
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.377.400 - SC (2013/0098167-8)
  

RELATOR : MINISTRO OG FERNANDES
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
PROCURADOR : FÁBIO DE SOUZA TRAJANO E OUTRO(S)
RECORRIDO : ESTADO DE SANTA CATARINA 
PROCURADOR : JOSÉ HAMILTON RUJANOSKI E OUTRO(S)
RECORRIDO : MUNICÍPIO DE LAGES 
ADVOGADO : RAFAEL ONEDA E OUTRO(S)
INTERES.  : CRISTINA PALHANO OLIVEIRA 

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC. 
VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EFICÁCIA 
SUBJETIVA. INCIDÊNCIA DO CDC. EFEITOS ERGA OMNES . ART. 
94 DO CDC. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL INEXISTÊNCIA DE 
NULIDADE.
1. Não ocorre contrariedade ao art. 535, inc. II, do CPC, quando o 
Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões 
postas ao seu exame, assim como não há que se confundir entre 
decisão contrária aos interesses da parte e inexistência de prestação 
jurisdicional. 
2. O magistrado não está obrigado a responder a todas as questões 
suscitadas em juízo, quando já tenha encontrado motivo suficiente 
para proferir a decisão. 
3. No que se prende à abrangência da sentença prolatada em ação 
civil pública relativa a direitos individuais homogêneos, a Corte 
Especial decidiu, em sede de recurso repetitivo, que "os efeitos e a 
eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas 
aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em 
conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos 
interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC 
e  93 e 103, CDC)" (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro Luis Felipe 
Salomão, Corte Especial, julgado sob a sistemática prevista no art. 
543-C do CPC, DJ 12/12/2011).
4. Com efeito, quanto à eficácia subjetiva da coisa julgada na ação civil 
pública, incide o Código de Defesa do Consumidor por previsão 
expressa do art. 21 da própria Lei da Ação Civil Pública.
5. Desse modo, os efeitos do acórdão em discussão nos presentes 
autos são erga omnes , abrangendo a todas as pessoas enquadráveis 
na situação do substituído, independentemente da competência do 
órgão prolator da decisão. Não fosse assim, haveria graves limitações 
à extensão e às potencialidades da ação civil pública, o que não se 
pode admitir.
6. A ausência de publicação do edital previsto no art. 94 do CDC, com 
vistas a intimar os eventuais interessados da possibilidade de 
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intervirem no processo como litisconsortes, constitui vício sanável, que 
não gera nulidade apta a induzir a extinção da ação civil pública, 
porquanto, sendo regra favorável ao consumidor, como tal deve ser 
interpretada.
7. Recurso especial a que se dá provimento, a fim de reconhecer que 
a falta de publicação do edital previsto no art. 94 do CDC não obsta a 
concessão de efeito erga omnes  ao acórdão recorrido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 
indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de 
Justiça, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. 
Ministro-Relator. Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques (Presidente), 
Humberto Martins e Herman Benjamin votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Dr. Fábio de Souza Trajano, pela parte recorrente: Ministério Público 
do Estado de Santa Catarina.

Brasília, 18 de fevereiro de 2014(Data do Julgamento).

Ministro Mauro Campbell Marques 
Presidente

Ministro Og Fernandes 
Relator
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.377.400 - SC (2013/0098167-8)

RELATÓRIO

O SR. MINISTRO OG FERNANDES: Trata-se de recurso especial 

interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, com base na 

alínea "a" do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo respectivo 

Tribunal de Justiça, assim ementado:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO GRATUITO DE 
FRALDAS DESCARTÁVEIS EM PROVEITO DE PESSOA 
DETERMINADA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 
ACOLHIMENTO DO PEDIDO. ATRIBUIÇÃO DE EFICÁCIA 
ERGA OMNES  À SENTENÇA. SITUAÇÃO ESPECÍFICA. 
DESPESA ADICIONAL PARA OS COFRES PÚBLICOS COM A 
PUBLICAÇÃO DA DECISÃO (ART. 94, CDC). RECURSO 
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. "Decorre da Constituição Federal (art. 196) e da Lei 8.060/90 o 
dever do Estado de prestar assistência médica àquele que sofre 
de paralisia cerebral, estando nele compreendida a obrigação de 
fornecer cadeira de rodas ajustável e fraldas, se indispensáveis" 
(TJSC-AIn. 2004.002463-0).
2. Não se afigura razoável impor ao Estado e aos Municípios 
suportar os custos de publicação da sentença (art. 94, CDC) para 
atribuir-lhe eficácia erga omnes , nos casos em que a ação civil 
pública foi ajuizada para tratar da especificidade do caso 
concreto de uma determinada pessoa, cuja situação sequer 
poderá reproduzir-se no futuro ou poderá estar superada pela 
dinâmica de novos tratamentos ou medicamentos.
  

