ALUNO – RODRIGO MENDES DIAS – advogado e mestrando em direitos
difusos e coletivos PUC/SP
TEMA – ANÁLISE CRÍTICA SOBRE FUNDO DE DEFESA DE DIREITOS
DIFUSOS. UM INSTRUMENTO DE EFETIVIDADE MITIGADA.
I.

APRESENTAÇÃO DO FUNDO DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS.
NATUREZA JURÍDICA. ANÁLISE LEGISLATIVA.

O objeto deste ensaio é questionar o Fundo de Defesa De Direitos
Difusos – FDD, como instrumento capaz de corresponder aos fins principiológicos que
emanam da execução coletiva.
O estudo destina-se muito mais a uma reflexão do que propriamente a
uma conclusão sobre o tema. O propósito é que sirva como um convite a crítica e a
inquietação e ao mesmo tempo um estímulo para um estudo mais aprofundado.
Inicia-se essa busca a partir da definição dos objetivos, fontes de receita,
natureza jurídica, e normas de regência que disciplinam o FDD. Num segundo
momento, a análise recai sobre a experiência jurisprudencial brasileira e, sobre a
forma como o Conselho Gestor do Fundo distribui as receitas em benefício da
coletividade.
No mais, tendo em vista as peculiaridades do sistema coletivo –
legitimidade, coisa julgada, efeitos da sentença – são necessários apontamentos sobre
as regras processuais específicas do sistema coletivo, notadamente sobre o
procedimento de liquidação e execução de sentenças coletivas.
Sob este enfoque seguem as primeiras ponderações.
O Fundo de Defesa de Direitos Difusos foi apresentado ao sistema
jurídico brasileiro pelo artigo 13 da Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985. Assim versa o
dispositivo;
Art. 13. Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano
causado reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por
Conselhos Estaduais de que participarão necessariamente o Ministério
Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos
destinados à reconstituição dos bens lesados.
O artigo 13 da LACP pouco informou sobre o Fundo. A norma apenas
criou um fundo federal, a ser gerido por um Conselho Federal, e autorizou a criação de
fundos estaduais, a serem administrados por Conselhos Estaduais, com a mesma
finalidade.
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O artigo 201 e o antigo paragrafo único do art. 132 do mesmo diploma
legislativo determinam respectivamente que o fundo (presume-se que seja o federal)
deveria ser regulamentado pelo Poder Executivo num prazo de 90 dias, e que,
enquanto isso, a verba a ele destinado ficaria depositada em um estabelecimento
oficial de crédito, em conta com correção monetária.
Sucederam-se diversos decretos executivos (Dec.9.230/1986; Dec.
96.617/88; Dec. 407/91) até que Decreto Presidencial n° 1.306/94 regulamentasse o
Fundo definitivamente.
Outrossim, esta medida legislativa não foi suficiente pelo que fez surgir
a Medida Provisória nº 913/1995. A MP foi convertida na Lei nº 9.008/1995 que criou,
na estrutura organizacional do Ministério da Justiça, o Conselho Federal Gestor do
Fundo de Defesa de Direitos Difusos (CFDD)3.
A Lei nº 9.008/95 é a atual norma de regência do Fundo. Foi nela que o
legislador depositou suas expectativas e disciplinou o procedimento para utilização e
disposição das verbas destinadas ao Fundo.
No âmbito Estadual também foram criados fundos para receberem os
valores provenientes das condenações ou dos pagamentos de multas. A destinação
dos recursos arrecadados ficou a critério da legislação específica de cada Estado.
Portanto, quatro disciplinas legais compõem, basicamente, o sistema
disciplinador do Fundo Federal de Direitos Difusos; i – Lei da Ação Civil Pública; ii –
Código de Proteção e Defesa do Consumidor; iii – Decreto Presidencial n° 1306/94; iv –
Lei 9008/95. A partir das disposições neles contidas, há uma gama de portarias e
resoluções administrativas do próprio Ministério da Justiça que regulamentam o
fundo4 – cumprindo, inclusive o disposto no artigo 20 da LACP.

Hoje, no Brasil, há um Fundo Federal de Direitos Difusos, gerido pelo
Ministério da Justiça e fundos estaduais em quase todos os Estados geridos pelos
Procons ou Ministérios Públicos estaduais. Há, inclusive, em algumas localidades,
fundos de direitos difusos municiais.

1

Art. 20. O fundo de que trata o art. 13 desta Lei será regulamentado pelo Poder Executivo no prazo de
90 (noventa) dias.
2
Art. 13 § 1o. Enquanto o fundo não for regulamentado, o dinheiro ficará depositado em
estabelecimento oficial de crédito, em conta com correção monetária
3 Art. 3º Compete ao CFDD: I - zelar pela aplicação dos recursos na consecução dos objetivos previstos
nas Leis nºs 7.347, de 1985, 7.853, de 1989, 7.913, de 1989, 8.078, de 1990, e 8.884, de 1994, no âmbito
do disposto no § 1º do art. 1º desta Lei; II - aprovar e firmar convênios e contratos objetivando atender
ao disposto no inciso I deste artigo; III - examinar e aprovar projetos de reconstituição de bens lesados,
inclusive os de caráter científico e de pesquisa; IV - promover, por meio de órgãos da administração
pública e de entidades civis interessadas, eventos educativos ou científicos; V - fazer editar, inclusive em
colaboração com órgãos oficiais, material informativo sobre as matérias mencionadas no § 1º do art. 1º
desta Lei; VI - promover atividades e eventos que contribuam para a difusão da cultura, da proteção ao
meio ambiente, do consumidor, da livre concorrência, do patrimônio histórico, artístico, estético,
turístico, paisagístico e de outros interesses difusos e coletivos; VII - examinar e aprovar os projetos de
modernização administrativa a que se refere o § 3º do art. 1º desta Lei.
4
A disciplina normativa completa do Fundo, inclusive as portarias e regulamentos podem ser
encontradas no site oficial do Ministério da Justiça - http://portal.mj.gov.br/cfdd/.
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• Natureza Jurídica. Finalidades. Objetivos.
Se o interesse coletivo é indivisível (interesses difusos e coletivos), é
praticamente impossível quantificar o exato montante a que cada titular tem direito.
Para esses casos a lei cria a possibilidade da execução coletiva e determina que verba
indenizatória seja revertida para o fundo gerido pelo poder público e destinado a
recuperação dos interesses coletivos lesados.
O mesmo pode acontecer se, embora divisível o bem coletivo, o
montante de cada indenização individual for muito baixo e os titulares não se sintam
motivados a promoverem as demandas executivas individuais.
Foi para contornar tais dificuldades que a LACP determinou a destinação
do dinheiro proveniente dessas condenações para o Fundo. Nesse contexto seria
função do fundo reequilibrar os danos mediante repasse de suas receitas para projetos
em beneficio da coletividade.
O parágrafo 1º do art. 1º da Lei regulamentadora define quais são os
objetivos dos FDD. Assim dispõe;
Art. 1º (...)
§ 1º - O Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD), criado pela Lei nº
7.347, de 24 de julho de 1985, tem por finalidade a reparação dos
danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos
de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico, por
infração à ordem econômica e a outros interesses difusos e coletivos.
§ 3º Os recursos arrecadados pelo FDD serão aplicados na recuperação
de bens, na promoção de eventos educativos, científicos e na edição
de material informativo especificamente relacionados com a natureza
da infração ou do dano causado, bem como na modernização
administrativa dos órgãos públicos responsáveis pela execução das
políticas relativas às áreas mencionadas no § 1º deste artigo.
Denota-se que o Fundo surge a partir dessa perspectiva constitucional
de que a defesa dos direitos difusos demandam cuidados especiais, e que para sua
materialização há de se buscar elementos estranhos a execução tradicional.

