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RESUMO

ALMEIDA, Luiz Cláudio M..
As regras processuais para a tutela coletiva no Brasil não estão dispostas de forma
sistematizada em um único diploma legal, o que exige uma análise conjunta de
algumas leis correlatas para sua adequada aplicação. Alguns pontos sensíveis ainda
estão longe de um entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência
que tratam de ações coletivas, dentre eles a análise da competência. O objetivo do
presente trabalho, no entanto, não é apresentar uma análise puramente processual
da competência para julgamento das ações coletivas, é oferecer um olhar mais
abrangente do impacto causado pela determinação do local onde os atos processuais
e extraprocessuais (inquérito civil, recomendação e termo de ajustamento de conduta)
envolvendo tutela coletiva causam no resultado do direito que se pretende ver
tutelado. Com essa abordagem ampliada do tema o presente estudo busca relacionar
a adequada solução da questão coletiva como os objetivos do tão debatido acesso à
justiça.

Palavras-chave: tutela coletiva – ações coletivas – competência – local do dano –
dano regional – dano nacional – competência concorrente – competência adequada –
inquérito civil – recomendação – termo de ajustamento de conduta.

ABSTRACT
ALMEIDA, Luiz Cláudio M..
The procedural rules for class action in Brazil are not arranged systematically in a
single legal instrument, which requires a joint analysis of some related laws to achieve
its proper application. Some sensitive issues are still far from a pacified understanding
in both doctrine and jurisprudence dealing with class action, one of them is the analysis
of competence. The purpose of this study, however, is not to present a purely
procedural analysis of competence for trial of the class action, but a more
comprehensive look at the impact that the determination of where the trial and other
out-of-court activities related with the collective redress in the statement of rights to be
protected. With this expanded approach, this study seeks to relate the proper solution
of class action objectives of the much-debated access to justice.

Keyword:. collective redress – class action – competence – local damage – regional
damage – national damage – concurrent competence – appropriate competence – civil
inquiry – recommendation – undertaking of adjustment of conduct.
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