
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.098.242 - GO (2008/0224499-1)
  

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
RECORRIDO : MARIELY MOREIRA DUTRA 
ADVOGADO : PRISCILA RIBEIRO BATISTA 
RECORRIDO : UNIÃO 
RECORRIDO : ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÁS - 

AECG- FACULDADE PADRÃO 
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS 

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO. 
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA NO 
JULGAMENTO DE AÇÃO COLETIVA. FORO DO DOMICÍLIO DO 
CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE 
EXAMINOU O MÉRITO DA AÇÃO COLETIVA. TELEOLOGIA DOS ARTS. 
98, § 2º, II E 101, I, DO CDC.
1. A execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de 
ação coletiva não segue a regra geral dos arts. 475-A e 575, II, do CPC, pois 
inexiste interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito da 
ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse 
título judicial.
2. A analogia com o art. 101, I, do CDC e a integração desta regra com a contida 
no art. 98, § 2°, I, do mesmo diploma legal garantem ao consumidor a 
prerrogativa processual do ajuizamento da execução individual derivada de 
decisão proferida no julgamento de ação coletiva no foro de seu domicílio.
3. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira 
Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 
taquigráficas constantes dos autos, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial, 
nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros Massami 
Uyeda, Sidnei Beneti, Paulo de Tarso Sanseverino e Vasco Della Giustina votaram com a 
Sra. Ministra Relatora.  

Brasília (DF), 21 de outubro de 2010(Data do Julgamento)

MINISTRA NANCY ANDRIGHI  
Relatora
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.098.242 - GO (2008/0224499-1)
  

RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
RECORRIDO : MARIELY MOREIRA DUTRA 
ADVOGADO : PRISCILA RIBEIRO BATISTA 
RECORRIDO : UNIÃO 
RECORRIDO : ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÁS - 

AECG- FACULDADE PADRÃO 
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS 

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relatora):

  Cuida-se de Recurso Especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

FEDERAL com base no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão 

proferido pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região (TRF 1ª Região).

  Ação: conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito 

da 4ª Vara da Seção Judiciária de Goiás nos autos da ação de execução ajuizada por 

MARIELY MOREIRA DUTRA em face da ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E 

CULTURA DE GOIÁS E UNIÃO FEDERAL. 

  A execução tem por fundamento título executivo judicial decorrente do 

trânsito em julgado de sentença que julgou parcialmente procedente ação coletiva 

anteriormente proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em face da 

ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÁS. A ação coletiva tinha por 

objetivo obrigar a associação de ensino a “abster-se de condicionar, ao pagamento de 

renovação de matrícula, o fornecimento de documentos necessários à transferência de 

alunos para outras instituições de ensino” (fl. 10).

  Após a livre distribuição da ação de execução individual, o Juízo 

suscitado determinou a remessa dos autos ao suscitante, porque “o comando [do art. 98, 

§2º, I, do CDC] não tem força suficiente para revogar o disposto no art. 575, inciso II, do 

CPC, cujo mandamento não é inconstitucional ou ilegal, e que continua a produzir os 

seus jurídicos e legais efeitos” (fl. 27).
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  O Juízo suscitante alega que a distribuição das execuções individuais 

promovidas pelos consumidores e respectivos sucessores – substituídos pelo recorrente 

na ação coletiva da qual foi extraído o título judicial exeqüendo – deve ocorrer 

aleatoriamente, pois não há prevenção do Juízo que proferiu a sentença nos autos da ação 

coletiva para o processamento e julgamento dessas ações (fls. 2/27).

  Parecer do Ministério Público Federal: opinando pelo conhecimento 

do conflito, a fim de declarar a competência do Juízo suscitado (3ª Vara da Seção 

Judiciária de Goiás), visto que “é pacífico na doutrina que a regra presente no art. 98, § 

2º, I, do CDC constitui exceção à regra de competência prevista do (sic) Código de 

Processo Civil, e que sua aplicação não está prejudicada pelo veto ao parágrafo único do 

art. 97” (fls. 32/35).