• Fontes de Receita. Natureza de Bem Público
Os recursos que compõem o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos são
oriundos das diversas ações de defesa de direitos difusos e coletivos, bem como de
outras fontes extrajudiciais.
Sobre as fontes de abastecimento do fundo, a lei de regência as
menciona no paragrafo 2° do art. 1°, in verbis:
Art. 1 º(...)
3

§ 2º Constituem recursos do FDD o produto da arrecadação:
1) I - das condenações judiciais de que tratam os arts. 11 e 13 da Lei
nº 7.347, de 1985;
Estes são a cominação de multa diária quando não foi seguida a
determinação do juiz para o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer e a
direta condenação em dinheiro por indenização
2) II - das multas e indenizações decorrentes da aplicação da Lei nº
7.853, de 24 de outubro de 1989, desde que não destinadas à
reparação de danos a interesses individuais;
O produto das multas e indenizações provenientes da tutela
jurisdicional de interesses dos portadores de deficiência, desde que não destinadas à
reparação de danos a interesses individuais, nos moldes da Lei nº 7.853 de 1989.
3) III - dos valores destinados à União em virtude da aplicação da
multa prevista no art. 57 e seu parágrafo único e do produto da
indenização prevista no art. 100, parágrafo único, da Lei nº 8.078,
de 11 de setembro de 1990;
Integrando ainda o rol de fontes de recursos do Fundo de Defesa dos
Direitos Difusos temos os valores destinados à União, assim dispostos no Código de
Defesa do Consumidor (CDC). A primeira dessas receitas é a pena de multa apurada
em procedimento administrativo contra o fornecedor infrator5. Importante ressaltar
que apenas reverterá ao Fundo aqui analisado as multas cabíveis à União, pois, nos
demais casos, as mesmas caberão aos Fundos estaduais e municipais de proteção ao
consumidor. Outro dispositivo consumeirista no qual se aplica a reversão ao FDD é o
parágrafo único do artigo 100 do CDC. O produto da indenização determinada por
sentença em ação coletiva para a defesa de interesses individuais homogêneos,
quando não houver habilitação dos interessados em número compatível com a
gravidade do dano em um ano, é revertido para o FDD. Tal destinação é, portanto,
residual, sendo a indenização utilizada para fins diversos do reparatório – que não
puderam ser atingidos no caso -, mas com eles conexos, por intermédio da proteção
aos bens e valores da coletividade lesada.
Entretanto, quando a indenização for devida por lesões em interesses
estaduais ou municipais, a mesma se destinará aos Fundos respectivos de proteção ao
consumidor e não ao FDD.
4) IV - das condenações judiciais de que trata o § 2º do art. 2º da Lei
nº 7.913, de 7 de dezembro de 1989;
Também são fontes de recursos as condenações pecuniárias
decorrentes de ação civil pública de responsabilidade por danos causados aos
investidores no mercado de valores mobiliários, quando os investidores lesados não
5

Art. 57 (CDC). A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida
e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo,
revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União,
ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação
dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)
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exercerem seu direito à habilitação no prazo de 2 anos. Neste caso, a quantia
correspondente é recolhida como receita da União6.
O valor da condenação ficará depositado em uma conta
remunerada, à disposição do juízo, até que o investidor, convocado mediante edital,
habilite-se ao recebimento da parcela que lhe couber – Art. 2°, §1° Lei 7913 de 1989.
5) V - das multas referidas no art. 84 da Lei nº 8.8847, de 11 de junho
de 1994;
As multas previstas na Lei nº 8.884 de 1994, referente ao Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (CADE), são também destinadas ao FDD por tratar
tal lei dos interesses coletivos relacionados com a prevenção e a repressão às infrações
contra a ordem econômica.
6) VI - dos rendimentos auferidos com a aplicação dos recursos do
Fundo;
VII - de outras receitas que vierem a ser destinadas ao Fundo;
VIII - de doações de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou
estrangeiras.
Os recursos também podem proceder de fontes diversas da judicial,
como dos rendimentos auferidos com a aplicação dos próprios recursos do Fundo, de
outras receitas especificadamente a ele destinadas, bem como de doações de pessoas
físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras.
O Fundo Federal será alimentado com valores decorrentes de
condenações emanadas da Justiça Federal, ao passo que os Fundos Estaduais
receberão recursos provenientes de condenações proferidas pela respectiva justiça
estadual.
Em regra essas condenações em dinheiro normalmente terão sido
voltadas à reparação de interesses difusos ou coletivos. Os recursos oriundos de
indenizações de interesses individuais homogêneos somente afluirão aos fundos nos
casos previstos no artigo 100 do CDC ou na Lei 7.913/898.
Sobre a natureza jurídica dos valores depositados nos FDD, o eminente
professor José dos Santos Carvalho Filho9 fortalece a posição unânime da doutrina;
"NATUREZA JURÍDICA – O fundo a que se reporta o dispositivo qualificase como fundo público. Fundo público é o patrimônio que, controlado
pelo Estado e composto de dinheiro ou outros bens, visa a dar suporte
financeiro a certa atividade de interesse público.
6

Art. 2º As importâncias decorrentes da condenação, na ação de que trata esta Lei, reverterão aos
investidores lesados, na proporção de seu prejuízo; § 2º Decairá do direito à habilitação o investidor que
não o exercer no prazo de 2 (dois) anos, contado da data da publicação do edital a que alude o
parágrafo anterior, devendo a quantia correspondente ser recolhida como receita da União.
7 Art. 84. O valor das multas previstas nesta lei será convertido em moeda corrente na data do efetivo
pagamento e recolhido ao Fundo de que trata a Lei 7347, de 24 de julho de 1985.
8
LEI Nº 7.913, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1989. Dispõe sobre a ação civil pública de responsabilidade por
danos causados aos investidores no mercado de valores mobiliários.
9
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Rio de janeiro: Freitas Bastos,
2011
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(...) Sendo o fundo um complexo de natureza financeira, sendo formado
por dinheiro público, a instituição há de ser feita por lei. Não é por outra
razão que a Constituição Federal exige que na lei orçamentária anual
estejam incluídos os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público
(art. 165 §5°, III).
CONTROLE E FONTES – Uma das características dos fundos públicos é o
controle direito ou indireto, do estado. Não poderia deixar de ser assim.
Os recursos que o compõe configuram-se como recursos públicos, com
o que se caracterizam como bens públicos."
Todas as receitas destinadas ao Fundo Federal são depositadas em
conta especial mantida no Banco do Brasil S.A., em Brasília, DF, denominada
"Ministério da Justiça - CFDD – Fundo", devendo as verbas provenientes de
condenações judiciais de multas administrativas ser identificadas segundo a natureza
da infração ou do dano causado10.
Os recursos financeiros arrecadados pelo FDD são distribuídos para a
efetivação das medidas atinentes à atuação de seu Conselho Gestor e aplicados na
recuperação dos bens lesados. Sugere-se ainda que mantenha relação com a natureza
da infração ou do dano causado. Contudo, Sempre que não for possível a reparação
específica do dano, os recursos devem ser destinados à promoção de eventos
educativos ou científicos ou à edição de material informativo.
Não sendo viáveis nenhuma das alternativas anteriores, as receitas
devem ser aplicadas na modernização administrativa dos órgãos públicos vinculados às
áreas abrangidas pela lei regulamentadora.
O CDC traz uma peculiaridade no que tange a condenação decorrente
de ação civil pública e indenização pelos prejuízos individuais advindos do mesmo
evento danoso.
Para a lei consumeirista o crédito individual tem preferência sobre o
crédito coletivo em seu pagamento de modo que, caso o montante referente à
condenação em ação civil pública já tenha sido depositado no FDD, tal importância
deverá ter sustada a sua destinação enquanto existirem os recursos das ações
individuais, salvo na hipótese de o patrimônio do devedor ser manifestamente
suficiente para responder pela integralidade das dívidas11.
Poderão receber recursos do Fundo de Defesa de Direitos Difusos as
instituições governamentais da administração direta ou indireta, nas diferentes esferas
de governo, federal, estadual e municipal, bem como as organizações nãogovernamentais, brasileiras, sem fins lucrativos, que tenham nos seus estatutos,
A instrução normativa 04/1998 da Secretaria do Tesouro Nacional prevê que todas as contas
destinadas ao FDD hão de ser individualizadas, por códigos, sendo um deles relativo às indenizações
devidas pelo transcurso do prazo de um ano sem habilitação por força do artigo 100 do CDC.
11
(CDC) Art. 99. Em caso de concurso de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei n.° 7.347,
de 24 de julho de 1985 e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes do mesmo evento
danoso, estas terão preferência no pagamento. Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a
destinação da importância recolhida ao fundo criado pela Lei n°7.347 de 24 de julho de 1985, ficará
sustada enquanto pendentes de decisão de segundo grau as ações de indenização pelos danos
individuais, salvo na hipótese de o patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para
responder pela integralidade das dívidas
10
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objetivos relacionados à atuação no campo do meio ambiente, do consumidor, de
bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico e por
infração à ordem econômica.
Para que os órgãos legitimados possam receber verbas oriundas do
Fundo, devem apresentar propostas, de julho a setembro do ano previsto para o início
da execução, buscando, necessariamente, a recuperação de bens, a promoção de
eventos educativos, científicos e a edição de material informativo. Tais projetos serão
avaliados pelo Conselho Gestor do FDD e, se estiverem de acordo com os objetivos do
mesmo, serão apoiados por meio da celebração de convênios com as instituições
proponentes, na forma da legislação vigente.
Destaca-se que o emprego dos recursos estaduais é disposto nas
normas dos respectivos Estados.
Santa Catarina e o município de criciúma, por ex., preveem a
possibilidade de empregar os recursos de seu fundo estadual para custear os
honorários periciais decorrentes da realização de perícias determinadas pelo
Ministério Público nos inquéritos civis, nos procedimentos administrativos
preliminares e em outros procedimentos investigatórios que instaurar, bem como os
decorrentes de perícias e assistências técnicas que requerer em ações civis públicas, e
em ações penais correlatas com o objeto dos referidos procedimentos12. A legislação
estadual de São Paulo não traz dispositivo semelhante13.
Em que pese todas essas determinações e indicações legais, penso que
o fundo carece de praticidade, e não é medida apta a satisfazer o que emana do
principio da máxima efetividade da execução coletiva.

