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RECURSO ESPECIAL N. 1.359.624 - SP (2012⁄0267586-1) 

Relator: Ministro Mauro Campbell Marques

Recorrente: União

Recorrente: Banco Central do Brasil - BACEN

Procurador: Procuradoria-Geral do Banco Central

Recorrido: Ministério Público Federal

EMENTA 

Administrativo. Enunciado Administrativo 2⁄STJ. Ação civil pública 

objetivando a condenação do Conselho  Monetário Nacional e do Banco 

Central do Brasil nas obrigações de regulamentar e fi scalizar as operadoras 

de cartão de crédito.

1.  Na origem, o Ministério Público Federal ajuizou ação civil 

pública contra a União e o Banco Central do Brasil com o propósito 

de buscar a condenação dos demandados  na obrigação de fazer 

consistente na fi scalização das operadoras de cartão de  crédito, as 

quais devem ser declaradas instituições fi nanceiras e subordinadas à 

Lei 4.595⁄1964.

2.  Em grau de apelação, o pedido foi julgado procedente sob 

o entendimento de que  as empresas operadoras e administradoras 

de cartões de crédito, ligadas ou não a bancos, no exercício de suas 

atividades negociais, realizariam operações de  empréstimo, de 

financiamento, ou de intermediação financeira, típicas operações 

de  crédito, que constituiriam a essência das chamadas operações 

bancárias.

3.  Ocorre que, conforme esclarece o BACEN em seu recurso 

especial,  “dois tipos de instituições podem emitir cartões de crédito, quais 

sejam: 1) instituições  f inanceiras, que emitem e administram cartões 

próprios ou de terceiros e concedem fi nanciamento direto aos portadores; 2) 

administradoras em sentido estrito, que são empresas não fi nanceiras que 

emitem e administram cartões próprios ou de terceiros, que não fi nanciam 

os seus clientes”.
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4.  Relativamente à instituição financeira que emite cartão 

de crédito, o  inadimplemento da fatura dá ensejo à celebração de 

um contrato de mútuo, com elas  próprias assumindo a posição de 

mutuante. Todavia, essa instituição já era fi scalizada  pelo BACEN 

ao tempo da propositura da demanda, nos termos da art. 10, IX, da 

Lei 4.595⁄64, pois inequívoca a prática de típica operação fi nanceira.

5. No que importa à operadora de cartão de crédito em sentido 

estrito -, o seu papel de intermediação entre o cliente e a instituição 

fi nanceira para os fi ns de quitação da fatura não paga na integralidade 

não se confunde com a  “intermediação  fi nanceira” do art. 17 da Lei 

4.595⁄1964, pois, nessa hipótese, para fi nanciar as  dívidas de seus 

clientes, ela somente os representa perante as instituições fi nanceiras, 

atuando como simples mandatária.

6.  Dito de outra forma, essa intermediação não tem natureza 

fi nanceira porque a operadora de cartão de crédito não capta recursos 

de forma direta junto aos  investidores no mercado fi nanceiro - tal 

como faz uma instituição fi nanceira no exercício de atividade privativa 

-, e sim representa o seu cliente junto a uma instituição fi nanceira para 

obter o crédito necessário para o adimplemento da fatura.

7.  Como possuem naturezas diversas as operações realizadas 

pelos dois tipos de  operadoras de cartão de crédito, não se mostra 

apropriada a invocação da Súmula  283⁄STJ pelo acórdão recorrido, 

até porque os precedentes que deram ensejo à sua edição cuidaram de 

resolver questão diversa da aqui apresentada - enquadramento ou não 

das operadoras na Lei de Usura.

8. Em razão da falta de amparo legal que desse ensejo à atuação 

do CMN e do  BACEN para normatizar e fi scalizar a atuação das 

operadoras em sentido estrito, o Governo Federal precisou editar a 

Medida Provisória 615, de 17⁄5⁄2013 - convertida na Lei 12.865⁄2013, 

fato ocorrido após a interposição dos recursos especiais.

9.  Em suma: (a) as atividades das operadoras ligadas às 

instituições financeiras já  eram fiscalizadas pelo BACEN ao 

tempo do ajuizamento da demanda, nos termos do  art. 10, IX, da 

Lei 4.595⁄1964; (b) anteriormente à edição da MP 615⁄2013, não 

havia título legal que obrigasse as demandadas a regular e fi scalizar as 

atividades das operadoras de cartão de crédito em sentido estrito, pois 
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a intermediação que essas fazem não tem natureza fi nanceira para os 

fi ns do art. 17 da Lei 4.595⁄1964 - entendimento adotado na sentença 

de improcedência do pedido; (c) atualmente, existe previsão legal de 

normatização e fi scalização das operadoras em sentido  estrito por 

parte do CMN e do BACEN, quadro que se formou com a edição da 

MP 615⁄2013, ocorrida no curso da demanda.

10. Recursos especiais da União e do Banco Central providos 

para julgar improcedentes os pedidos do Ministério Público Federal. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos esses autos em que são partes as acima 

indicadas,  acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal 

de Justiça, na conformidade  dos votos e das notas taquigráfi cas, o seguinte 

resultado de julgamento: 

“Prosseguindo-se no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Herman 

Benjamin, a Turma, por unanimidade, deu provimento aos recursos especiais da 

União e do Banco Central para julgar improcedente os Pedidos do Ministério 

Público Federa, nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator.”

Os Srs. Ministros Assusete Magalhães, Francisco Falcão e Og Fernandes 

votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 10 de março de 2020 (data do julgamento).

Ministro Mauro Campbell Marques, Relator

DJe: 26.6.2020 

RELATÓRIO 

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques: Trazem os autos recursos 

especiais interpostos pela União e pelo Banco Central do Brasil contra acórdão do 

Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:

Direito constitucional. Comercial. Processual civil. Ação  civil pública. Ministério 

Público Federal. Legitimidade  passiva da União Federal. Possibilidade jurídica 

do pedido.  Administradoras de cartão de crédito. Instituições  financeiras. Lei nº 

4.595⁄64. Lei complementar nº 105⁄2001.  Súmula 283 do STJ. Sujeição às regras do 
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Conselho Monetário Nacional e à fi scalização do Banco Central do Brasil. Procedência 

do pedido. Reforma da sentença. 1. A União Federal tem legitimidade para fi gurar 

no pólo passivo de ação onde se  discute a necessidade de eventual atuação 

do Conselho Monetário Nacional, órgão  do sistema financeiro nacional, que 

não detém personalidade jurídica própria e  integra a administração direta do 

referido ente federativo e por ele deve ser  representado em juízo. 2. No que 

diz respeito à alegação de impossibilidade  jurídica do pedido formulado, a 

questão foi suficientemente debatida nos autos,  assente o entendimento da 

adequação de ação que tenha por fim a definição do  alcance de dispositivo 

de lei. 3. A operação do sistema de cartões de crédito  ocorre com a atuação 

das seguintes partes: a)  empresa emitente do cartão,  também conhecida 

como operadora ou administradora, que funciona como  intermediária entre 

fornecedores de mercadorias e serviços, empresas fi nanceiras  e os titulares de 

cartões, encarregando-se de pagar a fatura mediante apresentação, percebendo, 

por isso, uma comissão, além de taxas cobradas pela emissão do cartão; b) a rede 

de estabelecimentos associados, fornecedores de  mercadorias e serviços, que 

aceitam os cartões de crédito para efetuar transações, recebendo as suas faturas, 

mediante paga da comissão contratada,  diretamente da operadora do cartão; 

c)  titulares de cartões, que fi rmam contrato  com a administradora para uso do 

documento aderindo às condições por ela estabelecidas. 4. Atuam, ainda, bancos 

ou financeiras, que, via de regra,  controlam as administradoras de cartões e, 

neste caso, contratam empréstimos,  diretamente, com recursos próprios, 

para garantir o pagamento das faturas  apresentadas e, no caso de se tratar de 

operadora não ligada a banco ou  financeira, estas instituições financiarão a 

empresa emitente do cartão, funcionando esta como intermediária de operação 

fi nanceira. 5. Aliás, a tendência  contemporânea é a da operação do cartão de 

crédito por meio de  estabelecimentos bancários ou instituições subsidiárias. 