  Acórdão: o TRF da 1ª Região julgou improcedente o conflito de 

competência, nos termos da seguinte ementa (fls. 40/44):

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL. 
PREVENÇÃO DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA DA AÇÃO 
COLETIVA. INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL CONTIDA NO ART. 575, 
II DO CPC. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE.

1. As execuções individuais de ações coletivas devem ser propostas no 
mesmo Juízo no qual proferida a sentença condenatória por força da regra geral 
contida no art. 575, II do CPC.

2. Conforme precedentes doutrinários, as disposições contidas no art. 98, 
§ 2º, inc. II da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) não 
prevalecem sobre a regra geral em razão do veto presidencial ao parágrafo 
único do artigo 97 do aludido diploma legal e do critério funcional de fixação 
da competência (absoluta): o juiz da execução é o juiz da ação.

3. A nova redação do artigo 475-A do CPC (instituída pela Lei nº 
11.232/2005), igualmente remete a liquidação de sentença ao juízo de origem.

4. Conflito conhecido e julgado improcedente, para declarar a 
competência do Juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Goiás, o 
suscitante.

Recurso especial: alega violação do art. 103 do CPC e 98, § 2º, I, do CDC, 

bem como dissídio jurisprudencial. (fls. 59/81).

Exame de admissibilidade: o TRF da 1ª Região admitiu o processamento 

do recurso especial, com o consequente envio dos autos ao STJ (fls. 103/104).
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Decisão: o i. Min. Luiz Fux determinou a remessa do recurso especial a um 

dos Ministros integrantes da Segunda Seção, pois “o conflito de competência instaurado 

no âmbito de execução individual de sentença proferida nos autos de ação civil pública 

que determinou a restituição em dobro, pela instituição de ensino particular, do valor 

indevidamente pago pelos alunos, referente à novação de matrícula para fins de 

fornecimento de documentos necessários à transferência para outras instituições de 

ensino, é matéria afeta à competência da 2ª Seção” (fls. 109/110). Por essa razão 

vieram-me os autos, redistribuídos.

É o relatório.
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VOTO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relatora):

Cinge-se a lide a determinar o Juízo competente para a apreciação de 

execução individual fundamentada em título executivo judicial proveniente do 

julgamento de ação coletiva.

I – Delimitação da questão controvertida

A espécie dos autos cuida de execução individual de título judicial 

genérico, com trânsito em julgado, extraído dos autos de ação coletiva ajuizada pelo 

recorrente para a defesa de direitos individuais homogêneos (usuários de instituição de 

ensino que condicionava a liberação de documentos escolares ao pagamento de taxa de 

renovação de matrícula).

A definição do foro competente para o processamento de execução 

individual de título judicial derivado de ação coletiva é matéria controvertida, que coloca 

em paralelo dois posicionamentos antagônicos. O primeiro deles é (i) a favor da 

prevenção do Juízo da ação condenatória para o julgamento das execuções individuais 

relativas a direitos individuais homogêneos, ao passo que o outro (ii) defende a livre 

distribuição das ações executivas propostas pelos titulares dos direitos tutelados pela 

sentença proferida na ação coletiva.

Delimitada a questão, sua solução passa necessariamente pela correta 

interpretação dos arts. 475-A e 575, II, do CPC, bem como do art. 98, § 2º, I, do CDC. O 
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acórdão recorrido fundamentou o emprego das regras contidas nos arts. 475-A e 575, II, 

do CPC à hipótese em exame por meio da afirmação de que “a interpretação do art. 98, § 

2º, II da Lei n.º 8.078/90 não tem o condão de alterar a competência para processar e 

julgar a execução (individual ou coletiva) da sentença proferida em ação coletiva ao 

arrepio da regra geral contida no Código de Processo Civil” (fl. 42).

II – A correta interpretação dos arts. 475-A e 575, II, do CPC

Ao determinar que o Juízo que sentenciou o processo coletivo de 

conhecimento é também competente para o julgamento da ação de execução ou 

liquidação que tenha por base essa mesma sentença, os arts. 475-A e 575, II, do CPC 

partiram do razoável pressuposto de que o Juiz que atuou na ação de conhecimento – por 

haver participado diretamente da instrução e, portanto, exercido cognição profunda da 

matéria – detém melhores condições para o enfrentamento de eventuais incidentes que 

surjam durante o processamento da execução.