II.
PONDERAÇÕES SOBRE O ARTIGO 100 DO CDC. ANÁLISE DA
EFETIVIDADE DO FUNDO DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS A PARTIR DA
EXPERIÊNCIA JURISPRUDENCIAL BRASILEIRA.
Os elaboradores do CDC dizem que a regra processual estampada no
artigo 100 do código de defesa foi inspirada no modelo americano das class actions for
damages (fluid recovery) – Art. 23 b (3) da Federal Rule 2314. O dispositivo diz o
seguinte;

12

Art. 1° do Dec. Estadual 2.666/2004 – SC e Lei Municipal 4.451/2002
Em São Paulo o Fundo Estadual é regido pelos seguintes diplomas; a) Decreto nº. 27.070, de
08/06/1987 (regulamenta o Fundo Estadual de Reparação de Interesses Difusos Lesados); b) Lei Estadual
nº. 6.536, de 13/11/1989 (autoriza o Poder Executivo a criar o Fundo Especial de Despesa de Reparação
de interesses Difusos Lesados, no Ministério Público do Estado de São Paulo); c) Lei Estadual nº. 13.555
de 09/06/2009 (cria o Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos - FID, transferido do Ministério
Público do Estado).
14
Art. 23 b (3) da Federal Rule 23 - (b) Hipóteses de cabimento. Uma ação pode ser mantida como ação
coletiva se os requisitos da subdivisão (a) forem satisfeitos e: (3) o juiz considera que as questões de
direito ou de fato comuns aos membros do grupo predominam sobre qualquer questão individual e que
a ação coletiva é superior a outros métodos disponíveis para o justo e eficiente julgamento da
controvérsia. Em sua decisão sobre a superioridade da tutela coletiva, o juiz deverá levar em
consideração, entre outras coisas:
13

7

Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem habilitação de interessados
em número compatível com a gravidade do dano, poderão os
legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução da indenização
devida. Parágrafo único. O produto da indenização devida reverterá
para o fundo criado pela Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985.
Tendo em vista que o nosso sistema adota o princípio da reparação
individualizada, assim que obtida a sentença genérica de procedência na ação coletiva
– art. 95 do CDC – cessa a legitimação extraordinária. A ação específica para seu
cumprimento, em que os danos serão liquidados e identificados os respectivos
titulares, dependerá da iniciativa do próprio titular do direito lesado.
Obtido o provimento condenatório genérico da obrigação de
ressarcimento de danos, esta norma concretizada ainda encontra-se incompleta,
faltando-lhe dois elementos essenciais à realização da execução15; 1) a identificação do
quantum devido; e 2) a individualização da vítima ou sucessor.
Ensina o professor Luiz Rodrigues Wambier16:
“Sua legitimidade [do Ministério Público] fica reservada para as
hipóteses de direitos difusos ou de direitos coletivos em sentido estrito
ou, subsidiariamente, para a hipótese de "coletivização" do resultado do
processo, o que se dá quando a quantidade de habilitações individuais é
inexpressiva (art. 100 do Código de Defesa do Consumidor). Essa
excepcionalíssima hipótese, em que admitimos a legitimidade do
Ministério Público em causas que versem direitos individuais
homogêneos, decorre justamente dessa nova destinação do resultado
concreto da ação. De qualquer modo, como veremos em seguida, tanto
a liquidação quanto a execução da sentença pelos legitimados do art. 82
do CDC, são sempre diferenciadas daquelas promovidas pelas vítimas ou
seus sucessores. Ao nosso ver, isso está claro no texto do art. 100 do
Código do Consumidor. [...] A liquidação coletiva, referida no art. 100 do
CDC, tem por finalidade exatamente definir o quantum da lesão
globalmente causada, e não mais o dano individualmente sofrido, por
cada um dos lesados, individualmente considerados. Segundo dispõe o
art. 100 do Código de Defesa do Consumidor, os legitimados do art. 82
somente poderão propor a liquidação e a execução da sentença
condenatória se houver decorrido o prazo de um ano sem que tenha
15

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. APLICAÇÃO DE TESE JURÍDICA DIVERSA DAQUELAS
DEFENDIDAS NOS ACÓRDÃOS EMBARGADO E PARADIGMA. CABIMENTO. AÇÃO CIVIL COLETIVA.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEI Nº 9.494⁄97, ART. 1º-D. INAPLICABILIDADE.
1.O exame dos embargos de divergência não se restringe às teses em confronto do acórdão embargado
e do acórdão paradigma acerca da questão federal controvertida, podendo ser adotada uma terceira
posição, caso prevalente. Precedentes das 1ª e 2ª Seções. 2. A ação individual destinada à satisfação
do direito reconhecido em sentença condenatória genérica, proferida em ação civil coletiva, não é
uma ação de execução comum. É ação de elevada carga cognitiva, pois nela se promove, além da
individualização e liquidação do valor devido, também juízo sobre a titularidade do exeqüente em
relação ao direito material. 3. A regra do art. 1º-D da Lei nº 9.494⁄97 des]na-se às execuções típicas do
Código de Processo Civil, não se aplicando à peculiar execução da sentença proferida em ação civil
coletiva. 4. Embargos de divergência improvidos. (EREsp 475566⁄PR, Rel. Ministro TEORI ALBINO
ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25⁄08⁄2004, DJ 13⁄09⁄2004, p. 168).
16
(Sentença civil: liquidação e cumprimento, in Liquidação de sentença. São Paulo: Editoras Revista dos
Tribunais, 2000, p. 374-375)
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havido qualquer iniciativa dos interessados. Isso faz com que se possa
tratar de duas hipóteses distintas: a primeira, de falta de legitimação
para a liquidação e para a execução; já a segunda trata da diferenciação
de "objetos", por assim dizer, da liquidação (e da execução) promovida
pelos interessados (individualmente prejudicados pelo dano) e daquela
que se possa promover, após um ano, pelos legitimados do art. 82.
Assim, só nasce a legitimação para o pedido de liquidação e para a
posterior execução, se não tiver ocorrido iniciativa dos interessados.”
Dessarte, na fase de cumprimento da sentença, tendo-se como ponto
central o dano pessoal, e, partindo-se da premissa de que o individuo é quem possui
maiores condições de demonstrar a extensão do dano experimentado17, surge uma
gradação de preferência: a legitimidade individual (ordinária) antecede a legitimidade
coletiva, que passa então a ser subsidiária daquela18.
A interpretação do artigo 100 do CDC remete a conclusão de que a
demanda liquidatória-executiva é sempre eventual e subsidiária de uma ação coletiva
proposta para a proteção de direitos individuais homogêneos.
O professor Marcelo Abelha elaborou um artigo sobre o tema19, na
ocasião escreveu que;
“(...) Mas não é só já que essa demanda que da origem a eventual ação
do artigo 100 do CDC, além de veicular pretensão individual homogênea
na sua origem, deve ainda ser daquelas em que culminam num
provimento jurisdicional final, cujo efeito primário é a obtenção da
imposição de uma prestação de pagar quantia (indenização pelos danos
causados – art. 95 do CDC), ou seja, não há espaço para a incidência
deste dispositivo quando a demanda individual homogênea veiculada
presta-se a tutelar obrigação especifica (fazer ou não fazer e entregar
coisa). Tampouco sobra espaço para tal dispositivo – art. 100 – quando
se está diante de ação civil coletiva pra tutela de direitos individuais