Todavia, ainda quando  operados por outros tipos de empresas emitentes, na 

verdade, estas ou fi nanciam diretamente as compras de bens e serviços de seus 

clientes, ou fazem  intermediação fi nanceira para obter os recursos necessários 

ao fi nanciamento de  tais operações, portanto, de qualquer forma, a atividade 

se constitui em típica  operação de crédito. 6. Da inteligência das normas de 

regência da matéria,  inscritas no art. 17 da Lei 4.595⁄64 e art. 1º, § 1º, da LC 

105⁄2001, conclui-se  que apesar de as administradoras de cartão de crédito 

não constarem  expressamente do rol das instituições financeiras constante 

daquele primeiro diploma legal, a verdade é que a abrangência dos dispositivos 

dessa legislação tem  a necessária abstração para compreendê-las, afastando 

qualquer dúvida que pudesse remanescer a propósito da caracterização daquelas 

empresas como  sendo, também, instituições financeiras, inseridas, assim, no 

seu espectro de  incidência e, portanto, no âmbito de atuação das autoridades 

monetárias,  mormente com relação ao exercício do poder de fiscalização. 7. 

Ademais, tudo quanto acima asseverado encontra supedâneo na jurisprudência 

do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Recurso Especial 

nº  450.453⁄RS, considerado  leading case  sobre a matéria, deixou assentado 
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o seguinte: ‘I. As administradoras de cartões de crédito inserem-se entre as instituições 

financeiras regidas pela Lei n. 4.595⁄64.’ 8. O entendimento  jurisprudencial do 

Superior Tribunal de Justiça restou consolidado por meio da  Súmula nº 283, 

que enuncia o seguinte:  ‘As empresas administradoras de cartão  de crédito são 

instituições fi nanceiras e, por isso, os juros remuneratórios por  elas cobrados não 

sofrem as limitações da Lei de Usura.’ 9. Frise-se, assim, que a jurisprudência alhures 

mencionada firmou-se no sentido de que as empresas de  cartão de crédito 

são instituições financeiras, decorrendo daí que devem ser  fiscalizadas pela 

autoridade monetária, pois, ainda que acessoriamente, captam  recursos no 

mercado fi nanceiro para fi nanciar as suas operações, devendo restar claro que o 

norte jurisprudencial foi defi nido com base solidamente fi rmada nas disposições 

da Lei nº 4.595⁄64 e Lei Complementar nº 105⁄2001. 9. O Poder Judiciário não age 

como legislador positivo quando no exercício de interpretação de normas legais 

integrantes do ordenamento jurídico, não havendo falar em violação do princípio 

da independência dos poderes, conquanto a atividade aqui  desenvolvida é 

a de aprofundar a interpretação de regra legal abstrata para  aplicá-la a caso 

concreto e isso longe está de ser atribuição estranha ao Judiciário,  pois, é sua 

tarefa determinar o sentido da norma e reconhecer todos os casos a  que se 

estende sua aplicação. 10. Em suma, as empresas administradoras de cartões de 

crédito são instituições fi nanceiras, nos termos da norma contida no artigo 17 da 

Lei nº 4.595⁄64, bem como artigo 1º, § 1º, da Lei Complementar 105, de 2001, e, 

como tal, sujeitam-se ao regramento emanado do Conselho Monetário Nacional 

e, principalmente, à fi scalização do Banco Central do Brasil. 11. Apelação a que se 

dá provimento.

Os embargos de declaração foram rejeitados.

Em suas razões recursais, a União sustenta afronta aos seguintes dispositivos 

legais: (a) art. 535 do CPC⁄1973, ao argumento de que o Tribunal a quo se recusou 

a enfrentar questões relevantes postas nos embargos de declaração; (b) art. 267, 

VI, do CPC⁄1973, deduzindo sua ilegitimidade passiva no caso concreto; (c) arts. 

9º e 17 da Lei 4.595⁄1964, ao argumento de que não são as operadoras de cartão 

de crédito instituições fi nanceiras (fl s. 405⁄411); e  (d)  art. 1º, § 1º, VI, da LC 

105⁄2001, alegando que as operadoras de cartão de crédito foram equiparadas 

a instituições fi nanceiras para fi ns exclusivos dessa lei complementar, que versa 

sobre o sigilo das operações fi nanceiras.

Em seu recurso especial, o BACEN traz os mesmos argumentos da União, 

à exceção da suposta afronta ao art. 267, VI, do CPC⁄73.

Houve contrarrazões.

Intimado a apresentar parecer na condição de  custos legis, o MPF opina 

pelo desprovimento dos recursos.
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Por meio da Petição 396786⁄2013, o BACEN invoca a edição da Lei 

12.865⁄2013 - que  “tem por objetivo estender a regulamentação do Conselho 

Monetário Nacional (CMN) e a supervisão do Banco Central do Brasil às instituições 

não fi nanceiras que operam  arranjos de pagamento”  (fl . 554-e) -, o que levaria à 

perda superveniente da possibilidade jurídica da demanda.

Em resposta, a Procuradoria-Geral da República sustenta que  “a Lei 

12.865⁄2013 não revogou as disposições da Lei 4.595⁄1964, nem da Lei Complementar 

105⁄2001, e, portanto, é plenamente possível que a controvérsia seja solucionada à luz 

dos referidos dispositivos legais” (fl . 569-e).

É o relatório. 

VOTO 

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques (Relator): Antes de mais nada, 

necessário consignar que os presentes recursos atraem a incidência do Enunciado 

Administrativo 2⁄STJ:  “Aos recursos interpostos com fundamento no  CPC⁄1973 

(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos  os 

requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, 

até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

Histórico da controvérsia

Na origem, o Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública contra a 

União e o Banco Central do Brasil com o propósito de buscar a condenação dos 

demandados na obrigação  de fazer consistente na fi scalização das operadoras 

de cartão de crédito, as quais devem ser  declaradas instituições fi nanceiras e 

subordinadas à Lei 4.595⁄1964.

Na inicial, apontou o autor a necessidade de evitar que as operadoras de 

cartão de crédito escapem dos controles do BACEN e, ao mesmo tempo, tirem 

vantagem indevida das altas taxas de juros por elas praticadas.

O BACEN foi incluído no polo passivo em razão de sua atribuição 

de supervisão,  regulação, punição e administração de crises relativamente às 

instituições fi nanceiras.

Por sua vez, a União foi incluída por estar a ela subordinado o Conselho 

Monetário  Nacional - órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional -, que 

tem a atribuição de formular a política de crédito no País.
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Com o propósito de embasar o seu pedido, invocou o MPF a edição por 

esta Corte da Súmula 283⁄STJ, segundo a qual “As empresas administradoras de 

cartão de crédito são instituições fi nanceiras e, por isso, os juros remuneratórios por elas 

cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura”.

Em reforço, reporta o autor aos votos proferidos em um dos precedentes 

que deu origem a esse enunciado de súmula (REsp 450.453⁄RS, Rel. p⁄ Acórdão 

Min. Aldir Passarinho Junior, Segunda Seção, DJ 25⁄02⁄2004), na linha de que a 

operadora de cartão de crédito é instituição fi nanceira pelo fato de atuar como 

intermediária na obtenção dos recursos necessários  para fi nanciar a parte da 

fatura não paga pelo cliente, atividade que se encaixaria na previsão do art. 17 da 

Lei 4.595⁄1964.

Ademais, nesse julgado invocou-se o § 1º do art. 1º da Lei Complementar 

105⁄2001, em  que a operadora de cartão de crédito é considerada instituição 

fi nanceira relativamente ao dever de sigilo nas operações e nos serviços por ela 

prestados.