As decisões de mérito proferidas no julgamento das ações coletivas, 

contudo, apresentam particularidades que tornam complexa a aplicação das regras dos 

arts. 475-A e 575, II, do CPC à execução judicial. De fato, as sentenças que advém dessa 

espécie de ação contém alto grau de generalidade, visto que não podem estabelecer 

concretamente o direito de cada um dos substituídos processuais; essas decisões estão 

limitadas a declarar, de modo inespecífico, a obrigação de indenizar os danos causados 

aos consumidores ou outros lesados, abstratamente considerados.

Dessa forma, as execuções individuais ajuizadas pelos titulares dos direitos 

individuais homogêneos que foram violados sempre demandarão uma ampla dose de 

cognição, pois cada substituído deverá comprovar a titularidade do direito cuja lesão foi 

reconhecida pela sentença da ação coletiva. Não se trata, aqui, de somente proceder à 

liquidação de uma sentença ilíquida, porque o grau de indeterminação é muito maior: não 

há certeza quanto à existência do débito e da titularidade do direito resguardado, já que 

cada exequente deverá comprovar a subsunção de sua situação fática pessoal à hipótese 

de que trata o título judicial consubstanciado pela sentença proferida no julgamento da 
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ação coletiva. A execução individual da sentença coletiva exige a demonstração do nexo 

causal entre o dano genericamente experimentado e os prejuízos por concretamente 

suportados.

Inexiste, portanto, interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que 

examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento da ação de 

execução individual deste título judicial. A decisão proferida pelo TRF da 1ª Região, no 

sentido de considerar aplicável è espécie os arts. 475-A e 575, II, do CPC, não se ajusta 

aos preceitos que orientaram a elaboração desses dispositivos, haja vista que ignora as 

peculiaridades das ações coletivas e respectivas execuções.

III – A solução da controvérsia. Teleologia dos arts. 98, § 2º, II, e 101, I, 

do CDC

As peculiaridades da execução de sentença proferida em ação coletiva, 

como visto no tópico anterior, impedem a aplicação irrefletida das regras gerais que 

tratam das execuções (e ações) judiciais encontradas no CPC.

  A legislação, no entanto, foi omissa no que diz respeito às execuções 

individuais do título judicial coletivo. A lacuna decorre do veto ao parágrafo único do art. 

97 do CDC, que prescrevia a possibilidade de promover a liquidação da sentença – que 

será por artigos – no foro do domicílio do liquidante, “cabendo-lhe provar, tão-só, o nexo 

de causalidade, o dano e seu montante.” 

Somente a interpretação sistemática dos dispositivos contidos no CDC 

fornece a solução para o problema apontado. O art. 101, I, do CDC dispõe que "a ação 

[de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços] pode ser proposta no 

domicílio do autor". A lei confere ao consumidor a prerrogativa de eleger o foro de seu 

domicílio para o ajuizamento da ação individual contra o fornecedor, em atenção ao 

princípio da facilitação da defesa do consumidor em juízo, expresso pelo art. 6º, VIII, do 

mesmo CDC. 

Assim, se a ação individual pode ser proposta no foro do domicílio do 

Autor, é evidente que também lá pode ser executada. Não faria sentido negar ao 
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consumidor, na fase da liquidação ou execução individuais de sentença proferida em ação 

coletiva, o benefício da competência fixada por seu domicílio. 

Além do mais, a norma do art. 98, § 2º, do CDC estabelece a competência 

do foro “da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de execução 

individual”. Os prejudicados, individualmente considerados, podem assim eleger o foro 

da liquidação da sentença coletiva ou o que seria competente para eventual ação 

condenatória individual que pretendam ajuizar. Em outras palavras, o foro da liquidação 

ou da execução individual pode ser distinto do foro da ação coletiva.