SHIMURA, Sérgio. Tutela Coletiva e sua efetividade. São Paulo: Editora Método, 2006, pag. 190. “É
que, no ressarcimento individual, a liquidação e a execução serão obrigatoriamente personalizadas e
divisíveis, devendo, portanto, ser promovidas pelas vítimas ou seus sucessores singularmente, uma vez
que o próprio lesado tem melhores condições de demonstrar a existência do seu dano pessoal, o nexo
etiológico com o dano globalmente reconhecido, bem como o montante equivalente à sua parcela.”
18
SILVA, Érica Barbosa. Cumprimento de sentença em ações coletivas. São Paulo: Atlas, 2009, Coleção
Atlas de Processo Civil, coordenação Carlos Alberto Carmona, p. 106) – “Essa supremacia da
legitimidade individual na efetivação do direito individual homogêneo decorre da natureza do direito
defendido, pois é certo que os indivíduos terão melhores condições de defender direito próprio
pessoalmente. Nesse momento, há uma busca pela reparação individual ligada ao dano que foi
reconhecido na sentença genérica. O ressarcimento devido em caráter genérico será agora
individualizado. Está claro que o próprio lesado terá mais condições de demonstrar o seu dano pessoal.
Outrossim, o nexo com o dano globalmente reconhecido e o quantum debeatur equivalente a sua
parcela serão mais facilmente demonstradas se individualmente. Por essa razão há quem defenda a
total ilegitimidade dos entes estabelecidos pelo art. 82 no cumprimento da sentença antes dos próprios
lesados. Essa contudo, não parece a solução acertada [...] Existe uma posição intermediária sobre o
tema, e seus argumentos parecem mais adequados. Essa corrente doutrinária não defende a
ilegitimidade, mas a preferência dos indivíduos na defesa de seus interesses pessoais com relação aos
legitimados coletivos.”
19
ABELHA, Marcelo; Ponderações sobre a fluid recovery do Art. 100 do CDC – Publicado no Livro
Processo Coletivo Coordenado por Rodrigo Mazzei e Rita Dias Nolasco
17
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homogêneos que pretendam debelar crises de certeza e de situação
jurídica (provimento meramente declaratório e constitutivo).”
Ao afirmar que o artigo 100 do CDC é eventual e residual, não se pode
esquecer que estes dois aspectos estão atrelados à sua origem individual homogênea.
Por isso, complementando seu raciocínio o professor Marcelo Abelha assim se
manifesta;
“Portanto três aspectos, concretos, cronológica e logicamente
separados, devem estar presentes para que se possa deduzir a demanda
referida no paragrafo único do artigo 100 do CDC. O primeiro, cuida da
necessidade de que a situação originária seja a de tutela jurisdicional de
interesses individuais homogêneos, ensejador de uma sentença
condenatória genérica transitada em julgado, que obrigue o demandado
a pagar quantia, que ainda será apurada em liquidação de sentença nos
termos do artigo 97 e ss. do CDC (apuração d quantum e identificação
do titular – vitima ou sucessor). Posteriormente a segunda condição é
que tenha escorrido o prazo de um ano contado a partir do transito em
julgado da sentença do art. 95 do CDC. A terceira condição é que –
depois de superadas as condições anteriores – exista uma situação tal,
que indique uma vantagem patrimonial (financeira ou não) em favor do
demandado.(...) Existindo compatibilidade entre o número de
habilitações (liquidações) com a gravidade do dano, será descartado
qualquer tipo de reparação fluida.”
Sobre a execução dos resíduos previstos no artigo 100 do CDC, tem-se
que as duas condições – prazo de um ano e gravidade do dano incompatível com o
numero de liquidações – devem estar presentes para que desperte o direito a
reparação fluida20 – tutela liquidatória e executória difusa mediante inteligência do
artigo 82 do CDC21.
Portanto, o artigo 100 do CDC desperta para a possibilidade de serem
revertidos ao Fundo os montantes apurados nos procedimentos judiciais de liquidação
e execução coletivas subsidiárias das individuais.

• A experiência jurisprudencial brasileira. Fundo de Direitos Difusos
– um instrumento de efetividade mitigada.
20

MAZZILI, Hugo Nigro; A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo. São Paulo: Ed. Saraiva, 2011, pág. 179
e 589-591): “Se os demais legitimados não requererem o cumprimento da sentença condenatória, após
ter sido reconhecida a existência do direito transindividual, o Ministério Público deverá fazê-lo. Mas
esse argumento também é válido para reciprocamente admitir que, havendo interesse processual,
quaisquer dos demais colegitimados podem executar a condenação proferida em ação civil pública ou
coletiva, desde que sejam observados a pertinência temática e o prazo de pré-constituição, quando
exigíveis”
21
Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente: (Redação dada
pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) 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.
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A casuística deixa claro que o princípio da primazia pela execução
individual não ganhou a força esperada pelo legislador. Passou a ser comum a
utilização da técnica subsidiária de repasse de verbas para o Fundo.
É neste contexto que, a partir de agora, passa-se a analisar a
jurisprudência nacional como forma de demonstrar que o sistema de reparação por
meio do Fundo de Defesa de Direitos Difusos não atende ao principio constitucional da
máxima efetividade da execução coletiva.
O informativo nº 0499 do STJ que trata das decisões proferidas no
período entre 4 a 15 de junho de 2012 destacou a decisão proferida pela Quarta
Turma do STJ no julgamento do Recurso Especial Nº 869.583 - DF (2006/0093884-3) de
Relatoria do Min. Luis Felipe Salomão.
A ementa da decisão foi a seguinte;
Quarta Turma - LEGITIMIDADE. MP. LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO DE
SENTENÇA COLETIVA. Não obstante ser ampla a legitimação para
impulsionar a liquidação e a execução da sentença coletiva, admitindose que a promovam o próprio titular do direito material, seus sucessores
ou um dos legitimados do art. 82 do CDC, o art. 97 impõe uma gradação
de preferência que permite a legitimidade coletiva subsidiariamente,
uma vez que, nessa fase, o ponto central é o dano pessoal sofrido pelas
vítimas. Assim, no ressarcimento individual (arts. 97 e 98 do CDC), a
liquidação e a execução serão obrigatoriamente personalizadas e
divisíveis, devendo prioritariamente ser promovidas pelas vítimas ou
seus sucessores de forma singular, uma vez que o próprio lesado tem
melhores condições de demonstrar a existência do seu dano pessoal, o
nexo etiológico com o dano globalmente reconhecido, bem como o
montante equivalente à sua parcela. Todavia, para o cumprimento de
sentença, o escopo é o ressarcimento do dano individualmente
experimentado, de modo que a indivisibilidade do objeto cede lugar à
sua individualização. O art. 98 do CDC preconiza que a execução coletiva
terá lugar quando já houver sido fixado o valor da indenização devida
em sentença de liquidação, a qual deve ser – em sede de direitos
individuais homogêneos – promovida pelos próprios titulares ou
sucessores. A legitimidade do Ministério Público para instaurar a
execução exsurgirá, se for o caso, após o prazo de um ano do trânsito
em julgado, se não houver a habilitação de interessados em número
compatível com a gravidade do dano, nos termos do art. 100 do CDC. É
que a hipótese versada nesse dispositivo encerra situação em que, por
alguma razão, os consumidores lesados desinteressam-se do
cumprimento individual da sentença, retornando a legitimação dos
entes públicos indicados no art. 82 do CDC para requerer ao juízo a
apuração dos danos globalmente causados e a reversão dos valores
apurados para o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (art. 13 da
LACP), com vistas a que a sentença não se torne inócua, liberando o
fornecedor que atuou ilicitamente de arcar com a reparação dos danos
causados. No caso, não se tem notícia da publicação de editais
cientificando os interessados da sentença exequenda, o que constitui
óbice à sua habilitação na liquidação, sendo certo que o prazo
11

decadencial sequer iniciou o seu curso, não obstante já se tenham
escoado quase treze anos do trânsito em julgado. Assim, conclui-se
que, no momento em que se encontra o feito, o Ministério Público, a
exemplo dos demais entes públicos indicados no art. 82 do CDC, carece
de legitimidade para a liquidação da sentença genérica, haja vista a
própria conformação constitucional deste órgão e o escopo precípuo
dessa forma de execução, qual seja, a satisfação de interesses
individuais personalizados que, apesar de se encontrarem
circunstancialmente agrupados, não perdem sua natureza disponível.
REsp 869.583-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 5/6/2012.

