérito, do processo, por entendimento da magistrada, de ser o Ministério 
Público parte ilegítima, na espécie, por cuidar de direito individual homogêneo disponível. 
Decisão que se reforma, visto que da compreensão que se extrai dos artigos 81 e 82, I, do 
Código de Defesa do Consumidor, o Ministério Público tem legitimidade para aforar ações 
coletivas em que se discutem direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, estes 
independentemente do fato de serem ou não disponíveis. O reconhecimento dessa 
legitimidade deve ser compreendida de forma extensiva, não retirando a legitimidade 
concorrente dos particulares para o aforamento de ações individuais, resultando assim sempre 
uma garantia do consumidor e não óbice que lhe possa prejudicar. Na lição de KAZUO 
WATANABE (Código do Consumidor, p. 501) foi a relevância social da tutela a título coletivo 
dos interesses ou direitos individuais homogêneos que levou o legislador a atribuir ao 
ministério público e a outros entes públicos a legitimação para agir nessa modalidade de 
demanda molecular, mesmo em se tratando de interesses ou direitos disponíveis. Recurso 
provido para, afastada a ilegitimidade do ministério público, ordenar que a lide seja decidida 
no mérito. 

  1994.002.00014. Agravo de instrumento Des. ELLIS HERMYDIO FIGUEIRA. Julgamento: 
08/03/1994. Primeira Câmara Cível. 

  Ação civil pública. Código de Defesa do Consumidor. Legitimidade de Parte. Revelia. Ônus da 
Prova 

  Ação civil pública. Estatuto do consumidor. Legitimação ativa e passiva indiscutíveis. Revelia. 
Ônus da prova e o seu custeio. A legitimação ativa do Ministério Público na deflagração da 
ação civil pública acha-se estampada em preceito expresso na lei de sua regência (art. 5º, Lei 
nº 7.347/85), sendo que a polaridade passiva se compraz nas pessoas demandadas por 
atividades tidas por contrárias à ordem jurídica, posto lesivas ao homem-povo como 
consumidores, a envolver negociações tidas por extorsivas quanto aos juros, em atividades 
privadas, ofensiva à lei de usura, no envolvimento de empréstimos particulares mediante 
penhor de linhas telefônicas, captado por anúncios estripitosos na imprensa escrita. O 
Ministério Público detém, hoje, espaço agigantado na ordem constitucional, investido da 
incumbência de zelar pelos interesses coletivos, difusos, deflagrando ações pertinentes em 
proteção aos mesmos. Revel é todo aquele que deixa fluir o prazo processual apto a produção 
de sua defesa, enquanto o ônus da produção da prova especificamente protestada e deferida 
corre a conta da parte a qual interessa, no que concerne ao seu custeio. Apelo desprovido. 
(DP) 

  Processual civil. Ação civil pública para defesa de interesses e direitos individuais 
homogêneos. Taxa de iluminação pública. 

  Possibilidade. 



  A Lei nº 7.347, de 1985, é de natureza essencialmente processual, limitando-se a disciplinar o 
procedimento da ação coletiva e não se entremostra incompatível com qualquer norma 
inserida no título III do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). 

  É princípio de hermenêutica que, quando uma lei faz remissão a dispositivos de outra lei de 
mesma hierarquia, estes se incluem na compreensão daquela, passando a constituir parte 
integrante do seu contexto. 

  O artigo 21 da Lei nº 7.347, de 1985 (inserido pelo artigo 117 da Lei nº 8.078/90) estendeu, 
de forma expressa, o alcance da ação civil pública a defesa dos interesses e “direitos 
individuais homogêneos”, legitimando o Ministério Público, extraordinariamente e como 
substituto processual, para exercitá-la (artigo 81, parágrafo único, III, da Lei nº 8.078/90). 

  Os interesses individuais, in casu, (suspensão do indevido pagamento de taxa de iluminação 
pública), embora pertinentes a pessoas naturais, se visualizados em seu conjunto, em forma 
coletiva e impessoal, transcendem a esfera de interesses puramente individuais e passam a 
constituir interesses da coletividade como um todo, impondo-se a proteção por via de um 
instrumento processual único e de eficácia imediata – “a ação coletiva”. 

  O incabimento da ação direta de declaração de inconstitucionalidade, eis que, as Leis 
Municipais nºs. 25/77 e 272/85 são anteriores à Constituição do Estado, justifica, também, o 
uso da ação civil pública, para evitar as inumeráveis demandas judiciais (economia processual) 
e evitar decisões incongruentes sobre idênticas questões jurídicas. 