Alega o recorrente a existência de contrariedade ao art. 535, inc. II, do 

Código de Processo Civil e ao art. 94 do Código de Defesa do Consumidor.

Aduz, no aspecto, que o aresto deixou de se pronunciar a respeito da 

extensão dos efeitos da decisão às demais pessoas que se encontram em 

situação similar à do substituído, omitindo-se, portanto, quanto à aplicabilidade dos 

arts. 81, parágrafo único, inc. I, 97 e 103, inc. I, e § 3º, do CDC; 1º, inc. IV, e 21 da 

Lei da Ação Civil Pública.  

Afirma, ainda, que, "conforme leciona Ada Pellegrini Grinover, a ampla 

divulgação prevista pelo art. 94 [do CDC] tem por finalidade a intervenção dos 

interessados no processo, a título de litisconsortes do autor coletivo (...)" (e-STJ, fl. 
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319), não se podendo conceber que a ausência de tal formalidade seja 

circunstância hábil a fulminar a eficácia erga omnes  da sentença de procedência 

da ação civil pública. 

Sustenta que "o acórdão recorrido, ao dar parcial provimento ao 

recurso de apelação, limitando a eficácia da decisão, deixou de observar os artigos 

acima citados, uma vez que a tutela difusa concedida na sentença, naturalmente, 

será objeto de liquidação individual, oportunidade em que os interessados deverão 

produzir a prova da necessidade do medicamento" (e-STJ, fl. 323). E prossegue:

No caso presente, vê-se que a ação civil pública, embora 
ajuizada com o fim precípuo de defender interesse individual 
disponível, objetivava, também, a tutela de interesses de 
natureza difusa, conforme previsão do art. 1º, IV, da Lei n. 
7.347/85, combinado , nos termos do art. 21 da Lei n. 7.347/85 
[sic], com os arts. 81, I, 82, I, e 83, todos do CDC. (E-fls. 
323/324).

Sem contrarrazões, conforme certidão de e-STJ, fl. 333.

Parecer do Ministério Público Federal (e-STJ, fls. 350/361) pelo 

provimento do recurso.

É o relatório.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.377.400 - SC (2013/0098167-8)

VOTO

O SR. MINISTRO OG FERNANDES (Relator): Não ocorre 

contrariedade ao art. 535, inc. II, do CPC, quando o Tribunal de origem decide 

fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame, assim como não há 

que se confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e inexistência de 

prestação jurisdicional. 

Ademais, o magistrado não está obrigado a responder a todas as 

questões suscitadas em juízo, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

proferir a decisão. 

No que se prende à abrangência da sentença prolatada em ação civil 

pública relativa a direitos individuais homogêneos, a Corte Especial decidiu, em 

sede de recurso repetitivo, que "os efeitos e a eficácia da sentença não estão 

circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi 

decidido, levando-se em conta,  para tanto, sempre a extensão do dano e a 

qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, 

CPC e  93 e 103, CDC)" (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 

Corte Especial, julgado sob a sistemática prevista no art. 543-C do CPC, DJ 

12/12/2011).