Corroborando essa linha de raciocínio, Ada Pellegrini Grinover e Hugo 

Nigro Mazzilli fizeram as seguintes observações a respeito do veto ao parágrafo único do 

art. 97 do CDC:

É que, vetado o dispositivo em tela, permaneceu íntegro o § 2º, inc. I, do 
art. 98 - que se refere ao juízo da liquidação da sentença ou da ação 
condenatória, para execução individual. Assim, fica claro que diversos podem 
ser o foro e o juízo da liquidação da sentença e da ação condenatória, nas ações 
coletivas de que trata o Capítulo II do Título III. Recorde-se que, na técnica da 
determinação da competência - do geral para o específico - há que se fixar 
primeiro a competência do foro, para depois descer à de juízo (com a 
atribuição da competência a em entre os diversos juízes em exercício no 
mesmo órgão jurisdicional). E quais serão esses foro e juízo da liquidação de 
sentença, alternativos aos foro e juízo da ação condenatória? A resposta está no 
art. 101, I, do Código: a ação de responsabilidade civil do fornecedor de 
produtos e serviços pode ser proposta no domicílio do autor. Não é difícil 
aplicar analogicamente essa regra ao foro competente para a liquidação, a que 
necessariamente se liga o § 2º, inc. I, do art. 98: o processo de liquidação é, 
segundo a doutrina dominante, processo de conhecimento, preparatório da 
futura execução e destinado a complementar o comando da sentença 
condenatória; a liquidação da sentença prevista no caput do art. 97 será sempre 
feita a título individual, promovida que seja pelo prejudicado ou pelos entes e 
pessoas que podem representá-lo em juízo. Ademais, na execução da sentença 
que reconheceu o dever de indenizar e condenou o réu, os diversos liquidantes 
deverão ainda provar a existência de seu dano pessoal, bem como o nexo 
etiológico com o dano geral que embasou a condenação genérica. Desse modo, 
a regra da propositura da ação individual no foro do domicílio do autor 
encontra plena aplicação à hipótese, sendo a única capaz de explicar e dar 
conteúdo ao remanescente § 2º, inc. I do art. 98 do Código. A lei não pode 
conter dispositivos inúteis: o veto não atingiu o seu objetivo.

(GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Código brasileiro de defesa do 
consumidor comentado pelos autores do anteprojeto . 7ª ed. Rio de janeiro: 
Forense Universitária, 2001, p. 818-819)
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Mesmo suprimida essa forma de competência, continuam válidas e 
prevalentes as razões que a determinaram. Com efeito, os incs. I e II do 
parágrafo único do art. 98 do mesmo estatuto são claros em dissociar o juízo 
da liquidação da sentença do juízo da ação condenatória, e estes dispositivos 
foram regularmente sancionados... E mais. No caso de execução individual, diz 
a lei ser competente o juízo da liquidação da sentença ou o da ação 
condenatória. Isso significa que a lei está permitindo ao credor  liquidar a 
sentença em foro diverso do da ação condenatória, assim contrariando a regra 
geral.  Se a lei assim o fez, é porque desejava favorecer o credor, 
permitindo-lhe liquidar a sentença em seu domicílio.  Ademais, a aplicação 
analógica do art. 101, I do CDC, conforta o reconhecimento da competência 
em favor do foro do domicílio da vítima ou sucessores. Foi inócuo, portanto, o 
veto aposto ao parágrafo único do art. 97 do CDC.

(MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo: meio 
ambiente, consumidor, patrimônio cultural, patrimônio público e outros 
interesses . 23ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 568-569)

Destaco, ainda, recente decisão da 3ª Seção desta Corte (CC 96.682/RJ, 

Rel. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 23/03/2010) que confirmou esse entendimento, 

conforme ementa abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO 
INDIVIDUAL NO DOMICÍLIO DO AUTOR. FORO DIVERSO DO FORO 
DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA 
DAS LEIS 8.078/90 E 7.347/85. CONFLITO CONHECIDO. 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL DO ESTADO DO AMAZONAS.

1. As ações coletivas lato sensu – ação civil pública ou ação coletiva 
ordinária – visam proteger o interesse público e buscar a realização dos 
objetivos da sociedade, tendo, como elementos essenciais de sua formação, o 
acesso à Justiça e a economia processual e, em segundo plano, mas não de 
somenos importância, a redução dos custos, a uniformização dos julgados e a 
segurança jurídica.

