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Olá, pessoal! Tudo bem? 

Aqui é Ricardo Torques, coordenador do Estratégia Carreira Jurídica e do 
Estratégia OAB. Além disso, sou professor de Direito Processual Civil, Direito 
Eleitoral e Direitos Humanos.  

Instagram: www.instagram.com/proftorques 

E-mail da coordenação: ecj@estrategiaconcursos.com.br

Aguardo seu contato. ;) Dúvidas, críticas e sugestões são sempre bem-vindas! 

Em nome dos nossos professores, gostaria de lhes apresentar um e-book que foi feito com muito cuidado 
para auxiliá-lo(a) na próxima prova da OAB. 

Aproveito, ainda, para informá-los de que, entre os dias 07/02 e 19/02, o Estratégia OAB realizará a Jornada 
do Futuro Advogado, a MELHOR reta final para o XXXIV Exame de Ordem. Você realmente não pode perder 
o que estamos preparando!

Para ficar por dentro de tudo e receber as notícias em primeira mão, clique nos botões e participe dos Canais 
abaixo: 

Vamos mantê-los informados em primeira mão! 

Grande abraço, 

Ricardo Torques 

http://www.instagram.com/proftorques/
mailto:ecj@estrategiaconcursos.com.br
https://t.me/oab2021
https://www.redirectmais.com/run/jornada-xxxiv
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TEMA 01 - RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO E 

DO SERVIÇO 
Responsabilidade pelo Fato do Produto 

A responsabilidade pelo fato do produto está regulada no CDC pelo artigo 12: 

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador 
respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 
causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, 
montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, 
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. 

§ 1° O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se 
espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: 

I - sua apresentação; 

II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam; 

III - a época em que foi colocado em circulação. 

Percebam, meus amigos, que o fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador 
irão responder pela reparação do acidente de consumo ocorrido com seus produtos independentemente da 
existência de culpa. 

Mas professor, o que isso quer dizer? 

Esta é a diferença entre a Responsabilidade Civil Objetiva e a Responsabilidade Civil Subjetiva. 

Na responsabilidade civil objetiva, o Autor quando propõe uma demanda em juízo deve demonstrar nos 
autos a conduta praticada pelo Réu (comissiva ou omissiva), o dano que sofrera e que merece ser reparado 
e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido. 

O elemento subjetivo dolo ou culpa do agente que praticou o dano não precisa ser demonstrado pelo Autor. 
Esta a regra do Código de Defesa do Consumidor. 

Já na Responsabilidade Civil Subjetiva, o Autor da ação deverá demonstrar em juízo, além da conduta do réu, 
do dano ocasionado e do nexo causal entre ambos, a existência de dolo ou culpa na ação ou omissão do 
agente. Trata-se, assim, de uma forma de responsabilização muito mais trabalhosa para o Autor da ação. 

E como o fornecedor pode não ser responsabilizado? 

O próprio código prevê hipóteses de excludente de responsabilidade onde o fabricante, o construtor ou 
importador não irão ser responsabilizados quando conseguirem provar nos autos (parágrafo 3º): 

 

i. Que não colocaram o produto no mercado; 
 

ii. Que, embora tenham colocado o produto no mercado, o defeito não existe; 
 

iii. Que a culpa pelo defeito fora exclusiva do consumidor ou de terceiro; 
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Percebam, portanto, que o ônus de provar as excludentes de responsabilidade é todo do fabricante, 
construtor ou importador, jamais do consumidor. 

Mas professor, não seria mais fácil o artigo 12 falar em fornecedor ao invés de 
fabricante, produtor, importador e construtor? 

Meus amigos. Esta é uma hipótese de silêncio eloquente do CDC, conforme doutrina de Flávio Tartuce. Como 
o caput do artigo 12 não dispõe sobre o fornecedor, mas elenca aquelas pessoas que seriam responsáveis 
pelo fato do produto, a doutrina se consolidou no sentido de que o comerciante não deve ser incluído neste 
rol. 

A responsabilidade civil do comerciante é regulada especificamente pelo artigo 13, do CDC, que assim 
estabelece: 

Art. 13. O comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior, quando: 

I - o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados; 

II - o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor 
ou importador; 

III - não conservar adequadamente os produtos perecíveis. 

Parágrafo único. Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito 
de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do 
evento danoso. 