Segue análise dos principais pontos deste julgamento sob a ótica dos
princípios que iluminam a execução coletiva, sobretudo no que concerne a efetividade
do FDD como instrumento (in)capaz de fazer com que a sociedade se sinta alvo da
legítima justiça retributiva.
Inicialmente, o Ministério Público Federal propôs ação civil pública em
face do Banco do Brasil, União Federal e Banco Central do Brasil, com objetivo de
obstar a aplicação da Taxa Referencial (TR) ou Taxa Referencial Diária (TRD) aos
clientes do Banco que firmaram contratos de crédito rural celebrados anteriormente à
MP 294⁄1991. Após julgado improcedente o pedido pelo Juízo de piso, o Tribunal
Regional Federal da 1ª Região modificou a sentença e acolheu o pleito, transitando em
julgado a decisão.
O título judicial exequendo transitou em julgado em 2⁄9⁄1999, tendo
sido os autos remetidos ao Ministério Público Federal, em 17⁄9⁄1999, que ajuizou a
liquidação⁄execução em 21⁄2⁄2000.
Em 26⁄4⁄2000, o MPF iniciou a execução do acórdão, que considerou
ilegal a cobrança da TR, requerendo fosse o Banco do Brasil compelido à exibição dos
contratos em que cobrou valores a maior e os nomes dos respectivos prejudicados,
pleito deferido pelo Juízo.
A instituição financeira interpôs agravo contra a decisão, sustentando a
ilegitimidade ativa do MPF para promover a execução de direitos individuais
disponíveis, ao qual foi negado seguimento pelo Relator.
A instituição financeira interpôs Recurso Especial e no mérito indicou
violação aos arts. 94, 97 e 98 da Lei 8.078⁄90 (Código de Defesa do Consumidor) e ao
art. 1º, parágrafo único, da Lei 7.347⁄85 defendendo a ilegi]midade a]va do
Ministério Público Federal, titular da ação civil pública, para promover a execução de
direitos individuais disponíveis. Outrossim, sustentou a ocorrência de afronta ao art.
586, § 1º, do Código de Processo Civil, que estabelece a prévia liquidação do título
executivo, uma vez que a sentença exequenda seria ilíquida.
O Ministro Honildo Amaral de Mello Castro (Desembargador Convocado
do TJ⁄AP) negou provimento ao recurso especial, ao fundamento de incidência da
Súmula 7⁄STJ, ausência de prequestionamento e não demonstração da divergência
jurisprudencial, tendo sido os autos redistribuídos à Ministra Isabel Gallotti, em
12⁄8⁄2010.
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A ilustre Ministra informou seu impedimento para o julgamento do
feito, sendo os autos redistribuídos ao Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, que deu
provimento ao agravo regimental para julgamento colegiado do recurso especial22.
Passados 10 anos, em 05.09.2012 a Quarta Turma, por unanimidade,
deu provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Senhor Ministro Relator.
Os argumentos que fizeram com o recurso fosse provido foram
basicamente os seguintes;
1. Existindo a necessidade de provar a condição de titular do direito
lesado, assim como o prejuízo sofrido (ainda que se admita, em
certos casos, que este último seja presumido), a legitimação prevista
no art. 82 não é automática, somente podendo se dar na hipótese
do art. 100 do CDC, ou seja, se, no prazo de um ano, não houver a
habilitação de um número de interessados compatível com a
gravidade do dano. (Condição temporal)
2. Neste caso, não pode substituir-se à própria vítima ou seus
sucessores o Ministério Público, as pessoas jurídicas de direito
público ou os órgãos de defesa do consumidor relacionados no art.
82 do CDC. (natureza de legitimação subsidiária)
3. A publicação de editais cientificando os interessados acerca da
sentença exequenda constitui requisito indispensável a ser pedido
pelo Ministério Público, e é óbice à sua habilitação na liquidação,
sendo certo que o prazo processual23 nem sequer iniciou o seu
curso, não obstante já se tenham escoado quase treze anos do
trânsito em julgado. (publicidade)
Este julgamento é reflexo da dificuldade que cerca a execução coletiva,
sobretudo no que diz respeito a execução residual proposta no art. 100 do CDC –
interesses individuais homogêneos.
A execução foi iniciada em há mais de 12 anos e até hoje sequer foi
publicado edital com divulgação do resultado da sentença. É dever do Ministério
Público formular pedido de publicação já na petição inicial. A negligência, nesse caso,

Em consulta ao sítio do Tribunal a quo, verificou-se que o processo encontra-se suspenso em virtude
do ajuizamento de embargos à execução, os quais foram conclusos para decisão em 4⁄6⁄2012.
23
A natureza do prazo é objeto de divergência. Há quem pugne pela natureza prescricional como Hugo
Mazzilli no livro A defesa de Interesses difusos, para quem; “passado o prazo previsto no artigo 100 do
CDC somente por ação própria e dentro do prazo de 5 anos – art. 27 do CDC – o interessado poderia
buscar o levantamento junto ao fundo gestor do produto da indenização”. Parte minoritária defende a
natureza decadencial. Penso, seguindo a orientação da Doutora Patrícia Pizzol e do professor Sérgio
Shimura, que o prazo de 1 (um) ano não é decadencial, nem prescricional. É apenas uma prazo
processual para fins de permitir a instauração da liquidação e execução coletiva. No mesmo sentido é
esclarecedora a posição de Leandro Katscharowski Aguiar "o prazo de um ano estabelecido no art.100,
caput, do Código de Defesa do Consumidor, após o qual poderão os entes do art.82 promoverem a ação
de liquidação para a quantificação da fluid recovery, não indica prazo prescricional para as liquidações
individuais. Significa apenas que antes desse prazo não é possível a liquidação coletiva; e que mesmo
ultrapassado esse prazo e ainda que já em andamento processo de liquidação ou mesmo de execução da
reparação fluída”
22
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também atinge o poder jurisdicional, já que o artigo 461 do CPC e o artigo 84 do CDC
(poder geral de cautela) legitimam a atuação de ofício do magistrado.
Além da imprescindibilidade em divulgar a sentença, já que somente
com esta divulgação o interessado terá conhecimento da condenação e poderá a partir
deste ato promover a sua liquidação24, a experiência jurisprudencial brasileira mostra
outros significativos problemas de efetividade; Ocorre que nas ações coletivas
promovidas – principalmente em defesa do consumidor, quando a lesão é de pequeno
valor em relação a cada um dos lesados, mas de valor total significativo quando
considerado o número de pessoas atingidas pela lesão, é natural que haja um baixo
índice de execuções individuais, seja por desinteresse da vítima, seja pela inviabilidade
de localizá-las, seja ainda pela dificuldade de produzir prova do elo que liga cada uma
delas ao evento danoso.
Estes são alguns dos problemas que envolvem a execução residual
proposta pelo artigo 100 do CDC. Assume-se que a prática faz ainda surgir outras
questões processuais que afetam tanto o operador do sistema judicial de proteção do
interesse coletivo, como o gestor público – Conselho Gestor do Fundo Federal de
Direitos Difusos CFDD.
São essas particularidades que serão objeto a parir de agora.

• Aspectos processuais que dificultam a efetividade do fundo como
medida de justiça eficaz.
Conforme raciocínio iniciado no tópico anterior, a prática judiciária faz
surgir dúvidas operacionais que complicam a execução coletiva via FDD; Pode o
demandante pleitear que o réu seja condenado a pagar diretamente ao Fundo,
independente das liquidações individuais? O condenado em uma ação coletiva se
exime da obrigação condenatória se depositar a quantia determinada em sentença
diretamente ao fundo? Nesse caso os titulares devem buscar sua satisfação junto ao
fundo ou junto ao devedor? Deve haver correspondência entre o bem lesado e a
destinação do recurso? O fundo pode ser utilizado para o custeio de perícias? Como
superar os problemas práticos que surgem da incompatibilidade entre a gravidade do
dano e o número de habilitações a tutela liquidatória?
Mais importante do que as respostas é compreender que tais
questionamentos são limitadores a pretensão reparatória destina ao fundo. De todo
modo, passa-se a análise destes questionamentos.
A. Pedido de Pagamento
Impossibilidade

da

condenação

diretamente

ao

Fundo

–

24

GRINOVER, Ada Pelegrine et al. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores
do anteprojeto. Rio de Janeiro: Ed. Forense Universitária, 2001; “a despeito do veto ao artigo 96 do
Código de Defesa do Consumidor, o qual previa a publicação de edital para a divulgação da sentença de
condenação genérica aos interessados, é opinião majoritária entre os juristas pátrios que o juiz, em
observância ao principio da publicidade dos atos processuais, deverá proceder à publicação desse
provimento por meio de editais, e da forma mais adequada possível, para que todos os interessados
tenham conhecimento de seu teor e, assim, possam habilitar-se através da ação de liquidação”.
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A doutrina e jurisprudência25 costumam negar a possibilidade do autor
de ação coletiva pleitear que o montante da condenação pretendida seja pago
diretamente ao fundo. Argumenta-se com base no caráter residual do fundo, pelo que
haveria distorção caso o pagamento fosse feito diretamente ao fundo.
Como consequência sistemática lógica é defeso ao devedor depositar o
valor direto no fundo sem que se tenha oportunizado a liquidação individual.

B.

Possibilidade dos titulares buscarem sua satisfação junto ao fundo ou junto
ao devedor

Questiona-se se a vítima lesada, não tendo promovido a sua liquidação,
teria direito à sua indenização.