2. A sentença coletiva (condenação genérica, art. 95 do CDC), ao revés 
da sentença que é exarada em uma demanda individualizada de interesses 
(liquidez e certeza, art. 460 do CPC), unicamente determina que as vítimas de 
certo fato sejam indenizadas pelo seu agente, devendo, porém, ser ajuizadas 
demandas individuais a fim de se comprovar que realmente é vítima, que 
sofreu prejuízo e qual o seu valor.

3. O art. 98, I, do CDC permitiu expressamente que a liquidação e 
execução de sentença sejam feitas no domicílio do autor, em perfeita sintonia 
com o disposto no art. 101, I, do mesmo código, que tem como objetivo 
garantir o acesso à Justiça.
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4. Não se pode determinar que os beneficiários de sentença coletiva 
sejam obrigados a liquidá-la e executá-la no foro em que a ação coletiva fora 
processada e julgada, sob pena de lhes inviabilizar a tutela dos direitos 
individuais, bem como congestionar o órgão jurisdicional.

5. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo 
Federal da 2ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Amazonas/AM, o 
suscitado.

Desse modo, qualquer conclusão que imponha ao consumidor o 

deslocamento da competência para o julgamento da execução individual ao Juízo no qual 

foi prolatada a sentença condenatória coletiva dificulta seu acesso ao Judiciário. 

A interpretação dada aos dispositivos relativos à competência pelo acórdão 

recorrido, outrossim, compromete o eficaz funcionamento da serventia judiciária na qual 

foi proferida a sentença que julgou parcialmente procedente a ação coletiva proposta pelo 

recorrente. De fato, a prevenção desse Juízo para a apreciação de todas as execuções 

individuais que tenham como objeto o título judicial extraído da ação coletiva 

sobrecarregará uma única Vara em função de uma única ação de conhecimento para a 

tutela de interesses individuais homogêneos. Assim, também por essa razão deve ser 

prestigiada a tese segundo a qual a execução individual de julgado proferido em sede de 

ação coletiva se submete à livre distribuição.

Logo, a analogia com o art. 101, I, do CDC e a integração dessa regra com 

a contida no art. 98, § 2°, I, do mesmo diploma legal garantem ao consumidor a 

prerrogativa processual do ajuizamento da execução individual derivada de decisão 

proferida no julgamento de ação coletiva no foro de seu domicílio.

IV - Divergência jurisprudencial

Tendo em vista que a matéria impugnada pelo recorrente com fundamento 

no alínea "c" do permissivo constitucional é a mesma tratada na alínea "a", a análise do 
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mérito de sua impugnação torna desnecessária a reapreciação da matéria. A solução da 

causa, quanto à divergência, necessariamente convergirá para o que se decidiu quanto à 

violação.

Forte nessas razões, dou provimento ao Recurso Especial interposto pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, a fim de declarar a competência do Juízo da 3ª 

Vara da Seção Judiciária de Goiás (suscitado) para o exame da ação de execução 

individual ajuizada por MARIELY MOREIRA DUTRA.

Documento: 1015129 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 28/10/2010 Página  1 1 de 12



 

 

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

 
 

Número Registro: 2008/0224499-1 REsp 1.098.242 / GO

Números Origem:  200601000333190  200601000368545  200635000110423

PAUTA: 21/10/2010 JULGADO: 21/10/2010

Relatora
Exma. Sra. Ministra  NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MASSAMI UYEDA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MAURÍCIO DE PAULA CARDOSO

Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO : MARIELY MOREIRA DUTRA
ADVOGADO : PRISCILA RIBEIRO BATISTA
RECORRIDO : UNIÃO
RECORRIDO : ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÁS - AECG- 

FACULDADE PADRÃO
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Serviços - 
Ensino Superior - Mensalidades

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos termos do voto do(a) 
Sr(a). Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros Massami Uyeda, Sidnei Beneti, Paulo de Tarso 
Sanseverino e Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS) votaram com a Sra. 
Ministra Relatora.

 Brasília, 21  de outubro  de 2010

MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
Secretária
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