Com efeito, quanto à eficácia subjetiva da coisa julgada na ação civil 

pública, incide o CDC por previsão expressa do art.  21 da própria Lei da ACP:

Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, 
coletivos e  individuais, no que for cabível, os dispositivos do 
Título III da lei que instituiu o  Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, os efeitos do acórdão em discussão nos presentes autos 

são erga omnes , abrangendo a todas as pessoas enquadráveis na situação do 

substituído, independentemente da competência do órgão prolator da decisão. Não 

fosse assim, haveria graves limitações à extensão e às potencialidades da ação 

civil pública, o que não se pode admitir.
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Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. 
AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATOS DE SEGURO DE VIDA. 
APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 83 DO STJ. ALCANCE 
OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA 
COLETIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. IMPROPRIEDADE. 
MATÉRIA PACIFICADA EM SEDE DE RECURSO 
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
1. Aplicabilidade do CDC a contrato de seguro de saúde em 
grupo. Incidência da Súmula 83 do STJ: "Não se conhece do 
recurso especial pela divergência quando a orientação do 
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 
2. A sentença proferida em ação civil pública versando direitos 
individuais homogêneos em relação consumerista faz coisa 
julgada erga omnes, beneficiando todas as vítimas e seus 
sucessores, uma vez que "os efeitos e a eficácia da sentença não 
estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos 
e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta,  para 
tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses 
metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e  93 
e 103, CDC)." (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro Luis Felipe 
Salomão, Corte Especial, julgado sob a sistemática prevista no 
art. 543-C do CPC, em 19/10/2011, DJe 12/12/2011). 
3. Agravos regimentais não providos.
(AgRg no REsp 1.094.116/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE 
SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 27/5/2013)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 
ARTS. 127, CAPUT , E 129, II E III, DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL DE 1988. ART. 1º , IV, DA LEI 7347/85. ARTS. 74 E 
75 DA LEI 10.741/03. DANOS MATERIAIS E MORAIS. 
BENEFICIÁRIOS NONAGENÁRIOS E CENTENÁRIOS DA 
PREVIDÊNCIA SOCIAL. 
MEMORANDO/CIRCULAR/INSS/DIRBEN Nº 29, DE 28.10.2003.  
VIOLAÇÃO DO ART. 535, I E II, DO CPC. NÃO CONFIGURADA.
1. O Ministério Público ostenta legitimidade para a propositura de 
Ação Civil Pública em defesa dos direitos e interesses difusos e 
coletivos, individuais indisponíveis e individuais homogêneos do 
idoso, ante a ratio essendi  dos arts. 127, caput ; e 129, II e III, da 
Constituição Federal de 1988; e  arts. 74 e 75 da Lei 10.741/03 
(Estatuto do Idoso). Precedentes do STJ: EREsp 695.665/RS, 
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 12/05/2008; REsp 860.840/MG, 
PRIMEIRA TURMA, DJ 23/04/2007; e REsp 878.960/SP, 
SEGUNDA TURMA, DJ de 13/09/2007.
2. Os arts. 127, caput ; e 129, II e III, da Constituição Federal de 
1988; e  arts. 74 e 75 da Lei 10.741/03  (Estatuto do Idoso), 
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dispõem que: CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA 
DO BRASIL DE 1988 Art. 127. O Ministério Público é 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.
(...)  129. São funções institucionais do Ministério Público: (...) II - 
zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços 
de relevância pública aos direitos assegurados nesta 
Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 
garantia;
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;
LEI N. 10.741, DE 1º DE OUTUBRO DE 2003 Art. 74. Compete 
ao Ministério Público: I – instaurar o inquérito civil e a ação civil 
pública para a proteção dos direitos e interesses difusos ou 
coletivos, individuais indisponíveis e individuais homogêneos do 
idoso;
II – promover e acompanhar as ações de alimentos, de interdição 
total ou parcial, de designação de curador especial, em 
circunstâncias que justifiquem a medida e oficiar em todos os 
feitos em que se discutam os direitos de idosos em condições de 
risco;
III – atuar como substituto processual do idoso em situação de 
risco, conforme o disposto no art. 43 desta Lei;
IV – promover a revogação de instrumento procuratório do idoso, 
nas hipóteses previstas no art. 43 desta Lei, quando necessário 