Na primeira instância, a pretensão do MPF foi rejeitada sob o fundamento 

de que a  operadora de cartão de crédito não atua como  intermediária  na 

circunstância em que se faz  necessário fi nanciar a fatura não adimplida em 

sua totalidade, e sim como mandatária de seu cliente, mandato esse outorgado 

quando da assinatura do contrato de adesão ao cartão de crédito.

Em razão disso, concluiu-se na sentença que o MPF pretende, na realidade, 

não uma  interpretação extensiva do art. 17 da Lei 4.595⁄1964, mas sim a 

inclusão de novas pessoas jurídicas no âmbito de fi scalização do BACEN e do 

CMN, sem que haja amparo legal.

Ao julgar a apelação do MPF, o TRF da 3ª Região proveu o recurso por 

entender que as empresas administradoras de cartão de crédito são instituições 

fi nanceiras - nos termos dos arts. 17 da Lei 4.595⁄1964 e 1º, § 1º, da LC 105⁄2001 

-, por isso sujeitam-se ao regramento emanado pelo CMN e, principalmente, à 

fi scalização do BACEN.

Passo agora ao exame das alegações trazidas pelos recorrentes.

Da violação ao art. 267, VI, do CPC⁄1973

A União argumenta que o fato de deter competência legislativa não é 

sufi ciente para  a confi guração de sua legitimidade passiva na presente demanda 

e, no mais, que a obrigação de fi scalização a que se refere o autor da ação civil 
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pública diz respeito unicamente ao BACEN,  ente detentor de personalidade 

jurídica própria, inclusive para se defender no âmbito judicial.

Nessa parte, para desprover o recurso da União, adoto como razões 

de decidir a  fundamentação constante do parecer do MPF, da lavra da 

Subprocuradora-Geral da República, Drª Gilda Pereira de Carvalho, a seguir 

reproduzida (fl . 544-e):

10. De início, impende ressaltar que não houve violação ao art. 267, inciso VI, 

do CPC, como sustentou a União, porque o Conselho Monetário Nacional, embora 

seja um órgão que integra o Sistema Financeiro Nacional, assim como o  Banco 

Central do Brasil - Bacen, é órgão da União presidido pelo Ministro da Fazenda, 

distinto, pois, do próprio Bacen, conforme os arts. 1º, I e II, da Lei n.  4.595⁄64. 

Assim, o Bacen e o CMN têm atribuições diversas, não podendo o  Presidente 

do Bacen dar cumprimento a qualquer ordem emanada do Poder Judiciário, de 

forma que não há como ser afastada a legitimidade da União.

11. Outrossim, sua legitimidade para figurar no polo passivo da 

demanda,  decorre da falta de personalidade jurídica própria, uma vez que o 

Conselho Monetário Nacional integra a administração direta da União, portanto, 

deve ser representada em juízo por ela.

Com efeito, o fato de o CMN não deter personalidade jurídica própria é 

o sufi ciente para confi gurar a legitimidade passiva da União no que importa à 

pretensão de subordinar as operadoras de cartão de crédito aos seus regramentos, 

pretensão essa que não se confunde com  a de impor ao BACEN o dever de 

fi scalizá-las.

Assim, o recurso especial da União não deve ser provido nessa parte.

Da violação ao art. 535 do CPC⁄1973.

Relativamente à alegada violação ao art. 535 do CPC⁄1973, sem razão os 

recorrentes.

Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu 

livre convencimento, não estando obrigado a rebater um a um os argumentos 

apresentados pela parte quando já encontrou fundamento sufi ciente para decidir 

a controvérsia.

No caso, bem ou mal, certo ou errado, a Corte de origem decidiu 

a controvérsia de  modo integral e sufi ciente ao consignar que as empresas 

administradoras de cartões de crédito  são instituições fi nanceiras e, por isso, 
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sujeitam-se ao regramento emanado pelo Conselho  Monetário Nacional e, 

principalmente, à fi scalização do Banco Central do Brasil.

Para tanto, a Corte de origem partiu do pressuposto de que “as empresas 

operadoras e administradoras de cartões de crédito, ligadas ou não a bancos, no 

exercício de suas atividades  negociais, realizam operações de empréstimo, de 

fi nanciamento, ou de intermediação fi nanceira, típicas operações de crédito, que 

constituem a essência das chamadas operações bancárias” (fl . 341-e).

Em reforço, consignou que se qualifi ca como operação de empréstimo a 

hipótese em que a administradora de cartão de crédito utiliza recurso próprio 

para fi nanciar fatura de cliente  que não foi paga no prazo ou paga apenas 

parcialmente; e que, na hipótese em que os recursos para tais desideratos são 

buscados perante terceiros, a administradora pratica operação de intermediação 

fi nanceira.

Em suma, a controvérsia decidida de modo integral e sufi ciente, por isso 

não há falar em omissão no acórdão recorrido.

Recursos especiais desprovidos no ponto, portanto.

Da violação aos arts. 9º e 17 da Lei 4.595⁄1964 e ao art. 1º, § 1º, VI, da LC 

105⁄2001.

Quanto à questão de fundo, os recursos especiais merecem ser providos.

Para apoiar a compreensão da controvérsia, reproduzo o conteúdo dos 

dispositivos legais indicados como violados:

Lei 4.595⁄1964 
Art. 9º  Compete ao Banco Central da República do Brasil cumprir e fazer 

cumprir  as disposições que lhe são atribuídas pela legislação em vigor e as 

normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional. 

Art. 17.  Consideram-se instituições fi nanceiras, para os efeitos da legislação 

em  vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como 

atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos 

financeiros  próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a 

custódia de valor de propriedade de terceiros.

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei e da legislação em vigor, equiparam-

se  às instituições financeiras as pessoas físicas que exerçam qualquer das 

atividades referidas neste artigo, de forma permanente ou eventual. 
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LC 105⁄2001 
Art. 1º As instituições fi nanceiras conservarão sigilo em suas operações ativas 

e passivas e serviços prestados.

 § 1º  São consideradas instituições financeiras, para os efeitos desta 

Lei Complementar:

(...)

VI – administradoras de cartões de crédito;

O cerne da controvérsia está, essencialmente, na interpretação do art. 17 

da Lei  4.595⁄1964, para estabelecer se as operadoras de cartão de crédito são 

instituições fi nanceiras para fi ns de atuação do CMN e do BACEN, na forma 

como requerida pelo autor da ação civil pública.

O acórdão recorrido, da lavra do Juiz Federal Convocado Valdeci dos 

Santos (atualmente Desembargador Federal), além de abordar a origem histórica 

do cartão de crédito, demonstrou como a doutrina especializada defi ne o cartão 

de crédito, a sua operação e os sujeitos nela envolvidos, nos termos seguintes:

(...) Adentrando ao exame do mérito da causa, pertinente, de início,  esboçar 

algumas anotações sobre os cartões de crédito, cabendo registrar que surgiram 

nos Estados Unidos da América, no início do século XX, primeiramente  como 

cartões de credenciamento, em lojas de departamentos, evoluindo, em torno de 

1949, com o surgimento do Diners Club, para cartão de crédito em sentido estrito, 

que, ao longo dos últimos anos, vem sendo aperfeiçoado como um instrumento 

sofi sticado de concessão de crédito, constituindo-se, para os usuários, em moeda 

escritural mais segura e de maior aceitação que o próprio cheque, apesar de este, 

por defi nição, ser considerado ordem de pagamento à vista. No Brasil, os cartões 

de crédito passaram a ser utilizados a partir da década de 1960.

A operação do sistema de cartões de crédito ocorre com a atuação 

das  seguintes partes: a)  empresa: emitente do cartão, também conhecida 

como  operadora ou administradora, que funciona como intermediária 

entre  fornecedores de mercadorias e serviços, empresas financeiras e os 

titulares de cartões, encarregando-se de pagar a fatura mediante apresentação, 

percebendo,  por isso, uma comissão, além de taxas cobradas pela emissão do 

cartão; b)  a  rede de estabelecimentos associados, fornecedores de mercadorias e 

serviços, que aceitam os cartões de crédito para efetuar transações, recebendo as 

suas faturas, mediante paga da comissão contratada, diretamente da operadora 

do cartão; c) titulares de cartões, que fi rmam contrato com a administradora para 

uso do  documento aderindo às condições por ela estabelecidas. Atuam, ainda, 

bancos ou fi nanceiras, que, via de regra, controlam as administradoras de cartões 

e, neste  caso, contratam empréstimos, diretamente, com recursos próprios, 
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para garantir  o pagamento das faturas apresentadas e, no caso de se tratar de 

operadora não  ligada a banco ou financeira, estas instituições financiarão a 

empresa emitente do cartão, funcionando esta como intermediária de operação 

fi nanceira.