25

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSUMO.
TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO. CARÊNCIA DE AÇÃO. Possível o ajuizamento da ação coletiva para ver
protegido direito individual homogêneo. Interesse social da demanda proposta. Precedente da Corte.
ILEGITIMIDADE ATIVA. Nos termos dos arts. 127, da Constituição Federal, e 25, IV, da Lei nº 8.625/93, é
dever do Ministério Público a proteção do consumidor, incumbindo ao órgão ministerial o exercício
coletivo dos direitos destes, conforme os arts. 81 e 82, do Código de Defesa do Consumidor.
Jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Preliminar rejeitada. PRESCRIÇÃO. Descabida a decretação de
prescrição, visto que tal situação somente restará passível de análise no momento da liquidação
individual do julgado perante cada consumidor que se sentir lesado. Prefacial rechaçada. SENTENÇA
EXTRA PETITA. Não há falar em afronta aos arts. 128 e 460, do Código de Processo Civil, uma vez que a
sentença não transbordou dos limites em que proposta, mormente porque as alegações de transbordo
esbarram no chamado poder de cautela do magistrado. Precedente da Corte. MÉRITO. Conforme o
entendimento explicitado pela Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Na esteira do entendimento advindo dos tribunais
superiores, esta Corte vem reiteradamente decidindo pela abusividade da cláusula de cobrança para a
emissão de boleto bancário, pois se mostra inviável que o consumidor suporte os ônus para a satisfação
do crédito das instituições financeiras. Ademais, inexiste qualquer previsão legal que dê guarida à
pretensão de que o devedor arque com os ônus para a emissão da cobrança. Precedentes do Superior
Tribunal de Justiça e desta Câmara. Em que pese a regra do art. 42, § 2º, do Código de Defesa do
Consumidor, não há falar em repetição em dobro, porquanto inexistente a comprovação da má-fé.
Descabida a suposta condenação por dano moral coletivo, visto que tal instituto não se destina à
reparação de prejuízos a interesses ou direitos individuais homogêneos. Jurisprudência deste Tribunal
de Justiça. Embora exista previsão legal para a propositura de ação coletiva, como a da espécie, na
qual se objetiva a defesa de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, de consumidores
lesados, inexiste substrato legal a autorizar a liquidação de sentença na forma coletiva, uma vez que
necessária a provocação individual da parte interessada - consumidores, sob pena de perder a ação
coletiva seu verdadeiro propósito. Nesta senda, inviável o depósito de valores no fundo de que trata a
Lei nº 7.347/85, pois tal determinação não se coaduna com o propósito da ação coletiva. A publicação
da sentença em jornal de grande circulação consiste em pena cumulativa ou alternativa, relativamente
às infrações penais, nos termos do art. 78, II, do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, encontra
amparo na regra do art. 461, § 5º, do Código de Processo Civil, já que é faculdade do juiz determinar as
medidas necessárias para a efetivação da tutela. De acordo com a regra do art. 103, do Código de
Defesa do Consumidor, as ações ajuizadas com base no art. 81, III, do referido diploma consumerista,
devem ter sua abrangência limitada ao Estado federado em que exaradas. Posição da Segunda Seção do
Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. Prejudicados os pontos relativos às reduções de multas e
prazos, porquanto alterada a forma de cumprimento do julgado. AFASTARAM AS PRELIMINARES,
NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO, NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DA PARTE AUTORA E
DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70041593252,
Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em
31/08/2011).
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Há quem defenda, como Elton Venturini, que a única forma de o
montante reparatório destinado ao fundo ser afetado seria previsto no paragrafo
único do artigo 99, CDC26. Caberia a retirada da parcela da condenação global e
indivisível destinada ao Fundo em benefício do credor individual somente quando
houvesse condenação pelo Tribunal pelos danos individuais. Em outras hipóteses,
diante da ausência de habilitação no prazo de uma no, eventual pretensão individual
reparatória deve atacar diretamente o patrimônio do lesado27.
A doutrina majoritária, contudo contesta sob o argumento de que o
lesado seria atingido pelo bis in iden, pois pagaria duas vezes pelo mesmo dano.
C. Recursos do fundo para custeio de perícias.
A ação coletiva merece tratamento judicial exemplar. A utilização de
vasto campo probatório certamente viabiliza melhor compreensão fática e, como
consequência melhor dimensionaliza a lesão. Por isso, via de regra, as ações coletivas
demandam prova pericial.
Nesse contexto, o pagamento dos honorários pericias passa a ser um
problema que nem lei, nem a jurisprudência, muito menos a doutrina parecem
solucionar. Sobretudo nos casos em que ônus financeiro não compete ao autor da
ação28.
Uma sugestão proposta é que a verba destinada ao fundo seja utilizada
para custeio de pericias judiciais. Tal posicionamento seria um meio de viabilizar a
produção da prova pericial e promover a máxima efetividade da tutela coletiva.
Apesar de controverso e inovador, o STJ já decisão já decidiu nesse
sentido. Disse a Corte Superior que o Ministério Público não está isento de adiantar as
despesas com os honorários do perito, mas tais custos poderiam ser arcados pelo
Fundo Estadual de Reparação de Interesses Difusos Lesados, de São Paulo, criado pela
Lei Estadual n. 6.536/1989. Segue e ementa:
“STJ/ Informativo 425 de 2010. Trata-se de mandado de segurança (MS)
impetrado pelo MP na origem contra decisão judicial proferida em ação
civil pública (ACP) cujo objetivo era evitar a ocorrência de danos
ambientais pela realização de parcelamento do solo de área de
vegetação da Mata Atlântica. No caso, como houve a necessidade de
26

Art. 99. Em caso de concurso de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei n.° 7.347, de 24
de julho de 1985 e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes do mesmo evento danoso,
estas terão preferência no pagamento. Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a
destinação da importância recolhida ao fundo criado pela Lei n°7.347 de 24 de julho de 1985, ficará
sustada enquanto pendentes de decisão de segundo grau as ações de indenização pelos danos
individuais, salvo na hipótese de o patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para
responder pela integralidade das dívidas.
27
VENTURINI, Elton; Execução da tutela coletiva, p. 117 apud SHIMURA, Sérgio. Tutela Coletiva e sua
efetividade. São Paulo: Editora Método, 2006.
28
Vale lembrar que a técnica da inversão do ônus da prova decorre da interpretação constitucional do
direito processual civil e independe de regra específica, posto que a efetividade da tutela jurisdicional
coletiva erradia do artigo 5º, inc. XXXV, da Constituição Federal. Assim sendo, é possível a inversão do
ônus da prova e como consequência inversão do ônus financeiro em todas as ações civis públicas,
independentemente de seu objeto (consumidor, meio ambiente, improbidade administrativa, educação,
saúde, direitos da criança e do adolescente, idosos, deficientes físicos etc.).
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prova pericial, o juiz ordenou que as despesas com a perícia coubessem
ao Fundo Estadual de Reparação de Interesses Difusos Lesados, criado
pela Lei estadual n. 6.536/1989. Isso posto, a Min. Relatora,
preliminarmente, com lastro na Súm. n. 267-STF, considerou uma
demasia a utilização de mandamus para corrigir decisão judicial
susceptível de agravo de instrumento. Entretanto, na hipótese dos
autos, tal entendimento não pode ser aplicado porque, segundo
apurado em consulta ao endereço eletrônico do TJ, o próprio
impetrante (MP) interpôs agravo de instrumento, ao qual foi atribuído
efeito suspensivo. Também considerou não haver circunstância capaz de
qualificar a decisão impugnada como manifestamente ilegal ou
teratológica, pois a Primeira Seção deste Superior Tribunal já decidiu
que, conquanto não se possa obrigar o MP, como parte autora, a
adiantar os honorários do perito na ação civil pública, diante do disposto
no art. 18 da Lei n. 7.347/1985, também não se pode impor tal
obrigação ao particular, tampouco exigir que o trabalho do perito seja
prestado gratuitamente. Logo, nesse impasse, segundo a Min. Relatora,
afigura-se plausível a decisão adotada na determinação de utilizar
recursos do referido fundo, considerando que a ACP objetiva
interromper o parcelamento irregular de solo em área da Mata
Atlântica, com a finalidade de proteger o meio ambiente e buscar a
reparação de eventuais danos que tenham sido causados, o que
coincide com a destinação para qual o fundo foi criado. Diante do
exposto, a Turma negou provimento ao recurso. Precedentes citados:
RMS 28.217-DF, DJe 2/9/2009, e AgRg no REsp 1.029.293-PA, DJe
26/3/2009. RMS 30.812-SP, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em
4/3/2010.”.
É admirável a posição ativa da Corte, sobretudo porque não há
correspondência na legislação estadual de São Paulo legitimando o repasse da verba
do Fundo Estadual. Favorável ou não a esta tese, o mais importante é que a
essencialidade do bem implica em ativismo judicial em matéria de prova.
Sobre o tema há previsão no Código Modelo de Processos Coletivos
para Ibero-América que, em seu artigo 12, prevê que; “se por razões de ordem
econômica ou técnica, o ônus da prova não puder ser cumprido, o juiz determinará o
que for necessário para suprir a deficiência e obter elementos probatórios
indispensáveis para a sentença de mérito, podendo requisitar perícias à entidade
pública cujo objeto estiver ligado à matéria em debate, condenando-se o demandado
sucumbente ao reembolso. Se assim mesmo a prova não puder ser obtida, o juiz
poderá ordenar a realização, a cargo do Fundo de Direitos Difusos e Individuais
Homogêneos” (artigo 12, parágrafo 1º).
Esse modelo certamente inspirou os elaboradores do Anteprojeto de
Código Brasileiro de Processos Coletivos cujo artigo 25 assim reza; “Art. 25. Do Fundo
dos Direitos Difusos e Coletivos. O Fundo será administrado por um Conselho Gestor
federal ou por Conselhos Gestores estaduais, dos quais participarão necessariamente,
em composição paritária, membros do Ministério Público e representantes da
comunidade, sendo seus recursos destinados à realização de atividades tendentes a
minimizar as lesões ou a evitar que se repitam, dentre outras que beneficiem os bens
jurídicos prejudicados, bem como a antecipar os custos das perícias necessárias à
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defesa dos direitos ou interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos e a
custear o prêmio previsto no parágrafo 3º do artigo 16.”.
Sendo favorável ou não a tese, não há como discordar sobre a
necessidade de discussão sobre o tema, ainda mais por que a tutela do direito
material, quando legitimo, não pode ser limitada.
D. Gravidade do dano incompatível com o número de habilitações a tutela
liquidatória.
Marcelo Abelha alerta para este questionamento. Para ele há problemas
que podem até inviabilizar a utilização do fundo, já que o demandado pode ganhar
alguma vantagem patrimonial a ser suportada pela coletividade dispersa. Alguns
problemas são apontados pelo autor;
“Como é feita a ponderação e o sopesamento do número de liquidações
com a gravidade do dano? Como saber se o prazo de 1 ano será
suficiente para se saber que o número de liquidações será incompatível
com a gravidade do dano? Como saber se há liquidações individuais em
que o individuo optou por não aderir a ação coletiva? Tendo em vista
que não há como saber quantas liquidações individuais terão sucesso,
como auferir o valor exato a ser depositado no fundo sem prejuízo ao
demandado? (...) Diante de tantos problemas, pergunta-se, quanto pedir
a título de reparação fluida?29”
Vê-se que a pretensão legislativa de que houvesse identidade entre o
que foi auferido como vantagem patrimonial, com a verba residual que não foi não
liquidada pelos lesados é situação quase que extraordinária.
Complementado, Marcelo Abelha diz que; “Por isso não parece tarefa
fácil – senão impossível – vencer os requisitos para propositura da ação de reparação
fluida do artigo 100 do CDC.”.