  Recurso conhecido e provido para afastar a inadequação, no caso, da ação civil pública e 
determinar a baixa dos autos ao tribunal de origem para o julgamento do mérito da causa. 
Decisão unanime. (REsp 49272/RS, Rel. Ministro DEMÓCRITO REINALDO, Primeira Turma, 
julgado em 21.09.1994, DJ 17.10.1994 p. 27868) 

  Direito processual civil e direito do consumidor. Ação civil pública. Mensalidades escolares. 
Ministério Público. Interesse. 

  Natureza jurídica. Legitimação ativa. Precedentes da turma. Recurso desprovido. 

  I. Sob o enfoque de uma interpretação teleológica, tem o Ministério Público em sua 
destinação institucional, legitimidade ativa para a ação civil pública versando mensalidades 
escolares, uma vez caracterizados na espécie o interesse coletivo e a relevância social. 

  II. Na sociedade contemporânea, marcadamente de massa, e sob os influxos de uma nova 
atmosfera cultural, o processo civil vinculado estreitamente aos princípios constitucionais e 
dando-lhes efetividade, encontra no Ministério Público uma instituição de extraordinário valor 
na defesa da cidadania. (REsp 89640/PR, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, 
Quarta Turma, julgado em 10.12.1996, DJ 24.02.1997 p. 3340) 

  Ação civil pública. Legitimidade ativa. Interesses coletivos. 

  Ministério Público. Anuidade escolar. 

  O Ministério Público tem legitimidade para promover ação civil pública, na defesa de 
interesses coletivos da comunidade de pais e alunos de estabelecimento escolar, visando à 
fixação da anuidade escolar. 



  Recurso conhecido e provido. (REsp 38176/MG, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, 
Quarta Turma, julgado em 13.02.1995, DJ 18.09.1995 p. 29967) 

  RE 163231 / SP. São Paulo 

  Recurso Extraordinário 

  Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA 

  Julgamento: 26/02/1997 Órgão Julgador: Tribunal Pleno 

  Publicação: DJ 29-06-2001 PP-00055 Ement. Vol-02037-04 PP-00737 

  Recte.: Ministério Público do Estado de São Paulo. 

  Recdo.: Associação Notre Dame de Educação e Cultura. 

  Advdo.: Edegar Sebastião Tomazini e Outros 

  Ementa: Recurso extraordinário. Constitucional. Legitimidade do Ministério Público para 
promover ação civil pública em defesa dos interesses difusos, colettvos e homogêneos. 
Mensalidades escolares: capacidade postulatória do parquet para discuti-las em juízo.  

  1. A Constituição Federal confere relevo ao Ministério Público como instituição permanente, 
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do 
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF art. 127). 2. Por isso 
mesmo detém o Ministério Público capacidade postulatória, não só para a abertura do 
inquérito civil, da ação penal pública e da ação civil pública para a proteção do patrimônio 
público e social, do meio ambiente, mas também de outros interesses difusos e coletivos (CF, 
art. 129, I e III). 3. Interesses difusos são aqueles que abrangem número indeterminado de 
pessoas unidas pelas mesmas circunstâncias de fato e coletivos aqueles pertencentes a grupos, 
categorias ou classes de pessoas determináveis, ligadas entre si ou com a parte contrária por 
uma relação jurídica base. 3.1. A indeterminidade é a característica fundamental dos 
interesses difusos e a determinidade a daqueles interesses que envolvem os coletivos. 4. 
Direitos ou interesses homogêneos são os que têm a mesma origem comum (art. 81, III, da Lei 
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990), constituindo-se em subespécie de direitos coletivos. 
4.1. Quer se afirmem interesses coletivos ou particularmente interesses homogêneos, stricto 
sensu, ambos estão cingidos a uma mesma base jurídica, sendo coletivos, explicitamente 
dizendo, porque são relativos a grupos, categorias ou classes de pessoas, que conquanto 
digam respeito às pessoas isoladamente, não se classificam como direitos individuais para o 
fim de ser vedada a sua defesa em ação civil pública, porque sua concepção finalística destina-
se à proteção desses grupos, categorias ou classe de pessoas. 5. As chamadas mensalidades 
escolares, quando abusivas ou ilegais, podem ser impugnadas por via de ação civil pública, a 
requerimento do Órgão do Ministério Público, pois ainda que sejam interesses homogêneos de 
origem comum, são subespécies de interesses coletivos, tutelados pelo Estado por esse meio 
processual como dispõe o artigo 129, inciso III, da Constituição Federal 5.1. Cuidando-se de 
tema ligado à educação, amparada constitucionalmente como dever do Estado e obrigação de 
todos (CF, art. 205), está o Ministério Público investido da capacidade postulatória, patente a 
legitimidade ad causam, quando o bem que se busca resguardar se insere na órbita dos 
interesses coletivos, em segmento de extrema delicadeza e de conteúdo social tal que, acima 
de tudo, recomenda-se o abrigo estatal. Recurso extraordinário conhecido e provido para, 



