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Ação Civil Pública 

 

No âmbito trabalhista, as ações coletivas são muito 
peculiares.  
 
São exemplos evidentes as greves e o direito de associação. 
O acesso à Justiça não pode ficar limitado à tutela do 
interesse individual, pois abrange, necessariamente, a tutela 
dos interesses coletivos, pertencentes ao grupo. 



Ação Civil Pública 

Conceito 
 
Ação civil pública - “instrumento processual adequado para 
reprimir ou impedir danos ao meio ambiente, ao 
consumidor, a bens e direitos de valor artístico, histórico, 
turístico e paisagístico e por infrações da ordem econômica”. 
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Diretos Metaindividuais 
 • Conflitos em massa 
 • Direitos sem titularidade identificável (ex. meio 
ambiente)  
 • CDC incumbiu de defini-los (art. 81, parágrafo único)  

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: 
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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 
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Ação Civil Pública  
CF/88 art. 129, III e Lei n. 7.347/85 Fundamento legal : 
LACP + CDC 
interesse público primário da sociedade  
Objeto  
 Proteção do patrimônio público e social; meio ambiente e 
outros interesses difusos e coletivos – CF/88, art. 129,III)  

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; 
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Art. 1º, LACP  Regem-se pelas disposições desta Lei, sem 
prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por 

danos morais e patrimoniais causados:  l - ao meio-
ambiente; ll - ao consumidor; III – a bens e direitos de valor 
artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; IV - a 
qualquer outro interesse difuso ou coletivo.  V - por infração 
da ordem econômica;  VI - à ordem urbanística VII – à 
honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos.  
(Incluído pela Lei nº 12.966, de 2014) VIII – ao patrimônio 
público e social. (Incluído pela  Lei nº 13.004, de 2014)  
Art. 1º, parágrafo único, LACP: veda quando for tributos, 
contribuições previdenciárias e FGTS. 
   



Ação Civil Pública 

Parágrafo único.  Não será cabível ação civil pública para 
veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições 
previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 
FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos 
beneficiários podem ser individualmente 
determinados. (Incluído pela Medida provisória nº 2.180-
35, de 2001) 

 
Obs: veda quando for tributos, contribuições previdenciárias 
e FGTS. 
inconstitucional – CF/88 não criou qualquer limitação 
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 Rito Processual 
 Ordinário  
  
Competência  
 
1) Em razão da matéria: (causa de pedir e pedido) 
  
2) Funcional: Vara do Trabalho   
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Competência Territorial  
Absoluta - OJ nº 130 da SDI-II do TST. Ação civil pública. 
Competência. Local do dano. Lei 7.347/1985, art. 2º. Código 
de Defesa do Consumidor, artigo 93.  
 I – A competência para a ação civil pública fixa-se pela 
extensão do dano.  
 II – Em caso de dano de abrangência regional, que atinge 
cidades sujeitas à jurisdição de mais de uma Vara do 
Trabalho, a competência será de qualquer das varas das 
localidades atingidas, ainda que vinculadas a Tribunais 
Regionais do Trabalho distintos.  
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III – Em caso de dano de abrangência suprarregional ou 
nacional, há competência concorrente para a ação civil 
pública das varas do trabalho das sedes dos Tribunais 
Regionais do Trabalho 
IV – Estará prevento o juízo a que a primeira ação houver 
sido distribuída.  
 
Súmula nº 736 do STF 
“Compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenha 
como causa de pedir o descumprimento de normas 
trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos 
trabalhadores”. 
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Legitimados - (art. 5º LACP)- São partes legitimas  
I - o Ministério Público;  
II - a Defensoria Pública; 
III - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;  
IV - a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade 
de economia mista; 
 V - a associação que, concomitantemente: a) esteja 
constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei 
civil; b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a 
proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem 
econômica, à livre concorrência ou ao patrimônio artístico, 
estético, histórico, turístico e paisagístico.  
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(requisitos podem ser dispensados: manifesto interesse 
social ou relevância do bem jurídico a ser protegido)  
  
 Ministério Público do Trabalho Legitimidade presumida pelo 
art. 127 + art. 129 § 1º, da CF 
 Interesses disponíveis (desde que tenha caráter social) - E-
RR 411489-59.1997.5.22.5555  
Não atuando como parte  
– obrigatória a intervenção como fiscal da ordem jurídica 
 
Sindicato (art. 129 § 1º,  e 8º, III, da CF): Tb Federação e 
confederação  
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Litisconsórcio  
 
Litisconsórcio entre MP (art. 5º § 5º, LACP) 
Art. 5o  Têm legitimidade para propor a ação principal e a 
ação cautelar 

§ 5.° Admitir-se-á o litisconsórcio facultativo entre os 
Ministérios Públicos da União, do Distrito Federal e dos 
Estados na defesa dos interesses e direitos de que cuida 
esta lei.  

