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CASO #1 

O Ministério Público do Trabalho não tem legitimidade para atuar no âmbito do 

Superior Tribunal de Justiça na condição de parte. AgRg no CC 122.940-MS, Rel. 

Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 07/04/2020, 

DJe 16/04/2020. 

 

Os Ministérios Públicos dos Estados, consoante orientação firmada pelo Supremo 

Tribunal Federal, em julgado sob a sistemática da repercussão geral, podem atuar, 

diretamente, na condição de partes, perante os Tribunais Superiores, em razão da não 

existência de vinculação ou subordinação entre o Parquet Estadual e o Ministério 

Público da União. Tal conclusão, entretanto, não pode ser amoldada ao Ministério 

Público do Trabalho, órgão vinculado ao Ministério Público da União, conforme 

dispõe o art. 128, I, b, da Constituição da República. Com efeito, o Ministério Público 

do Trabalho integra a estrutura do Ministério Público da União, atuando perante o 

Tribunal Superior do Trabalho, não tendo legitimidade para funcionar no âmbito 

desta Corte Superior, atribuição essa reservada aos subprocuradores-gerais da 

República integrantes do quadro do Ministério Público Federal. 

 

CASO #2 

A decisão em mandado de segurança coletivo impetrado por associação beneficia 

todos os associados, sendo irrelevante a filiação ter ocorrido após a sua impetração. 

AgInt no REsp 1.841.604-RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

por unanimidade, julgado em 22/04/2020, DJe 27/04/2020. 

 

... desnecessária para a impetração do mandamus apresentação de autorização dos 

substituídos ou mesmo lista nominal. Por tal razão, os efeitos da decisão proferida em 

mandado de segurança coletivo beneficiam todos os associados, ou parte deles, cuja 
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situação jurídica seja idêntica àquela tratada no decisum, sendo irrelevante se a 

filiação ocorreu após a impetração do writ. 

Registre-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 612.043/PR sob o regime 

de repercussão geral (Tema 499), firmou a tese de que "A eficácia subjetiva da coisa 

julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação 

civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no 

âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a 

data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do 

processo de conhecimento". 

No entanto, referido entendimento diz respeito apenas aos casos de ação coletiva 

ajuizada, sob o rito ordinário, por associação quando atua como representante 

processual dos associados, segundo a regra prevista no art. 5º, XXI, da Constituição 

Federal, hipótese em que se faz necessária, para a propositura da ação coletiva, a 

apresentação de procuração específica dos associados, ou concedida pela Assembleia 

Geral convocada para esse fim, bem como de lista nominal dos associados 

representados. 

Nesta situação, qual seja, representação processual, a sentença proferida na ação 

coletiva restringe-se aos associados que detinham a condição de filiados e constaram 

da lista de representados apresentada no momento do ajuizamento da ação, por 

expressa determinação legal prevista no art. 2º-A, parágrafo único, da Lei nº 

9.494/1997. 

 

INTEIRO TEOR 

Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro (AME/RJ) impetrou MS 

coletivo em face da União. 

David Cordeiro promoveu execução individual da sentença. 

 

CF, art. 5º, LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por: 

b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em 

funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou 

associados; 

LMS, art. 22.  No mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada 

limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante. 

No presente caso, o processo originário é um mandado de segurança coletivo impetrado 

por associação, hipótese de substituição processual (art. 5º, LXX, da Constituição 

Federal), situação diversa da tratada no RE nº 612.043/PR (representação processual), 

razão pela qual referido entendimento não incide na espécie.  
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