E. Destinação do montante e correspondência ao bem lesado
O fundo foi criado com propósito de remediar uma situação de lesão a
um bem coletivo de modo que seus recursos deveriam ser vinculados à recomposição
daquele bem lesado. Ocorre que essa correspondência nem sempre é possível.
Além da questão fática (impossibilidade real de recuperar aquele bem
há demora na solução judicial definitiva, o que contribui para que a
tutela seja genérica.
específico30),

ABELHA, Marcelo; Ponderações sobre a fluid recovery do Art. 100 do CDC – Publicado no Livro
Processo Coletivo Coordenado por Rodrigo Mazzei e Rita Dias Nolasco
30
ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL FORA DOS PADRÕES
IMPOSTOS PELA ANP. 1. O réu comercializou gasolina imprópria para o consumo, descumprindo suas
obrigações legais quanto à observância dos limites de adição de álcool impostos pela ANP (adicionando
25%, quando o máximo permitido era de 22%) e violando disposições legais do Código de Defesa do
Consumidor, sendo devido, portanto, o ressarcimento a todos os consumidores que sofreram prejuízos.
2. O valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), fixado a título de indenização por danos morais coletivos
em favor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, mostra-se razoável, considerando-se o porte
29
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Segundo Paulo Eduardo Alves da Silva31; “Anos se passam ate que se
decida sobre o montante indenizatório e até que ele seja depositado no Fundo em
caráter incontestável. Nesse momento, o interesse lesado não pode mais ser tutelado
em espécie. Resta ao Conselho Gestor aplicá-lo na recuperação de outro interesse
difuso.”.
A administração orçamentária plena do Fundo compete ao Conselho
gestor Federal. O CFDD é estruturado e organizado pelo Ministério da Justiça. A lei
9.008̸ 9432 dispõe sobre organização e composição.
Para cumprir sua função, o CFDD firma convênios, com instituições
públicas e entidades civis sem fins lucrativos, que se prontificam à realização de ações
de interesses difusos. Para tanto, o Fundo, por meio de seu Conselho, divulga temas
para os quais aceita cartas consulta, selecionando aquelas com maior mérito para, no
ano seguinte, avaliar e julgar os projetos que receberão financiamento. Numa etapa
posterior, o CFDD acompanha e avalia o andamento dos projetos através de reuniões,
visitas técnicas e relatórios de prestação de contas.
Dentre os tipos de projetos que podem ser apoiados com recursos do
FDD encontram-se os seguintes exemplos, dentre outros: · Implantação ou
preservação de parques ambientais; · Recuperação e preservação de nascentes de
córregos, rios ou bacias hidrográficas; · Recuperação, preservação e manejo de áreas
naturais degradadas ou alteradas e de Áreas de Preservação Permanente e construção
de obras de infra-estrutura de apoio em Unidades de Conservação; · Preservação,
manejo e monitoramento de espécies da biodiversidade; · Preservação, recuperação e
monitoramento de recursos hídricos; · Promoção do consumo sustentável e da
educação ambiental; · Ações de manejo e gestão de resíduos sólidos urbanos; ·
Preservação, através da Restauração, conservação ou manutenção, de bens
arquitetônicos, arqueológicos, móveis e integrados e da salvaguarda dos bens culturais
de natureza material; · Projetos educativos que envolvem atividades de cunho
informativo e educativo, por meio da elaboração de materiais informativos e/ou a
realização de eventos que versem sobre as temáticas relacionadas a defesa direitos
difusos e coletivos; · Modernização administrativa de órgãos governamentais ligados à
defesa de direitos difusos e coletivos33.
O exame da gestão orçamentária do Fundo é objeto de exame no tópico
seguinte.
econômico do réu e o caráter pedagógico da condenação. 3. Apelação improvida. Data da Decisão
18/08/2010. AC - APELAÇÃO CIVEL – 426146 – Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO S. ARAUJO
FILHO. TRF2 QUINTA TURMA ESPECIALIZADA.
31

COSTA, Suzana Henriques; Comentários a lei de ação civil pública e lei de ação popular; São Paulo. Ed.
Quarter Latin do Brasil, 2006 , pag. 502
32
Art. 2º O CFDD, com sede em Brasília, será integrado pelos seguintes membros: I - um representante
da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, que o presidirá; II - um representante do
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal; III - um representante do
Ministério da Cultura; IV - um representante do Ministério da Saúde, vinculado à área de vigilância
sanitária; V - um representante do Ministério da Fazenda; VI - um representante do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica - CADE; VII - um representante do Ministério Público Federal; VIII três representantes de entidades civis que atendam aos pressupostos dos incisos I e II do art. 5º da Lei
nº 7.347, de 1985.
33
Resolução n° 7 de 25 de junho de 1999 do CFDD.

19

• Análise das receitas e gastos do CFDD.
A administração de bens públicos implica em gestão pública
transparente. Nesse caso é dever constitucional que compete ao Ministério da Justiça.
O site http://portal.mj.gov.br/cfdd/ divulga relatórios de suas atividades e das
informações relevantes sobre o Fundo, em especial, as receitas, as aplicações dos
recursos, os projetos de uso dos recursos aprovados e os recusados, instruções
normativas, etc.
Segundo o Relatório final do ano de 2003, o Fundo arrecadou, entre
1995 a 2003, mais de 32 milhões de reais. O Quadro 1 mostra a arrecadação anual do
fundo no período entre 1995 à 2004, e o Gráfico 1 mostram a evolução histórica
positiva na arrecadação do Fundo o que denota maior efetividade dos instrumentos
protetivos.
Quadro 1 – Arrecadação Anual do Fundo
ANO
VALOR (R$)
1995
510.650
1996
12.020
1997
58.560
1.388.267
1998
2.109.130
1999
5.378.195
2000
2001
9.089.929
4.852.867
2002
3.656.386
2003
2004
5.215.806
Total
32.271.810
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Já no período entre 2008 à 31 de outubro de 2012 o valor arrecado foi
muito superior – R$ 246.334.710,30 (duzentos e quarenta e seis milhões trezentos e
trinta e quatro mil, setecentos e dez reais trinta centavos).

Abaixo gráfico que mostra a evolução mensal da arrecadação no
período entre 2008 à 31 de outubro de 2012.

O significativo aumento no valor arrecadado pelo fundo remete a
conclusão de que os instrumentos de defesa coletiva se fazem mais efetivos nos
últimos 5 anos. Em sendo assim, há proporcional aumento na responsabilidade junto a
sociedade, pois ela é quem deve ser reflexo e refletor desta evolução.
De todo modo, há de sobressair a confirmação numérica de que os
instrumentos de defesa coletiva – ACP, AP, MS-Coletivo – se mostram cada vez mais
eficazes. Essa deve ser a tendência, sobretudo pelo constante, ao que parece
irreversível34, processo de massificação social.
Abaixo segue resumo dos valores arrecadados no ano de 2012, 2011 e
2010 de acordo com a fonte arrecadatória. Os quadros descriminam qual foi a fonte
que originou o recurso financeiro.
34

GALEANO, Eduardo. América Latina para entenderte mejor (1990)
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2010.