Em razão disso, De Plácido e Silva (Vocabulário Jurídico, Forense, Rio, 27a. ed., 

2007, p. 263) assevera que “o cartão de crédito é um contrato misto,  integrado 

por vários contratos, cujo único escopo é permitir que o benefi ciário usufrua do 

direito de aquisição de mercadorias ou de prestação de serviços nas  unidades 

comerciais integrantes do sistema. Integram-no: a) um contrato de fi nanciamento, 

autorizando o titular que a instituição fi nanceira ou a sociedade emissora pague 

aos fornecedores os débitos contraídos, no valor das faturas; b)  um contrato 

de prestação de serviços entre a sociedade emissora e o benefi ciário  do cartão 

e entre aquela e os fornecedores; c) um contrato de compra e venda ou  de 

prestação de serviço entre o portador e o fornecedor; d) um mandato, que poderá 

ser exercido tanto pelo emissor, como pelo fornecedor, na efetivação do negócio”.

Por sua vez, Nelson Abrão (Curso de Direito Bancário, Revista dos Tribunais, São 

Paulo, la. ed., 1982, p. 89 e sgs.) preleciona que constitui “o sistema de cartão de 

crédito num feixe de contratos”, inclusive de cessão de crédito e de fi nanciamento, 

destacando que os cartões se dividem em não bancários e bancários, podendo 

estes ser de pagamento e de crédito real e asseverando que “os cartões de crédito 

não bancários são os emitidos por organizações outras que não os bancos (Diners 

Club, etc.) mas que não deixam de ser fi nanceiras, porquanto fazem do crédito sua 

negociação principal”.

Por fi m, Waldírio Bulgarelli (Contratos Mercantis, Atlas, São Paulo, 3a ed., 1984, 

p. 620) ensina que o cartão de crédito é um negócio jurídico complexo, verdadeira 

“operação polifacética, observada angularmente, tem-se contrato de  prestação 

de serviços entre a sociedade emissora e o titular do cartão através de contrato-

tipo, com as cláusulas impressas, redigidas por uma delas, a sociedade emissora, 

as quais adere, sem discuti-las, o titular. Portanto, contrato de adesão  entre o 

titular por si, ou pela sociedade emissora como sua mandatária, e a  instituição 

fi nanceira, um contrato de abertura de crédito (ou de fi nanciamento em  geral, 

quais sejam as condições, como por exemplo o chamado credit revolving); entre 

a sociedade emissora e os fornecedores, um contrato obrigando-se a pagar  as 

compras feitas pelo titular até um certo valor, e estes a aceitar o cartão e a receber 

o preço, nos prazos e condições fi xados; entre o titular do cartão e o fornecedor, 

um contrato de venda ou de prestação de serviços, obedeci dos os  requisitos 

da apresentação do cartão e a assinatura da nota especial. ( ... ). Desta  forma, é 

difícil de aceitar o papel da sociedade emissora, senão como um  providencial 

intermediário em favor do fornecedor e da instituição fi nanceira.”  Com efeito, 

a tendência contemporânea é a da operação do cartão de crédito por  meio de 

estabelecimentos bancários ou instituições subsidiárias.
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Todavia, ainda quando operados por outros tipos de empresas emitentes, na 

verdade, estas ou fi nanciam diretamente as compras de bens e serviços de seus 

clientes, ou fazem intermediação fi nanceira para obter os recursos  necessários 

ao fi nanciamento de tais operações, portanto, de qualquer forma, a atividade se 

constitui em típica operação de crédito.

Dessa forma, decorre da melhor doutrina a conclusão de que as 

empresas  operadoras e administradoras de cartões de crédito, ligadas ou não 

a bancos, no  exercício de suas atividades negociais, realizam operações de 

empréstimo, de fi nanciamento, ou de intermediação fi nanceira, típicas operações 

de crédito, que constituem a essência das chamadas operações bancárias.

Do se extrai do exposto acima, as operadoras de cartão de crédito fazem 

intermediação entre seu cliente e a instituição fi nanceira para fi ns de cobertura 

da fatura de serviço não adimplida em sua totalidade.

Ocorre que é necessário distinguir as operadoras em sentido estrito 

daquelas que são integrantes do sistema fi nanceiro.

Nessa parte, tem razão o BACEN quando defende em seu recurso 

especial que “dois tipos de instituições podem emitir cartões de crédito, quais sejam: 

1) instituições fi nanceiras, que emitem e administram cartões próprios ou de terceiros e 

concedem fi nanciamento direto aos portadores; 2) administradoras em sentido estrito, 

que são  empresas não fi nanceiras que emitem e administram cartões próprios ou de 

terceiros, que não fi nanciam os seus clientes”.

Mais adiante, o recorrente detalha a diferença entre um e outro tipo de 

instituição que emite cartão de crédito, nos termos seguintes (fl . 469-e):

20. Esse pagamento parcial dá ensejo à celebração de um contrato de mútuo 

e, nas hipóteses em que as instituições fi nanceiras são as emissoras do cartão, elas 

próprias assumem a posição de mutuante.

21. Situação diversa ocorre nos casos em que as administradoras em sentido 

estrito fi guram como emissoras, porquanto, nessas hipóteses, por não captarem 

recursos junto aos poupadores e não atuarem como intermediadoras fi nanceiras, 

elas não podem ser mutuantes. Então, para fi nanciar as dívidas de seus clientes, 

elas representam os portadores perante instituições financeiras,  obtendo 

fi nanciamentos cujos encargos são suportados pelos clientes. Atuam, pois, como 

simples mandatárias desses.

22. A permissão para a administradora obter o financiamento é dada 

pela  chamada cláusula-mandato, por meio da qual o titular outorga mandato 

especial  para ela representá-lo junto a qualquer instituição fi nanceira e obter 

fi nanciamento no valor do saldo devedor.
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23. Isso porque, como dito, independentemente da natureza da 

entidade  emissora, os financiamentos são feitos por bancos, haja vista que 

as  administradoras de cartões de crédito não financeiras são proibidas de 

fi nanciar  seus clientes. Se o fi zerem, atuando indevidamente como instituições 

fi nanceiras,  serão submetidas a sanções administrativas e penais, previstas nas 

Leis nº 4.595⁄64 e 7.492⁄86, respectivamente.

Importante notar que as operadoras de cartão de crédito que também 

são instituições  fi nanceiras já sofriam fi scalização ao tempo do ajuizamento 

da demanda, nos termos do art. 10,  IX, da Lei 4.595⁄1964  (“Art. 10. Compete 

privativamente ao Banco Central da República do Brasil: IX - Exercer a fi scalização 

das instituições fi nanceiras e aplicar as penalidades previstas;”), conforme esclarecido 

pelo BACEN à fl . 474-e.

Quanto às operadoras em sentido estrito, outro entendimento deve ser 

adotado na solução da controvérsia.

Isso porque o acórdão recorrido não fez distinção entre a intermediação 

realizada por um tipo de operadora de cartão daquela efetiva pelo outro tipo. 

Veja-se (fl . 341-e):

(...) Dessa forma, decorre da melhor doutrina a conclusão de que as empresas 

operadoras e administradoras de cartões de crédito, ligadas ou não a bancos, no 

exercício de suas atividades negociais, realizam operações de  empréstimo, de 

fi nanciamento, ou de intermediação fi nanceira, típicas operações de crédito, que 

constituem a essência das chamadas operações bancárias.