ou o interesse público justificar;
(...) Art. 75. Nos processos e procedimentos em que não for 
parte, atuará obrigatoriamente o Ministério Público na defesa dos 
direitos e interesses de que cuida esta Lei, hipóteses em que terá 
vista dos autos depois das partes, podendo juntar documentos, 
requerer diligências e produção de outras provas, usando os 
recursos cabíveis.
3. In casu , a pretensão veiculada na Ação Civil Pública quanto à 
condenação dos demandados ao pagamento de indenização, por 
 danos morais e materiais, em favor dos idosos, com mais de 90 
(noventa) anos de idade, atingidos pelos efeitos do 
Memorando-Circular/INSS/DIRBEN 29, de 28.10.2003, o qual 
determinou a suspensão do  pagamento dos benefícios 
previdenciários àqueles beneficiários, obrigando-os a 
comparecerem às agências do INSS para recadastramento, 
revela hipótese de proteção de interesse transindividual de 
pessoas idosas, portanto, legitimadora da atuação do Parquet 
(arts. 127, 'caput', e 129, II e III, da Constituição Federal de 1988; 
art. 1º , IV, da Lei 7347/85; e  arts. 74 e 75 da Lei 10.741/03).
4. A nova ordem constitucional erigiu um autêntico 'concurso de 
ações' entre os instrumentos de tutela dos interesses 
transindividuais e, a fortiori , legitimou o Ministério Público para o 
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manejo dos mesmos.
5. O novel art. 129, III, da Constituição Federal habilitou o 
Ministério Público à promoção de qualquer espécie de ação na 
defesa de direitos difusos e coletivos não se limitando à ação de 
reparação de danos.
6. O Parquet  sob esse enfoque legitima-se a toda e qualquer 
demanda que vise à defesa dos interesses difusos, coletivos e 
sociais sob o ângulo material ou imaterial. Precedentes do STF: 
RE 554088 AgR/SC, Relator Min. EROS GRAU, julgamento: 
03/06/2008, Segunda Turma, Publicação DJe-112  DIVULG 
19-06-2008  PUBLIC 20-06-2008;  e RE 470135 AgR-ED, Relator 
Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, julgado em 22/05/2007, 
DJe-047 DIVULG 28-06-2007 PUBLIC 29-06-2007 DJ 
29-06-2007.
7. As ações que versam interesses individuais homogêneos 
participam da ideologia das ações difusas, como sói ser a ação 
civil pública. A despersonalização desses interesses está na 
medida em que o Ministério Público não veicula pretensão 
pertencente a quem quer que seja individualmente, mas 
pretensão de natureza genérica, que, por via de prejudicialidade, 
resta por influir nas esferas individuais.
8. A ação em si não se dirige a interesses individuais, mercê de a 
coisa julgada in utilibus  poder ser aproveitada pelo titular do 
direito individual homogêneo se não tiver promovido ação própria.
9. A ação civil pública, na sua essência, versa interesses 
individuais homogêneos e não pode ser caracterizada como uma 
ação gravitante em torno de direitos disponíveis. O simples fato 
de o interesse ser supra-individual, por si só já o torna 
indisponível, o que basta para legitimar o Ministério Público para 
a propositura dessas ações.
10. Os embargos de declaração que enfrentam explicitamente a 
questão embargada não ensejam recurso especial pela violação 
do artigo 535, II, do CPC.
11. Recurso Especial provido para reconhecer a legitimidade 
ativa do  Ministério Público Federal.
(REsp 1.005.587/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA 
TURMA, DJe 14/12/2010)

De outra parte, a ausência de publicação do edital previsto no art. 94 

do CDC, com vistas a intimar os eventuais interessados da possibilidade de 

intervirem no processo como litisconsortes, constitui vício sanável, que não gera 

nulidade apta a induzir a extinção da ação civil pública, porquanto, sendo regra 

favorável ao consumidor, como tal deve ser interpretada.

Nesse sentido:
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PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ART. 94 DO CDC. 
AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL. INEXISTÊNCIA DE 
NULIDADE.
1. O descumprimento da exigência prevista no art. 94 do CPC, 
qual seja, a ausência de publicação de edital em órgão oficial que 
comunique aos supostos interessados a possibilidade de 
intervirem em ação civil pública como litisconsortes, não constitui 
nulidade hábil para ensejar a extinção de ação civil pública. 
Precedente.
2. Recurso especial provido.
(REsp 205.481/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 
SEGUNDA TURMA, DJ 1º/8/2005)

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, a fim de 

reconhecer que a falta de publicação do edital previsto no art. 94 do CDC não 

obsta a concessão de efeito erga omnes  ao acórdão recorrido.

É como voto.
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