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LEGITIMIDADE SUBSIDIÁRIA

25 de novembro de 2018, 10h03

Por Gabriela Coelho

O Ministério Público tem legitimidade subsidiária para liquidar e executar sentença
coletiva de consumo que verse sobre interesses individuais homogêneos, quando,
decorrido o prazo de um ano, não houver habilitação por parte dos beneficiários da
decisão em número compatível com a gravidade do dano.

Essa foi a decisão da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça ao analisar um caso
do Ministério Público de São Paulo, que ajuizou ação coletiva de consumo
questionando a cobrança de tarifa de emissão de boletos por um banco.

A relatora, ministra Nancy Andrighi, explicou que o interesse individual homogêneo
se caracteriza pela referência a um fato específico ou direito peculiar que é
universal às relações jurídicas individuais, a partir dos quais é criada a conexão
processual entre os interesses, marcada pela identidade de causa de pedir próxima
ou remota.

“Se o interesse individual homogêneo possuir relevância social e transcender a
esfera de interesses dos efetivos titulares da relação jurídica de consumo, tendo
reflexos práticos em uma universalidade de potenciais consumidores que, de forma
sistemática e reiterada, sejam afetados pela prática apontada como abusiva, a
legitimidade ativa do Ministério Público estará caracterizada”, afirmou.

A ministra ainda afirmou que os interesses tutelados dizem respeito à
universalidade dos atuais e potenciais consumidores dos serviços prestados pelo
banco. Por isso, a sentença permitiu o enfrentamento de aspectos padronizados da
origem comum dos interesses individuais homogêneos, cuja discussão é passível de
ser feita pelo Ministério Público.

“Não há como negar, na presente hipótese, a legitimidade extraordinária ativa do
Ministério Público e a regularidade da ação para a defesa dos interesses nela
pleiteados”, afirmou.

Recuperação fluida 
De acordo com a ministra, a recuperação fluida (fluid recovery), prevista no Artigo
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100 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), constitui hipótese específica e
excepcional de execução coletiva propriamente dita de danos causados a interesses
individuais homogêneos.

“O objetivo dessa legitimação extraordinária e subsidiária para a liquidação e
execução do julgado coletivo é transferir à coletividade o produto da reparação civil
individual não reclamada, visando preservar a vontade da lei e impedir o
enriquecimento sem causa do fornecedor que atentou contra as normas jurídicas de
caráter público, lesando os consumidores”, disse.

Condenação 
A sentença condenou a instituição financeira a se abster de inserir a cobrança em
seus contratos e a restituir aos clientes os valores pagos nos cinco anos anteriores ao
ajuizamento da ação.

O Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento à apelação para
restringir a obrigação de não mais cobrar a tarifa ao período posterior a 30 de abril
de 2008 e expandiu os efeitos da sentença a todo o território nacional.

No recurso ao STJ, o banco alegou que os interesses envolvidos na ação seriam
heterogêneos, e não individuais homogêneos, o que afastaria a legitimidade do MP e
impediria a tutela por meio de ação coletiva e que, mesmo que superada essa tese, o
MP não teria legitimidade para propor liquidação e execução de sentença que
envolva interesses individuais homogêneos. Com informações da Assessoria de
Imprensa do STJ.
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