Ou seja, o comerciante apenas responderá pelo fato do produto nestas hipóteses e de forma subsidiária. 

Percebam que a responsabilidade do comerciante tem vez quando não é possível identificar o fabricante, 
produtor, importador ou construtor ou quando o comerciante, por sua culpa, não conservar os produtos 
perecíveis. 

Além disso, o parágrafo único do referido dispositivo estabelece que aquele que efetivar o pagamento do 
débito poderá exercer o seu direito de regresso contra os demais responsável pelo dano. É dizer: acaso o 
comerciante venha a pagar o débito para o consumidor, poderá exercer o seu direito de regresso contra o 
fabricante, por exemplo. 

Certo é que no curso do processo não poderá qualquer fornecedor denunciar outro à lide, sendo necessário 
o ajuizamento de uma outra ação autônoma.  

Em resumo, para se beneficiar o consumidor e não trazer novo elemento para os autos (a responsabilidade 
entre fornecedores opera-se de forma subjetiva, enquanto na relação consumidor x fornecedor, trata-se de 
responsabilidade objetiva), o CDC vedou a denunciação a denunciação lide, permitindo que os fornecedores 
discutam entre si o responsável pelo dano em um novo processo autônomo, conforme inteligência do artigo 
88: 

Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá 
ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos 
mesmos autos, vedada a denunciação da lide. 

Responsabilidade pelo fato do serviço 

Já quanto à Responsabilidade pelo fato dos serviços, o CDC aplicou a regra geral da solidariedade para todos 
os fornecedores, não excluindo o comerciante. No artigo 14, o CDC utiliza a palavra fornecedor. 



 
  

  
 

 

4 
13 

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, 
pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação 
dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e 
riscos. 

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 
esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: 

I - o modo de seu fornecimento; 

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; 

III - a época em que foi fornecido. 

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. 

Aqui também o CDC estabelece não ser o serviço defeituoso pela simples adoção de novas técnicas. 

E quais seriam as excludentes de responsabilidade? 

O parágrafo 3º estabelece que quando o fornecedor de serviços provar que o defeito inexiste ou a culpa 
exclusiva do consumidor ou de terceiros, não terá cabimento sua responsabilização. 

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: 

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; 

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 

E quanto aos profissionais liberais? Como funciona a responsabilidade por fato dos 
serviços? 

Profissionais liberais são aqueles prestadores de serviço que em geral não possuem uma organização 
empresarial. São os médicos, advogados, dentistas, arquitetos e outros profissionais que prestam serviço de 
natureza técnica e pessoal. 

Segundo o CDC, a responsabilidade destes profissionais deve ocorrer de forma diferenciada, excepcionando 
a regra da responsabilidade objetiva e imputando-lhe a regra da responsabilidade subjetiva. 

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a 
verificação de culpa. 

 

Assim, quando demandar um profissional liberal em juízo, deverá o Autor (consumidor) demonstrar o ato 
cometido, o dano causado, o nexo causal entre ambos e, ainda, que o agente praticou o dano com dolo ou 
culpa. 

Isto porque ao contratar os serviços destes profissionais, ao consumidor não é oferecido o resultado 
esperado, mas tão somente uma garantia de que o serviço será prestado da melhor forma possível. 

Explica-se. A obrigação dos profissionais liberais é uma obrigação de meio e não de resultado. O advogado, 
ao ser contratado, deve defender a causa com a maior dedicação possível, fazendo o seu melhor para que o 
resultado seja atingido. Contudo, não pode o profissional garantir que o cliente irá ganhar a demanda. Neste 
sentido, a jurisprudência do STJ é trilhada também aos profissionais médicos: 
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3. Portanto, como se trata de obrigação de meio, o resultado final insatisfatório alcançado 
não configura, por si só, o inadimplemento contratual, pois a finalidade do contrato é a 
atividade profissional médica, prestada com prudência, técnica e diligência necessárias, 
devendo, para que exsurja obrigação de indenizar, ser demonstrada a ocorrência de ato, 
comissivo ou omissivo, caracterizado por erro culpável do médico, assim como do nexo de 
causalidade entre o dano experimentado pelo paciente e o ato tido por causador do dano. 

(REsp 992.821/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 
14/08/2012, DJe 27/08/2012) 

 

Mas professor, não há exceções? 