É concorrente, autônoma e disjuntiva a legitimação ativa 
para as ações cíveis públicas ou coletivas em defesa de 
interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos . 
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Cada um dos legitimados pode propor ação, 
litisconsorciando-se com outros ou fazendo–o isoladamente. 
 
O Ministério Público da União é integrado pelos Ministérios 
Públicos Federal, do Trabalho, Militar, e do Distrito Federal e 
Territórios. 
Assim, pode o MPT pode atual na Justiça Comum  (federal 
ou Estadual) ou vice-versa? 
Sim, pois se o MPT ajuíza ACP na Justiça Comum, federal ou 
estadual , não há falar em ilegitimidade ativa ad causam . 
Igualmente, se o MPF ou o MPE afora ACP na Justiça do 
Trabalho.  
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Disso resulta que é perfeitamente válida a formação 
litisconsorcial ativa entre os o MPF, MPE, MPT, MPM. 
 
Participação do cidadão na ACP  
- incabível (interesses difusos e coletivos)  
-  falta interesse processual (objeto não é de interesse 

individual)  
- indesejado litisconsórcio multitudinário  
- produz efeitos erga omnes/ultra partes 
- somente se sujeita à coisa julgada para beneficiá-lo 
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Desistência e abandono da ACP 
 - infundada  
- MP ou outro legitimado assume a titularidade da demanda  
  
 
Conciliação/transação 
Legitimados não são titulares do direito  
Direito material indisponível 
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Exceção: pode transacionar em relação à forma, às 
condições e prazos para cumprimento da obrigação 
 
Fase instrutória - Todos os meios admissíveis  
OBS: 1ª) Provas colhidas pelo MP no Inquérito Civil 
 - presunção de legitimidade  
2ª) Depoimento pessoal do MP ou sindicato: não é titular do 
direito; não pode confessar e transigir  
3ª) Inversão do ônus da prova: fatos verossímeis ou na 
hipótese de hipossuficiência (CDC, art. 6º, VIII)     
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Prescrição 
Interesses transindividuais, pessoas indeterminadas, 
portanto em relação aos interesses difusos e coletivos não 
corre prazo prescricional – ausência de conteúdo econômico 
do interesse tutelado, além do direito ser indisponível. 
 
 
Litispendência  
Mesmas partes + mesma causa de pedir + mesmos pedidos  
(ação coletiva x individual)  
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As ações coletivas não induzem litispendência para as ações 
individuais, entretanto os efeitos da coisa julgada erga 
omnes ou ultra partes não beneficiarão os autores de ações 
individuais, se não for por  eles requerida sua suspensão no 
prazo de 30 dias, a contar da ciência nos autos do 
ajuizamento da ação coletiva  - artigo 104 do CDC.   
 
Coisa Julgada na ACP – ART. 16 da LACP e arts. 103 e 104 
do CDC 
1 – Interesses ou Direitos Difusos – A coisa julgada será 
erga omnes alcançando todos os indivíduos e impedindo a 
propositura de nova ação, salvo se o pedido for julgado 
improcedente por insuficiência de provas, hipótese que  
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qualquer legitimado poderá intentar outra ação , com 
idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. 
 
Se a sentença declarar a procedência do pedido, se opera a 
coisa jugada secundum eventum litis (segundo o resultado 
da lide) para beneficiar todos os integrantes da coletividade 
representada na ação, os quais não precisarão ajuizar 
demandas individuais, devendo apenas promover a 
liquidação e execução de seus créditos com base na certidão 
da sentença coletiva, conforme artigo 103,§ 3º do CDC. 
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2 – Interesses ou direitos coletivos   
A coisa julgada será ultra partes, para atingir os membros 
do grupo, categoria ou classe representada. 
 
3 – Interesses ou direitos individuais homogêneos 
A coisa julgada será erga omnes, apenas no caso de 
procedência do pedido, beneficiando todas as  vítimas e 
seus sucessores, os quais poderão iniciar a liquidação e 
execução individual da sentença. (artigo 97 d CDC). 
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Liquidação e execução 
- Legitimidade: do autor da ação ou, decorrido o prazo de 

60 dias do trânsito, pelos demais co-legitimados, sendo 
obrigatória pelo MPT (art. 15 da LACP 

- impede a execução ex officio  
- Liquidação por cálculos, arbitramento ou artigos  
  
Competência:  
ente coletivo – local da condenação   
In utilibus - local da condenação ou liquidação (local do 
dano – prestação do serviço) 