Ora, conforme defendido pelo BACEN, no caso de inadimplemento 

parcial ou total da fatura, a operadora de cartão em sentido estrito não utiliza 

recursos próprios para honrar os  pagamentos aos credores (fornecedores de 

mercadorias e serviços), e sim busca recursos junto  às instituições fi nanceiras 

para essa fi nalidade, valendo-se da cláusula constante de contrato de adesão (a 

cláusula-mandato acima referida).

Essa intermediação, na realidade, não tem natureza fi nanceira, pois, como 

se sabe, somente as instituições fi nanceiras são autorizadas a conceder crédito no 

mercado, e assim o fazem transferindo os recursos necessários ao adimplemento 

da fatura de cartão de crédito,  passando o cliente da fatura a fi gurar como 

devedor.

Dito de outra forma, essa intermediação não tem natureza fi nanceira 

porque a operadora de cartão de crédito não capta recursos de forma direta junto 
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aos investidores no mercado fi nanceiro - tal como faz uma instituição fi nanceira 

no exercício de atividade privativa -, e sim representa o seu cliente junto a uma 

instituição fi nanceira para obter o crédito necessário para o adimplemento da 

fatura.

Em razão dessa distinção, não se mostra apropriada a invocação da Súmula 

283⁄STJ (“As empresas administradoras de cartão de crédito são instituições fi nanceiras 

e, por isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei 

de Usura”) pelo acórdão recorrido, até porque os precedentes que deram ensejo 

à sua edição cuidaram de resolver outra questão que não a que está em exame 

nos presentes autos - se as operadoras se enquadrariam ou não na Lei de Usura.

Nos termos acima, vejo como correta a sentença proferida nos autos, 

da lavra da Juíza  Federal Diana Brunstein, cujos fundamentos merecem ser 

reproduzidos (fl s. 231⁄232-e):

( . . . )  Nos termos do ar tigo 17 da lei  4595⁄65 consideram-se 

instituições  fi nanceiras as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham 

como atividade  principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de 

recursos fi nanceiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, 

e a custódia de valor de propriedade de terceiros. Essa atividade não é exercida 

pelas administradoras de cartão de crédito, pois estas não captam, intermediam 

ou aplicam recursos próprios ou de terceiros.

Quando ocorre pagamento parcelado as administradoras devem recorrer 

às  instituições financeiras, agindo em nome do usuário, sempre amparadas 

por mandatos outorgados na ocasião da

Não detêm ingerência sobre a taxa de juros praticada.

Desta forma, a Súmula 283 do STJ limita-se a excluir da lei da Usura 

as administradoras de cartões, pois estas submetem-tem efeito em casos diversos 

a discutidos nos autos que deram ensejo à sua edição.

O que pretende o Ministério Público Federal não é apenas uma 

interpretação extensiva, mas a inclusão de novas pessoas jurídicas no âmbito de 

fi scalização do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional, sem amparo em 

lei, que  inclusive deveria, acaso aprovada, criar estrutura organizacional própria 

de modo a abarcar o incremento de atribuições daí decorrente.

Saliente-se, que há diversos projetos legislativos, em tramitação na Câmara dos 

Deputados, no sentido de inclusão das atividades das administradoras de cartões 

no rol de fi scalização do Banco Central.

Essa inclusão somente pode ser feita por lei, pois não se restringe à 

mera atividade interpretativa.
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Por estas razões, rejeito a pretensão formulada e julgo improcedente a 

ação civil pública proposta nos termos do artigo 269, I, do CPC.

Ademais, em razão da falta de amparo legal que desse ensejo à atuação do 

CMN e do BACEN para normatizar e fi scalizar a atuação das operadoras em 

sentido estrito, o Governo Federal precisou editar a Medida Provisória 615, de 

17⁄5⁄2013, convertida na Lei 12.865⁄2013 - fato ocorrido após a interposição dos 

recurso especiais.

Acerca desse fato superveniente, acolho como reforço de fundamentação 

a manifestação do BACEN lançada na Petição 396786⁄2013 (fl s. 557⁄558-e):

(...) 11. Entre outras providências, a Lei nº 12.865, de 2013, ampliou o espectro 

de competências do Banco Central, conforme diretrizes estabelecidas pelo CMN, 

para (art. 9º): disciplinar os arranjos de pagamento; disciplinar a  constituição, o 

funcionamento, a fi scalização das instituições de pagamento e a descontinuidade 

na prestação de seus serviços; limitar o objeto social das  instituições de 

pagamento; autorizar a instituição de arranjos de pagamento no País etc..

12. Como se percebe, a alteração normativa corrobora a tese desde 

o início  defendida por esta Autarquia no âmbito do presente processo. Não 

são as “administradoras de cartão de crédito em sentido estrito” instituições 

fi nanceiras assimiláveis ao conceito constante do art. 17 da Lei nº 4.595, de 1964. 

Trata-se  de modalidade de instituição de pagamento que opera no âmbito 

do Sistema de  Pagamentos Brasileiro, infraestrutura do Sistema Financeiro 

Nacional. Aliás, o  disposto no § 2º do art. 6º da Lei nº 12.865, de 2013, acima 

mencionado, é bem claro ao proibir o exercício pelas instituições de pagamento 

de atividades privativas de instituições fi nanceiras, signifi cando que, nos termos 

da lei, o pedido substanciado pela causa de pedir deduzido na inicial está vedado, 

de pleno direito, pelo ordenamento jurídico atualmente vigente.

13. Não bastasse essa evidente implicação, é necessário convir que o § 2º do 

art. 6º da Lei nº 12.865, de 2013, golpeia pela raiz a problemática em discussão 

nos presentes autos. Isso porque o referido preceito deixa bem  vincada, na 

esfera legal, a distinção conceitual entre instituições fi nanceiras e instituições de 

pagamento. Se às instituições de pagamento está proibida a prática de atividades 

privativas de instituições fi nanceiras, isso implica, como inevitável  pressuposto 

hermenêutico, que instituições de pagamento e instituições  financeiras 

inconfundíveis. Qualquer outra interpretação transformaria a regra  legal em 

apreço em fl agrante non sequitur.

14. Portanto, até a superveniência da Medida Provisória nº 615, de 2013, não 

tinham o CMN e o Banco Central título para regular os arranjos de pagamento e 

para exercer a fi scalização das instituições de pagamento. Essa competência não 

era extraível da Lei nº 4.595, de 1964, pois referidas instituições, exatamente por 
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não exercerem, em nome próprio, intermediação entre os agentes econômicos, 

não são consideradas tecnicamente instituições fi nanceiras.

15. Segue-se que, com base no novo marco legal, o CMN editou a Resolução 

nº 4.282, de 4 de novembro de 2013, que  “estabelece as diretrizes que devem ser 

observadas na regulamentação, na vigilância e na supervisão das  instituições de 

pagamento e dos arranjos de pagamento integrantes do Sistema de  Pagamentos 

Brasileiro (SPB) de que trata a Lei nº 12.865, de 9 de outubro de 2013”, e a Resolução 

nº 4.283, de 4 de novembro de 2013, que “altera a Resolução nº 3.694, de 26 de março 

de 2009, que dispõe sobre a prevenção de  riscos na contratação de operações e 

na prestação de serviços por parte de  instituições fi nanceiras e demais instituições 

autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil”.

Pois bem.

Considerando o quadro acima, as conclusões a que chegamos são as 

seguintes: (a) as  atividades das operadoras ligadas às instituições fi nanceiras 

já eram fi scalizadas pelo BACEN ao tempo do ajuizamento da demanda, nos 

termos do art. 10, IX, da Lei 4.595⁄1964; (b)  anteriormente à edição da MP 

615⁄2013, não havia título legal que obrigasse as demandas a regular e fi scalizar 

as atividades das operadoras de cartão de crédito em sentido estrito, pois 

a intermediação que essas fazem não tem natureza fi nanceira para os fi ns do art. 