Atenção!  

No STJ encontramos decisões excepcionando a regra da responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais. 
São hipóteses onde o Tribunal entendeu que os profissionais devem sim entregar o resultado esperado e, 
exatamente por isto, a responsabilidade civil destes profissionais deve ser objetiva. 

O melhor e mais comum exemplo é a cirurgia plástica meramente embelezadora. Deve o profissional médico 
contratado exclusivamente para realizar uma cirurgia plástica estética entregar o resultado prometido para 
a consumidora. 

Neste sentido: 

(...) 2.  Possuindo  a  cirurgia  estética  a  natureza  de  obrigação  de resultado  cuja  
responsabilidade do médico é presumida, cabe a este demonstrar existir alguma 
excludente de sua responsabilização apta a afastar o direito ao ressarcimento do paciente. 
3. Agravo regimental não provido. 

(AgRg no REsp 1468756/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 
19/05/2016, DJe 24/05/2016) 

TEMA 02 – DEFESA DO CONSUMIDOR EM JUÍZO 
Introdução 

Diz-se que o processo coletivo brasileiro é regulado por um microssistema de tutela coletiva, composto por 
disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor, na Lei da Ação Civil Pública, na Constituição 
Federal e no próprio CPC, além de outros dispositivos esparsos. 

O Título III (artigos 81 a 104) do CDC (Lei 8.078/1990) regula a defesa do consumidor em juízo prevendo 
diversas disposições acerca da atuação coletiva na defesa de interesses difusos, coletivos e individuais 
homogêneos, inclusive esclarecendo a definição de cada um deles. 

Além disso, referidos dispositivos regulam a legitimidade ativa, o procedimento judicial e os efeitos da coisa 
julgada em demandas coletivas por eles reguladas, chegando, inclusive, a expressamente alterar alguns 
dispositivos da Lei da Ação Civil Pública. 

Tarefa árdua da doutrina era a distinção entre direitos coletivos, direitos individuais homogêneos e direitos 
difusos. Isto porque todos são espécies dos direitos coletivos lato sensu. Contudo, o artigo 81, do CDC veio 
sistematizar os conceitos emprestando definição legal para os institutos: 
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Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser 
exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo. 

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

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

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

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

Expliquemos um a um.  

a) Direitos ou Interesses Difusos 
De acordo com o inciso I, do parágrafo único, do artigo 81, do CDC, interesses difusos são aqueles 
transindividuais de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por 
circunstâncias de fato. 

Atentem que a identificação dos direitos difusos faz-se exatamente pela indeterminabilidade dos titulares 
do direito. Tais direitos são ainda indivisíveis e os seus titulares são ligados por uma determinada 
circunstância de fato. 

Trata-se de tema um tanto quanto abstrato, razão pela qual traremos alguns exemplos para facilitar a 
compreensão. Para Ada Pelegrini (1984, pg. 30), o direito difuso: 

“(...) compreende interesses que não encontram apoio em uma relação base bem definida, 
reduzindo-se o vínculo entre as pessoas a fatores conjunturais ou extremamente genéricos, 
a dados de fato freqüentemente acidentais ou mutáveis: habitar a mesma região, consumir 
o mesmo produto, viver sob determinadas condições sócio-econômicas, sujeitar-se a 
determinados empreendimentos, etc.” 

b) Direitos ou Interesses Coletivos 
Os direitos coletivos, considerados em sentido estrito, tem sua definição prevista no inciso II, do parágrafo 
único, do artigo 81, do CDC e são definidos como aqueles 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. 

Em que pese tratados de forma coletiva, os titulares do direito são determináveis ou passíveis de 
identificação. Para Fredie Didier, este é exatamente o motivo de diferenciação entre os direitos coletivos e 
os direitos difusos, além da coesão do grupo, categoria ou classe anterior à lesão sofrida (2016, pg. 70).  

c) Direitos ou Interesses Individuais Homogêneos 
Os interesses individuais homogêneos são aqueles decorrentes de uma origem comum, conforme previsto 
no inciso III, do parágrafo único, do artigo 81, do CDC. Segundo Fredie Didier nos direitos individuais 
homogêneos o grupo é formado após a lesão (2016, pg. 72): 



 
  

  
 

 

7 
13 

O CDC conceitua laconicamente os direitos individuais homogêneos como aqueles 
decorrentes de origem comum, ou seja, os direitos nascidos em consequência da própria 
lesão, em que a relação jurídica entre as partes é post factum (fato lesivo). Não é 
necessário, contudo, que dele decorra a homogeneidade entre os direitos dos diversos 
titulares de pretensões individuais.  