2011.

2012.
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A partir do resumo dos valores arrecadados no ano de 2012, 2011 e
2010 de acordo com a fonte arrecadatória, denotam-se as seguintes constatações;
A maior fonte arrecadatória é a prevista no artigo 1°,§2°, inciso V da lei
reguladora – Lei 9008.95 (multas referidas no art. 84 da Lei nº 8.884, de 11 de
junho de 1994).
1) A segunda maior fonte arrecadatória é proveniente das
condenações judiciais de que tratam os arts. 11 e 13 da Lei nº 7.347,
de 1985.
É preciso tecer breves apontamentos sobre essa constatação. Ocorre
que se analisarmos as fontes de receita dos anos anteriores verificar-se-á que esta não
foi uma fonte influente em anos anteriores o que faz presumir uma maior participação
dos legitimados na defesa coletiva já que o dinheiro advém de condenações judiciais
previstas na LACP – art. 11 e 13.

ART. 11 e 13 da Lei 7347
ANO
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

VALOR (R$)
1.500,00
750,00
1.000,00
474.167,44
52.268,81
443.548,76
366.219,35

2) Outra constatação evidente é que a porcentagem de verba
proveniente do instrumento previsto no artigo 100 do CDC é ínfima
nos últimos três anos.
Não pode ser outra a constatação senão a de que o artigo 100 do CDC
não está atendendo ao destino que lhe foi idealizado. Os demonstrativos dos últimos 7
anos também flagram esse quadro.

ANO
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Total

ART. 100 CDC – IND. HOMOGÊNEOS
VALOR (R$)
0,00
0,00
13.954,85
0,00
0,00
300,00
634,309,24
3.963,71
652.227,80
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O valor arrecadado nos últimos anos – R$ 652.227,80 (seisentos e
cinquenta e dois mil, duzentos e vinte sete reias e oitenta centavos) – a título de
reparação residual, ao que me parece, não corresponde aos bens que foram lesados
em mesmo período – violação ao equilíbrio entre bens sociais e lesados e justiça
retributiva efetiva.
No decorrer deste trabalho foi destacado a importância do equilíbrio
entre os bens sociais lesados e a forma de reparação prevista pelo Estado. Há todo um
mecanismo estatal programado para devolver a sociedade quando, não for possível a
forma individualizada, aquilo, ou equivalente, que lhe foi subtraído. Foi destacado,
igualmente, que os tribunais e agentes possuem mais mecanismos judiciais para tanto,
e que a jurisprudência é cada vez mais criativa e quantitativa.
Em sendo assim, há de ser discutir até que ponto a reparação residual
atinge seu objetivo? É medida eficaz de justiça? Como contornar esse contrassenso
entre a evolução na defesa dos direitos individuais homogêneos, com a baixa
efetividade deste instituto como meio reparatório, ou seja, até que ponto o artigo 100
do CDC está inserido no contexto posto em pauta?
As soluções não são simples e merecem ser objeto de estudo mais
aprofundado pelos aplicadores do direito, assim como pela sociedade de um modo
geral, mas, principalmente, as instituições de controle de gestão publica já que o bem
destinado ao fundo tem natureza pública.

•

Aplicação da receita. Projetos.

Para cumprir sua função, o CFDD firma convênios, com instituições
públicas e entidades civis sem fins lucrativos, que se prontificam à realização de ações
de interesses difusos. Para tanto, o Fundo, por meio de seu Conselho, divulga temas,
para os quais aceita cartas consulta, selecionando aquelas com maior mérito para, no
ano seguinte, avaliar e julgar os projetos que receberão financiamento. Numa etapa
posterior, o CFDD acompanha e avalia o andamento dos projetos através de reuniões,
visitas técnicas e relatórios de prestação de contas.
Os projetos indeferidos, as desistências, a relação de projetos
aprovados, assim como o acompanhamento dos projetos conveniados são
informações disponibilizadas no site http://portal.mj.gov.br/cfdd/.
A título informativo; no ano de 2010, o CFDD publicou a Resolução nº
25, de 1º de março, com intuito de selecionar projetos para serem apoiados com
recursos do orçamento no ano de 2011. O período de encaminhamento foi de 05 de
março a 15 de abril de 2010, tendo sido recebido mais de 764 projetos. Na 130ª
Reunião Ordinária do CFDD, realizada em 17 de junho de 2010, os Conselheiros
selecionaram 60 (sessenta) projetos considerados prioritários. Já o total de projetos
efetivamente aprovados e conveniados, fruto da seleção realizada em 2009, foi de 41,
tendo o FDD repassado aos parceiros quase 8 milhões de reais.
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Em que pese a divulgação e controle feito pelo Ministério da Justiça, a
aplicação da verba arrecada através de projetos sociais é zona cinzenta do fundo de
defesa de direitos difusos. Ainda mais por que a maioria dos projetos aprovados foram
promovidos por entidades governamentais. Além daqueles que provocam sérias
suspeitas quanto ao interessado e finalidade35.
Em 2010, por exemplo, dos 41 projetos aprovados, somente 10 são de
entidades privadas. Em 2011, dos 29 projetos aprovados 15 são de entidades
governamentais36.
Esse é mais um problema que compromete a efetividade do fundo como
medida eficaz de justiça. Portanto, há de se discutir sobre como viabilizar a máxima
efetividade da execução já que o fundo isoladamente, não se mostra competente para
tanto, sobretudo no campo da reparação fluida.
O quadro abaixo mostra evolução positiva no numero de projetos
aprovados pelo fundo entre 2001 à 2010, no entanto há de se buscar instrumentos
mais práticos como forma de justiça.

Sobre a distribuição dos recursos aplicados em projetos por área de
interesse, seguem os quadros abaixo que informa em que setores o CFDD foca.

Convênio MJ/SDE/FDD Nº 017/2011 Interessado: Associação das Donas de Casa do Estado de Goiás
(08012.006569/2010-31) Objeto: O presente Convênio tem por objeto o desenvolvimento do projeto
denominado “Donas de Casa no Combate ao Desperdício de Água e Energia Elétrica”. Valor Solicitado ao
FDD: 437.320,00 Valor de Contra partida: - Valor do Projeto: 437.320,00
36
Como, por exemplo, o Convênio MJ/SDE/FDD Nº 006/2011 Interessado: Município de Campo Mourão
- PR (08012.006590/2010-37) Objeto: O presente Convênio tem por objeto o desenvolvimento do
projeto denominado “Construção da 4ª célula do aterro sanitário de Campo Mourão”. Valor Solicitado
ao FDD: 443.750,00 Valor de Contra partida: 85.788,00 Valor do Projeto: 529.538,00
35
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De todo modo o pensamento crítico deve conduzir o estudo
aprofundado sobre os projetos conveniados com o Fundo. Não há duvida de que se
trata de zona obscura com alta margem discricionária, o que ao meu sentir, não
interage com os caminhos que o estado constitucional de direito deve trilhar.

CONCLUSÕES.
Por todo o exposto é que o FDD assume papel de protagonismo na atual
estrutura de reparação fluida dos direitos difusos, coletivos e ainda dos direitos
individuais homogêneos a partir da previsão constante do artigo 100 do CDC.
No mais, com a evolução do sistema de defesa coletiva e, sobretudo
com a emersão destes princípios da sociedade, esta passará, não somente a promover
um maior número de demandas – todas as espécies de ações coletivas –, mas
principalmente deverá cobrar do Estado uma Justiça retributiva efetiva, apta a
modificar a situação de abuso com eficiência e transparência. Os números já mostram
essa evolução, principalmente na crescente arrecadação do fundo.
Esse é o cenário que o princípio da máxima efetividade da execução
coletiva deve buscar, já que não pode se contentar com o modelo atual em que a
contraprestação estatal é insuficiente. O trabalho conclui que o FDD, por gerir verba de
natureza pública, tem uma função constitucional de resposta positiva à sociedade, de
modo que não pode se abster do dever de informar, divulgar, e, ainda mais, do dever
de realizar a aproximação máxima entre o dano consumado e a reparação específica.
É missão do Poder Judiciário como um todo revitalizar seus julgamentos.
O FDD, após 30 anos de criação, ao meu sentir, não é o instrumento mais adequado na
reparação coletiva. Ainda mais, no atual contexto constitucional, em que se fomenta o
ativismo judicial e a valorização dos princípios constitucionais, e processual, em que
são constantes as intervenções legislativas que legitimam o poder criativo do
magistério – art. 461 CPC, Art. 84 do CDC, dentre outros.
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Por tudo isso é que não basta o simples repasse do valor ao fundo, os
juízes devem buscar outras medidas hábeis e que despertem a função pedagógica e
paradigmática de seguir como referência para a sociedade.
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