17 da Lei 4.595⁄1964, entendimento adotado na sentença de improcedência do 

pedido; (c) atualmente, existe previsão legal de normatização e fi scalização das 

operadoras em sentido estrito por parte do CMN e do BACEN, quadro que se 

formou com a edição da MP 615⁄2013, ocorrida no curso da demanda.

Ante o exposto, dou provimento aos recursos especiais da União e do 

Banco Central do Brasil para julgar improcedentes os pedidos do Ministério 

Público Federal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

VOTO-VISTA

Ementa: Administrativo. Ação civil pública objetivando 

a condenação do CMN e do BACEN nas obrigações de regulamentar 

e fi scalizar as operadoras de cartão de crédito. Edição da MP 615⁄2013 

(convertida na Lei  12.865⁄2013). Perda superveniente do interesse. 

Extinção do processo sem resolução do mérito.
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1. Na origem, o MPF ajuizou Ação Civil Pública pleiteando 

a imposição ao Bacen  e ao CMN da obrigação de fi scalizarem as 

sociedades operadoras de cartão de crédito, sob o argumento de que 

se trata de instituições fi nanceiras e, assim, submetem-se à disciplina 

da Lei 4.595⁄1964.

2. O Tribunal de origem acolheu a pretensão, entendendo que as 

“instituições fi nanceiras, inseridas, assim, no seu espectro de incidência 

e, portanto, no âmbito de atuação das autoridades monetárias”.

3. O Relator deu provimento aos Recursos Especiais do Bacen e 

da União, entendendo que, “anteriormente à edição da MP 615⁄2013, 

não havia título legal que obrigasse as demandadas a regular e fi scalizar 

as atividades das operadoras de cartão de crédito em sentido estrito, 

pois a intermediação que essas fazem não tem natureza fi nanceira para 

os fi ns do art. 17 da Lei 4.595⁄1964”.

4. Assim como o Relator, não observo ofensa ao art. 267, VI, 

CPC⁄1973, por  entender que a União é parte legítima para fi gurar 

no polo passivo da demanda,  uma vez que o CMN não detém 

personalidade jurídica. Da mesma forma,  concordo com a ausência 

de ofensa ao art. 535 do mesmo Código, porquanto o  Tribunal de 

origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, 

em conformidade com o que lhe foi apresentado.

5. No mérito, concordo com a insubsistência do acórdão recorrido. 

Como afi rmado pelo Bacen nas razões recursais, os cartões de crédito 

podem ser emitidos tanto por instituições fi nanceiras, que “concedem 

fi nanciamento direto  aos portadores”, como por “administradoras 

em sentido estrito, que são empresas não fi nanceiras que emitem e 

administram cartões próprios ou de terceiros, que não fi nanciam os seus 

clientes” (fl . 469, e-STJ). Enfatizando essa distinção, consignou-se na 

sentença do primeiro grau: “[q]uando ocorre pagamento parcelado as 

administradoras devem recorrer às instituições fi nanceiras, agindo em 

nome do usuário, sempre amparadas por mandatos outorgados na 

ocasião da  assinatura do contrato de adesão ao cartão de crédito”. 

Dessa forma, “[n]ão detêm ingerência sobre a taxa de juros praticada” 

(fl . 231, e-STJ).

6. Diante dessa atuação diferente, o art. 10, IX, da Lei 4.595⁄1964 

estabeleceu a  Fiscalização, pelo Bacen, das operadoras ligadas às 
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instituições financeiras. Não  havia previsão legal dessa atividade 

fi scalizadora em relação às operadoras de cartão de crédito em sentido 

estrito, o que só veio a ocorrer a partir da MP 615⁄2013.

7. Acompanho o Relator, dando provimento aos Recursos 

Especiais da União e do Banco Central do Brasil.

 
O Sr. Ministro Herman Benjamin: Na origem, o Ministério Público 

Federal ajuizou Ação Civil Pública pleiteando a imposição ao Banco Central e ao 

Conselho Monetário Nacional da obrigação, em caráter permanente e defi nitivo, 

de fi scalizarem as sociedades operadoras de cartão de crédito.  Argumentou 

o Parquet que tais sociedades são instituições fi nanceiras e, assim, submetem-

se à disciplina da Lei 4.595⁄1964.

O Tribunal de origem acolheu a pretensão, por meio de acórdão 

assim ementado:

Direito constitucional. Comercial. Processual civil.  Ação civil pública. Ministério 

Público Federal.  Legitimidade passiva da União Federal. Possibilidade  jurídica do 

pedido. Administradoras de cartão de crédito. Instituições fi nanceiras. Lei nº 4.595⁄64. 

Lei  complementar nº 105⁄2001. Súmula 283 do STJ. Sujeição às  regras do Conselho 

Monetário Nacional e à  fiscalização do Banco Central do Brasil. Procedência  do 

pedido. Reforma da sentença. 1. A União Federal tem  legitimidade para fi gurar 

no pólo passivo de ação onde se discute a necessidade  de eventual atuação 

do Conselho Monetário Nacional, órgão do sistema  financeiro nacional, que 

não detém personalidade jurídica própria e integra a  administração direta do 

referido ente federativo e por ele deve ser representado  em juízo. 2. No que 

diz respeito à alegação de impossibilidade jurídica do pedido  formulado, a 

questão foi suficientemente debatida nos autos, assente o  entendimento da 

adequação de ação que tenha por fim a definição do alcance de  dispositivo 

de lei. 3. A operação do sistema de cartões de crédito ocorre com a  atuação 

das seguintes partes: a)  empresa emitente do cartão, também  conhecida 

como operadora ou administradora, que funciona como intermediária  entre 

fornecedores de mercadorias e serviços, empresas fi nanceiras e os titulares  de 

cartões, encarregando-se de pagar a fatura mediante apresentação, percebendo, 

por isso, uma comissão, além de taxas cobradas pela emissão do  cartão; b)  a 

rede de estabelecimentos associados, fornecedores de  mercadorias e serviços, 

que aceitam os cartões de crédito para efetuar  transações, recebendo as suas 

faturas, mediante paga da comissão contratada,  diretamente da operadora 

do cartão; c)  titulares de cartões, que firmam contrato  com a administradora 

para uso do documento aderindo às condições por ela estabelecidas. 4. Atuam, 

ainda,  bancos ou financeiras, que, via de regra,  controlam as administradoras 
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de cartões e, neste caso, contratam empréstimos,  diretamente, com recursos 

próprios, para garantir o pagamento das faturas  apresentadas e, no caso de 

se tratar de operadora não ligada a banco ou  financeira, estas instituições 

fi nanciarão a empresa emitente do cartão, funcionando esta como intermediária 

de operação fi nanceira. 5. Aliás, a  tendência contemporânea é a da operação 

do cartão de crédito por meio de  estabelecimentos bancários ou instituições 

subsidiárias. Todavia, ainda quando  operados por outros tipos de empresas 

emitentes, na verdade, estas ou financiam  diretamente as compras de bens 

e serviços de seus clientes, ou fazem  intermediação financeira para obter os 

recursos necessários ao fi nanciamento de tais operações, portanto, de qualquer 

forma, a atividade se constitui em típica operação de crédito. 6. Da inteligência 

das normas de regência da matéria,  inscritas no art. 17 da Lei 4.595⁄64 e art. 1º, 