Legitimados ativos 

O artigo 82, do CDC, estabeleceu os legitimados ativos para demandarem em juízo na defesa dos interesses 
dos consumidores. São eles: 

Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente: 

I - o Ministério Público, 

II - a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal; 

III - as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que sem 
personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos 
protegidos por este código; 

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 haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou 
característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido. 

Ressalte-se, que, nos termos do artigo 91, do CDC: 

Art. 91. Os legitimados de que trata o art. 82 poderão propor, em nome próprio e no 
interesse das vítimas ou seus sucessores, ação civil coletiva de responsabilidade pelos 
danos individualmente sofridos, de acordo com o disposto nos artigos seguintes. 

Algumas observações são necessárias: 

 

• Todos são legitimados concorrentes, ou seja, qualquer um destes, a qualquer momento pode entrar 
com a ação desejada, não dependendo de qualquer providência prévia de outro legitimado; 

• A União, Estados, Municípios e Distrito Federal também são partes legítimas para a defesa dos 
consumidores em juízo; 

• As associações, quando demandarem em juízo, precisam estar em funcionamento há pelo menos um 
ano e independente da autorização da assembleia. Contudo, acaso haja manifesto interesse social – 
geralmente em casos de danos de grande dimensão – poderá o magistrado desconsiderar o requisito 
do prazo de pré constituição; 

Ações, Custas e Emolumentos 

Conforme disposto no artigo 83, do CDC: 

Art. 83. Para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este código são admissíveis 
todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela. 
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O consumidor poderá discutir o seu direito em qualquer tipo de demanda e individual ou coletivamente, 
dado o objetivo do Código em proteger os interesses dos hipossuficientes. 

Inexistirá, ainda, o pagamento de custas e emolumentos nas ações coletivas ajuizadas em defesa dos 
interesses dos consumidores, salvo em caso de litigância de má-fé, conforme leciona o artigo 87, do 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 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. 

Tutela específica e ônus da prova 

O artigo 84 do CDC regula o procedimento da tutela específica: 

Art. 84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, 
o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que 
assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. 

§ 1° A conversão da obrigação em perdas e danos somente será admissível se por elas optar 
o autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático 
correspondente. 

§ 2° A indenização por perdas e danos se fará sem prejuízo da multa (art. 287, do Código 
de Processo Civil). 

§ 3° Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia 
do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação 
prévia, citado o réu. 

§ 4° O juiz poderá, na hipótese do § 3° ou na sentença, impor multa diária ao réu, 
independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, 
fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito. 

§ 5° Para a tutela específica ou para a obtenção do resultado prático equivalente, poderá 
o juiz determinar as medidas necessárias, tais como busca e apreensão, remoção de coisas 
e pessoas, desfazimento de obra, impedimento de atividade nociva, além de requisição de 
força policial. 

Quanto ao ônus da prova, sabe-se que, em regra, compete ao Autor demonstrar o fato constitutivo do seu 
direito, conforme previsão do artigo 373 do CPC. 

Contudo, o artigo 6º, inciso VIII, do CDC estabelece ser direito básico do consumidor a facilitação da defesa 
dos seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova. 

Utilizando-se de tal fundamento, o Superior Tribunal de Justiça já determinou a inversão do ônus da prova 
em demandas que versem quanto a questões de consumo, mesmo quando o Ministério Público é o autor da 
ação: 

V. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o Ministério Público, no 
âmbito de ação consumerista, faz jus à inversão do ônus da prova, a considerar que o 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5869.htm#art287
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5869.htm#art287
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mecanismo previsto no art. 6º, inc. VIII, do CDC busca concretizar a melhor tutela 
processual possível dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos e de seus 
titulares - na espécie, os consumidores -, independentemente daqueles que figurem como 
autores ou réus na ação"  

(AgRg no REsp 1318862/BA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 18/02/2016, DJe 01/03/2016) 

Ressalte-se que a inversão do ônus da prova não se dá de forma absolutamente cega. Ela se dará, conforme 
inteligência do inciso VIII, do artigo 6º, do CDC, a critério do juiz, acaso seja verossímil a alegação do 
consumidor ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. 