afastada a alegada ilegitimidade do Ministério Público, com vistas à defesa dos interesses de 
uma coletividade, determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem, para prosseguir no 
julgamento da ação. 

  Classe do processo : Apelação Cível APC 3766395 DF. 

  Registro do acórdão Número : 91535 

  Data de julgamento : 14/11/1996 

  Órgão julgador : 4ª Turma Cível 

  Relator: GETULIO PINHEIRO 

  Publicação no DJU: 19/02/1997 P.: 1.884 (até 31/12/1993 na Seção 2, a partir de 01/01/1994 
na Seção 3)  

  Ação civil pública. Interesses individuais homogêneos. Legitimidade do Ministério Público. 

  1. Edifício residencial condenado ao desabamento, por defeito na construção, é fato 
socialmente relevante que legitima o Ministério Público à propositura de ação civil pública 
contra os construtores para defesa de interesses individuais homogêneos. 

  2. A sentença, na ação civil pública, não impõe aos beneficiários direitos que não queiram 
exercer; apenas reconhece a existência do dano e o dever de indenizar, respeitando a vontade 
individual quanto à iniciativa de executá-la. 

  Classe do processo: Apelação Cível APC 3538895/DF  

  Registro do acórdão Número: 85827  

  Data de julgamento: 03/06/1996  

  Órgão julgador: 4ª Turma Cível  

  Relator: JOÃO MARIOSA  

  Publicação no DJ: 31/07/1996 P.: 12.692 (até 31/12/1993 na Seção 2, a partir de 01/01/1994 
na Seção 3) 

   

  Ementa: Constitucional e processual civil. Ação civil coletiva: legitimidade ativa do Ministério 
Público. Defesa de interesses individuais homogêneos. Interesse social: prédios construídos 
por incorporação: recursos públicos. Consumidor: vulnerabilidade.  

  1. O Ministério Público tem legitimidade ativa, por mandamento constitucional na ação civil 
coletiva. CF, art. 127 e 129, III e por lei própria, Lei complementar 75/93, art. 6, XXII. 



  2. O conceito de interesses individuais homogêneos não pode ser óbice à atuação ministerial. 
O posicionamento do magistrado contra a matéria não significa que o mesmo tenha a 
discricionariedade de impedir o andamento da ação, indeferindo a inicial. 

  3. O fato de serem identificados os titulares do interesse individual homogêneo não 
descaracteriza o direito à substituição processual. Acentua-a. O juízo de conveniência da ação 
é do Ministério Público e não do juiz. 

  4. O magistrado somente pode recusar cumprir uma lei, quando for retirada do universo legal 
pelo órgão competente, após a declaração de inconstitucionalidade. Se o faz de outra forma 
estará legislando em caso concreto, usurpando a função legislativa. 

  5. O Ministério Público tem obrigação de defender os interesses sociais e a ordem econômica 
também quando há interesse do consumidor, art. 1º da Lei nº 8.087/90. 

  5.1. Há sempre interesse social e ordem econômica quando uma empresa utiliza-se de fundos 
públicos. 

  5.2. As construtoras, que edificam prédios em incorporação (Lei nº4.591/64), fazem-no com 
recursos públicos, pois têm autorização legal para captar a poupança popular sem serem 
agentes financeiros e utilizam-se com subsídios de fundos estatais. 

  Diante do exposto, opina este órgão pelo provimento do recurso, reconhecendo-se a 
legitimidade do Ministério Público para mover a presente ação e com fulcro no artigo 515, § 3º 
do Código de Processo Civil, julgar a lide, com a procedência dos pedidos constantes na 
exordial. 

  É o parecer. 

  Rio de janeiro, 11 de abril de 2006 

  Rosa Maria dos Reis Parise – Procurador de Justiça. 

 