§ 1º, da LC 105⁄2001, conclui-se que  apesar de as administradoras de cartão 

de crédito não constarem expressamente  do rol das instituições financeiras 

constante daquele primeiro diploma legal, a  verdade é que a abrangência dos 

dispositivos dessa legislação tem a necessária  abstração para compreendê-

las, afastando qualquer dúvida que pudesse  remanescer a propósito da 

caracterização daquelas empresas como sendo, também, instituições fi nanceiras, 

inseridas, assim, no seu espectro de incidência e, portanto, no âmbito de atuação 

das autoridades monetárias, mormente com  relação ao exercício do poder de 

fiscalização. 7. Ademais, tudo quanto acima  asseverado encontra supedâneo 

na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal  de Justiça, que, no julgamento 

do Recurso Especial nº 450.453⁄RS, considerado  leading case  sobre a matéria, 

deixou assentado o seguinte:  ‘I. As administradoras de cartões de crédito inserem-

se entre as instituições  fi nanceiras regidas pela Lei n. 4.595⁄64.’ 8. O entendimento 

jurisprudencial do  Superior Tribunal de Justiça restou consolidado por meio 

da Súmula nº 283, que  enuncia o seguinte:  ‘As empresas administradoras de 

cartão de crédito são  instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios 

por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura.’ 9. Frise-se, assim, que 

a  jurisprudência alhures mencionada fi rmou-se no sentido de que as empresas 

de  cartão de crédito são instituições financeiras, decorrendo daí que devem 

ser  fiscalizadas pela autoridade monetária, pois, ainda que acessoriamente, 

captam  recursos no mercado financeiro para financiar as suas operações, 

devendo restar  claro que o norte jurisprudencial foi definido com base 

solidamente fi rmada nas  disposições da Lei nº 4.595⁄64 e Lei Complementar nº 

105⁄2001. 9. O Poder  Judiciário não age como legislador positivo quando no 

exercício de interpretação de normas legais integrantes do ordenamento jurídico, 

não havendo falar em  violação do princípio da independência dos poderes, 

conquanto a atividade aqui  desenvolvida é a de aprofundar a interpretação 

de regra legal abstrata para  aplicá-la a caso concreto e isso longe está de ser 

atribuição estranha ao Judiciário, pois, é sua tarefa determinar o sentido da norma 

e reconhecer todos os  casos a que se estende sua aplicação. 10. Em suma, as 

empresas administradoras de cartões de crédito são instituições fi nanceiras, nos 

termos da norma contida no artigo 17 da Lei nº 4.595⁄64, bem como artigo 1º, § 
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1º, da Lei Complementar 105,  de 2001, e, como tal, sujeitam-se ao regramento 

emanado do Conselho Monetário  Nacional e, principalmente, à fi scalização do 

Banco Central do Brasil. 11. Apelação a que se dá provimento. 

A União e o Banco Central interpuseram Recursos Especiais, aos quais 

o  eminente Relator deu provimento, para julgar improcedentes os pedidos 

formulados pelo Ministério Público.

Acolhendo esclarecimento feito pelo Banco Central, Sua Excelência 

fez distinção entre: i) instituições fi nanceiras, que emitem e administram cartões 

próprios ou de  terceiros e concedem fi nanciamento direto aos portadores; e 

ii) administradoras em sentido  estrito, que são empresas não fi nanceiras que 

emitem e administram cartões próprios ou de  terceiros, que não fi nanciam 

os seus clientes. E concluiu: “[e]m suma: (a) as atividades das  operadoras 

ligadas às instituições fi nanceiras já eram fi scalizadas pelo BACEN ao tempo 

do ajuizamento da demanda, nos termos do art. 10, IX, da Lei 4.595⁄1964; (b) 

anteriormente à  edição da MP 615⁄2013, não havia título legal que obrigasse 

as demandadas a regular e  fi scalizar as atividades das operadoras de cartão 

de crédito em sentido estrito, pois a  intermediação que essas fazem não tem 

natureza fi nanceira para os fi ns do art. 17 da Lei 4.595⁄1964 - entendimento 

adotado na sentença de improcedência do pedido; (c) atualmente,  existe 

previsão legal de normatização e fi scalização das operadoras em sentido estrito 

por parte do CMN e do BACEN, quadro que se formou com a edição da MP 

615⁄2013, ocorrida no curso da demanda”.

Pedi vista dos autos para melhor exame.

Assim como o Relator, não observo ofensa ao art. 267, VI, CPC⁄1973, 

por  entender que a União é parte legítima para fi gurar no polo passivo da 

demanda, uma vez que o Conselho Monetário Nacional não detém personalidade 

jurídica. Da mesma forma, concordo com a ausência de ofensa ao art. 535 do 

mesmo Código, porquanto o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e 

solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado.

No mérito, fico ao lado do Relator no que se refere à insubsistência do 

acórdão recorrido.

Como afi rmado pelo Bacen nas razões recursais, os cartões de crédito 

podem  ser emitidos tanto por instituições financeiras, que “concedem 

fi nanciamento direto aos  portadores”, como por “administradoras em sentido 
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estrito, que são empresas não fi nanceiras  que emitem e administram cartões 

próprios ou de terceiros, que não fi nanciam os seus clientes” (fl . 469, e-STJ).

Enfatizando essa distinção, consignou-se na sentença do primeiro 

grau: “[q]uando ocorre pagamento parcelado as administradoras devem recorrer 

às instituições  fi nanceiras, agindo em nome do usuário, sempre amparadas 

por mandatos outorgados na  ocasião da assinatura do contrato de adesão ao 

cartão de crédito”. Dessa forma, “[n]ão detêm ingerência sobre a taxa de juros 

praticada” (fl . 231, e-STJ).

Por essa diferente atuação, o art. 10, IX, da Lei 4.595⁄1964 estabeleceu 

a Fiscalização, pelo Bacen, das operadoras ligadas às instituições fi nanceiras. Não 

havia  previsão legal dessa atividade fi scalizadora em relação às operadoras de 

cartão de crédito em sentido estrito no momento do ajuizamento da demanda, o 

que veio a ocorrer somente a partir da MP 615⁄2013.

Ante o exposto, dou provimento aos Recursos Especiais da União e do Banco 

Central do Brasil.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.464.287 - DF (2014⁄0091702-5) 

Relator: Ministro Mauro Campbell Marques

Recorrente: Aberones da Silva

Advogados: Rodrigo Fernandes de Moraes Ferreira  - DF017210

José Milton Ferreira  - DF017772

Recorrente: Call Tecnologia e Serviços Ltda

Advogados: Simão Guimarães de Sousa  - DF001023

Luiz Cláudio de Almeida Abreu  - DF000301

Alexandre José Garcia de Souza  - DF017047

Antônio Fernando Barros e Silva de Souza  - PR004931

Rafael Henrique Garcia de Souza  - DF044046

Recorrente: Ricardo Lima Espíndola

Advogado: Arnaldo Cardoso de Sousa  - DF014270
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Recorrente: Durval Barbosa Rodrigues

Advogado: Fernando Henrique Ribeiro Barbosa e outro(s) - DF036118

Recorrido: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios

Interes.: Danton Eifl er Nogueira

Interes.: Companhia do Desenvolvimento do Planalto  Central 

   CODEPLAN

EMENTA 

Processual civil. Administrativo. Recurso especial.  Enunciado 

Administrativo nº 2⁄STJ. Improbidade  administrativa. Contrato de 

prestação de serviço de  telemarketing. Cisão da empresa vencedora 

do certame.  Celebração de termo aditivo com a nova empresa 

criada.  Vedação editalícia e contratual. Violação aos princípios  da 

administração pública. Elemento subjetivo do ato ímprobo reconhecido 

pelo tribunal de origem com base  nos fatos e provas contidos nos 

autos. Reexame de matéria fático e probatória. Inadequação. Súmula 

7⁄STJ.  Divergência jurisprudencial. Descumprimento dos  requisitos 

legais e regimentais. Delação premiada e acordo de leniência. Aplicação 

das Leis 8.884⁄94 e 9.807⁄99 no  âmbito da ação de improbidade 

administrativa. Institutos  restrito à esfera penal. Inaplicabilidade no 

âmbito da ação de improbidade administrativa, nos termos da redação 

vigente do art. 17, § 1º, da  Lei 8.429⁄92. 

1. Contextualização

1.1. No caso concreto, o Ministério Público do Distrito Federal 

e Territórios ajuizou ação civil por ato de improbidade administrativa 

em face dos ora recorrentes (e  Outros),   em face das apontadas 

ilicitudes praticadas no âmbito do contrato administrativo nº 02⁄2000, 

que promoveu alteração subjetiva no ajuste administrativo  fi rmado 

após a realização de licitação, na modalidade concorrência, para 

a contratação de serviço de telemarketing a ser prestado à Companhia 

de  Planejamento do Distrito Federal - CODEPLAN (entidade 

licitante).