Assim o consumidor terá que provar minimamente o seu direito, não bastando a mera alegação genérica dos 
fatos existentes. 

Competência, Ministério Público e Liquidação e Execução 

De acordo com o artigo 92, do CDC, O Ministério Público, se não ajuizar a ação, atuará sempre como fiscal 
da lei. Já o artigo 93 estabelece a competência: 

Art. 93. Ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa a justiça 
local: 

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

II - no foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, para os danos de âmbito nacional 
ou regional, aplicando-se as regras do Código de Processo Civil aos casos de competência 
concorrente.  

Quanto à execução do processo, os artigos 95 e 97 assim estabelecem: 

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

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. 

Litispendência com demandas individuais 

Por outro lado, o artigo 104, do CDC, estabelece que a ação coletiva não induz litispendência para as ações 
individuais, eis que nestas busca-se o direito individual e não  o direito coletivo lato sensu, gerando situações 
jurídicas ativas distintas e não podendo ser consideradas idênticas demandas. 

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. 

No processo coletivo, a sentença fará coisa julgada de acordo com o resultado da demanda. Acaso a 
demanda seja julgada improcedente, não haverá coisa julgada em relação aos titulares individuais do direito, 
que poderão ajuizar demandas individuais, sem qualquer vinculação com a demanda coletiva. 

Ao mesmo tempo, não há qualquer impedimento para que os titulares individuais do direito, mesmo 
tomando conhecimento da propositura de coletiva, permaneçam litigando individualmente com sua 
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demanda própria. Todavia, de acordo com o artigo 104, do CDC, tais litigantes não serão beneficiados pela 
decisão coletiva se não requererem a suspensão do seu processo individual em um prazo de até 30 (trinta) 
dias, a contar da ciência da propositura da ação coletiva. 

Assim, não haverá litispendência entre tais demandas (individual e coletiva) podendo inclusive as decisões 
serem tomadas de forma divergente em cada um dos processos. 

Efeitos da Coisa Julgada 

Lição básica de processo civil é que apenas o dispositivo da sentença transita em julgado, sendo certo que 
por mais relevante que seja a fundamentação da sentença, esta não resta atingida pelo manto da coisa 
julgada.  

Já o limite subjetivo, no processo tradicional, pode-se afirmar que este apenas atinge as partes que integram 
a relação jurídica, não atingindo terceiros. 

Se o limite subjetivo da coisa julgada é restrito às partes da demanda e o limite objetivo diz 
com a parte dispositiva, como conciliar a execução das demandas coletivas?  

No Processo Civil Brasileiro, a coisa julgada coletiva opera-se segundo o resultado da demanda. 

Acaso a demanda seja julgada improcedente, não haverá coisa julgada em relação aos titulares individuais 
do direito, que poderão ajuizar demandas individuais, sem qualquer vinculação com a demanda coletiva: 

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

I - erga omnes , exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, 
hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com idêntico 
fundamento valendo-se de nova prova, na hipótese do inciso I do parágrafo único do art. 
81;  

II - ultra partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo improcedência por 
insuficiência de provas, nos termos do inciso anterior, quando se tratar da hipótese prevista 
no inciso II do parágrafo único do art. 81;  

III - erga omnes , apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas 
e seus sucessores, na hipótese do inciso III do parágrafo único do art. 81.  

§ 1º 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.  

§ 2º 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.  

§ 3º Os efeitos da coisa julgada de que cuida o art. 16, combinado com o art. 13 da Lei nº 
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.  

§ 4º Aplica-se o disposto no parágrafo anterior à sentença penal condenatória.  

E, se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, qualquer outro legitimado coletivo – 
valendo-se de nova prova – poderá propor nova demanda com idêntico fundamento. 
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Das ações de responsabilidade do Fornecedor de Produtos e Serviços 

O artigo 101, do CDC, estabelece normas específicas quanto ao ajuizamento de ações por consumidores 
contra fornecedores e, em flagrante privilégio daqueles, estabelece como competência da ação o domicílio 
do autor. 

Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem 
prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas: 

I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor; 

II - o réu que houver contratado seguro de responsabilidade poderá chamar ao processo o 
segurador, vedada a integração do contraditório pelo Instituto de Resseguros do Brasil. 
Nesta hipótese, a sentença que julgar procedente o pedido condenará o réu nos termos do 
art. 80 do Código de Processo Civil. Se o réu houver sido declarado falido, o síndico será 
intimado a informar a existência de seguro de responsabilidade, facultando-se, em caso 
afirmativo, o ajuizamento de ação de indenização diretamente contra o segurador, vedada 
a denunciação da lide ao Instituto de Resseguros do Brasil e dispensado o litisconsórcio 
obrigatório com este. 

Por fim, o artigo 102 estabelece que qualquer legitimado poderá intentar ação para compelir o Poder Público 
a proibir em todo o território nacional produto nocivo ou perigoso à saúde pública e incolumidade pessoal. 

Art. 102. Os legitimados a agir na forma deste código poderão propor ação visando 
compelir o Poder Público competente a proibir, em todo o território nacional, a produção, 
divulgação distribuição ou venda, ou a determinar a alteração na composição, estrutura, 
fórmula ou acondicionamento de produto, cujo uso ou consumo regular se revele nocivo 
ou perigoso à saúde pública e à incolumidade pessoal. 

Conciliação no superendividamento 

A Lei 14.181/2021 alterou o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso, para aperfeiçoar a 
disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 

Vale lembrar que o art. 54-A, §1º, CDC, define como superendividamento a impossibilidade manifesta de o 
consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, 
sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. 

A referida lei, dentre várias outras alterações no Código de Defesa do Consumidor, incluiu no diploma 
consumerista o Capítulo V, com os artigos 104-A a 104-C, para tratar da conciliação no superendividamento. 

Aliás, o novo diploma também previu como instrumento de execução da Política Nacional das Relações de 
Consumo a instituição de mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do 
superendividamento e de proteção do consumidor e a instituição de núcleos de conciliação e mediação de 
conflitos oriundos de superendividamento, nos termos do art. 5º, VI e VII, CDC. 

Art. 5° Para a execução da Política Nacional das Relações de Consumo, contará o poder 
público com os seguintes instrumentos, entre outros: 

(...) 

VI - instituição de mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do 
superendividamento e de proteção do consumidor pessoa natural; (Incluído pela Lei nº 
14.181, de 2021) 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5869.htm#art80
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm#art5vi
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VII - instituição de núcleos de conciliação e mediação de conflitos oriundos de 
superendividamento. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021) 

Inicialmente, o art. 104-A prevê o processo de repactuação de dívidas, em que será realizada uma audiência 
conciliatória, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A, do CDC, na qual o 
consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos.  

O processo será iniciado pelo consumidor, não podendo ocorrer de ofício. Além disso, o pedido não 
importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 
(dois) anos, da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado. Caso seja 
homologado o acordo, a sentença judicial descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título 
executivo e força de coisa julgada. 

Todavia, se o consumidor e seus credores não chegarem a um acordo, dispõe o art. 104-B, do CDC: 

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a 
pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e 
integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial 
compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham 
integrado o acordo porventura celebrado. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021) 

§ 1º Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os 
documentos e as informações prestadas em audiência. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 
2021) 

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da 
negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 
2021) 

§ 3º O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no 
prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, 
apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de 
atenuação dos encargos. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021) 

§ 4º O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal 
devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total 
da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste 
Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo 
máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante 
do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. (Incluído pela Lei nº 14.181, 
de 2021) 

Assim, frustrado o processo de repactuação de dívidas, previsto no art. 104-A, do CDC, tem início o processo 
por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, 
nos termos do art. 104-B, do CDC, situação em que será apresentado um plano judicial compulsório. 

Esse plano compulsório deve assegurar aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido 
monetariamente, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual 
previsto no art. 104-A, do CDC, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no 
prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será 
devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm#art104b
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Por fim, o art. 104-C, do CDC estabelece que compete concorrente e facultativamente aos órgãos públicos 
integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (art. 105, CDC) a fase conciliatória e preventiva 
do processo de repactuação de dívidas, no que couber. Porém, é possível que o processo seja regulado por 
convênios específicos celebrados entre os referidos órgãos e as instituições credoras ou suas associações. 
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