1.2. Nos termos expostos pelo acórdão recorrido, a pessoa jurídica 

Manchester  Serviços Ltda. venceu a concorrência ao apresentar 

proposta no valor de R$  9.048.000,00, pelo período de 12 meses, 
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prorrogável por igual e sucessivo período até o limite de 60 meses. O 

contrato administrativo foi celebrado em 23⁄02⁄2000 (fl . 1.283).

1.3. No entanto, em 31⁄03⁄2002, dois anos após o ajuste, 

a vencedora promoveu sua  cisão parcial e criou uma nova pessoa 

jurídica denominada Call Tecnologia e  Serviços Ltda., cujo objeto 

social englobaria a prestação do serviço de  telermaketing, operação, 

gerenciamento e solução completa de call center, serviços de informática 

e desenvolvimento de software.

1.4. Em decorrência da referida operação societária, foi celebrado 

termo aditivo ao  contrato administrativo, sendo autorizada a sub-

rogação do contrato para a nova pessoa jurídica, “com ofensa ao edital 

e ao contrato, tanto no que concerne à consequência jurídica neles previstas 

para o caso de cisão, quanto pelo fato de aceitarem empresa sem a qualifi cação 

econômica exigida - requisito que já havia alijado do certame uma outra 

empresa” (fl . 1.284).

1.5. Por ocasião da sentença, os pedidos foram julgados 

procedentes para condenar os réus nos termos do artigo 12, III, da Lei 

8.429⁄1992 (fl s. 799⁄811), o que foi mantido, por maioria, pela Corte 

de origem (fl s. 1.275⁄1.303).

1.6. A divergência no julgamento estabelecida entre o 

Desembargador Relator  Fernando Habibe e o Desembargador 

Revisor Arnoldo Camanho de Assis (Relator  p⁄ acórdão) foi 

apenas no tocante a parcial reforma dos limites da sanção imposta 

à empresa Call Tecnologia e Serviços Ltda. O ilustre julgador revisor 

expressamente  afi rmou que a  “partir das anotações que fi z, em razão 

do minuscioso exame do  caso concreto, cheguei em essência, às   mesmas 

conclusões a que chegou o  eminente Relator”  (fl . 1.293). A leitura do 

referido voto, permite afi rmar que houve a manutenção de todos os 

termos do voto do Relator Desembargador Fernando  Habibe, que 

manteve a sentença e negou provimento aos recursos de apelação, 

e que a fundamentação desenvolvida pelo voto revisor foi estabelecida, 

apenas, em função da redução da penalidade imposta à empresa Call 

Tecnologia e Serviços  Ltda.  “para limitar sua condenação apenas à 

proibição de receber benefícios ou incentivos fi scais ou creditícios, direta ou 

indiretamente, ainda que por  intermédio de pessoa jurídica da qual seja 

sócio majoritário, pelo prazo de três anos, fi cando expressamente excluída a 
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condenação referente à proibição de contratar com Poder Público pelo prazo 

de três anos” (fl . 1.301), mantendo a sentença e negando provimento 

aos demais recursos.   

1.7. Portanto, é importante esclarecer que o julgamento dos 

presentes recursos especiais exige a compreensão sistêmica do acórdão 

recorrido e particularidades do caso concreto. 

2. Do recurso especial interposto pela Call Tecnologia e Serviços Ltda.

2.1. O Tribunal de origem, ao analisar a participação da ora 

recorrente no caso dos autos, consignou (fl s. 1.286⁄1.289):

“A má-fé é inequívoca. Está evidenciada, sem margem a sofi smas, 

no  desrespeito a literal disposição do edital e do contrato, tanto no que 

concerne à consequência jurídica prevista para a cisão, quanto na contratação 

de quem não atendia a qualifi cação econômica exigida - requisito, insista-se, 

que já havia motivada a desqualifi cação da proposta de uma das licitantes 

-, pouco  importando que o seu patrimônio tenha sido incrementado dias 

após a sua contratação, vale dizer, quando já consumado o ilícito.

Tanto a diretoria da CODEPLAN como a Call tinham conhecimento 

desse  regramento, mesmo assim, simplesmente deram-lhe as costas e o 

ignoraram.

Assim, violaram o ordenamento de forma livre e consciente.

A propósito, a confi guração da conduta tipifi cada no art. 11, da 

Lei 8.429⁄92, não exige o ‘dolo específi co. Basta o genérico, consistente na 

vontade de  praticar ato sabidamente incompatível com os princípios da 

Administração Pública.

[...]

A Call Tecnologia e Serviços Ltda., benef iciou-se da ilegalidade 

orquestrada  com o claro objetivo de frustrar o procedimento licitatório 

para a prestação de  serviços regiamente remunerados, com insofi smável e 

vergonhoso  favorecimento pessoal que é, óbvio, os réus, todos eles, sabiam 

ser ilegal.

A eventual efi ciência do serviço que prestou não afasta, obviamente, 

a responsabilidade de nenhum dos réus. Idem no que diz respeito à ausência 

de prejuízo ao erário, pois mesmo sem ele confi gura-se a ofensa aos princípios 

da Administração, de obediência obrigatória para todos.”
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2.2. A pretensão da recorrente, no sentido de que não houve 

dolo na atuação dos representantes da empresa, os quais agiram com 

clareza, lealdade e boa fé,  demandaria o revolvimento do conjunto 

fático-probatório, o que é inviável na via recursal eleita tendo em vista 

a incidência da Súmula 7⁄STJ.

3.  Dos recursos especiais interpostos por Aberones Da Silva e 

por Ricardo Lima Espíndola

3.1. A Corte a quo com base nas circunstâncias fáticas presentes nos 

autos, a presença de dolo por parte dos ora Recorrentes, já que faziam 

parte da  Diretoria-Colegiada da CODEPLAN e, nessa qualidade, 

autorizou a celebração do  termo aditivo ao contrato administrativo 

eivado de nulidade.   Ao confi rmar a  sentença de primeiro grau, o 

acórdão entendeu, ainda, estarem presentes requisitos  necessários 

para a confi guração de conduta subsumível ao art. 11, inciso I, da 

Lei  8.429⁄1992.

3.2. Assim, mais uma vez, o reconhecimento, como pretendem 

os Recorrentes de que não houve dolo ao autorizar a celebração do 

aditivo contratual demandaria o  revolvimento do conjunto fático-

probatório, o que é inviável na via recursal eleita  tendo em vista a 

incidência da Súmula 7⁄STJ.

3.3. O recurso especial fundado na divergência jurisprudencial 

exige a observância  do contido nos arts. 541, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil⁄1973, e 255, § 1º, do RISTJ, sob pena de não 

conhecimento do recurso.

3.4 Na hipótese examinada, verifi ca-se que os recorrentes não 

atenderam aos  requisitos estabelecidos pelos dispositivos legais e 

regimentais supramencionados, restando ausente o necessário cotejo 

analítico a comprovar o dissídio pretoriano.

4. Do recurso especial interposto por Durval Barbosa Rodrigues

4.1. A delação premiada - espécie de colaboração premiada 

- é um mecanismo por  meio do qual o investigado ou acusado, ao 

colaborar com as autoridades apontando outras pessoas que também 

estão envolvidas na trama criminosa, obtém benefícios na fi xação da 

pena ou mesmo na execução penal.
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4.2. Embora o instituto tenha sido consolidado recentemente, com 

a promulgação da Lei 12.850⁄2013, é de ressaltar que o ordenamento 

jurídico já trazia previsões esparsas de colaboração premiada - gênero 

do qual a delação premiada é espécie - dentre as quais podemos citar 

os alegados arts. 13 a 15 da Lei 9.807⁄99, bem como o art. 35-B, da 

Lei 8.884⁄94 (vigente à época da interposição do recurso, revogado 

pelo art. 87, da Lei 12.529⁄2011 - atual Lei Antitruste).

4.3. Por meio de interpretação sistemática dos dispositivos 

citados, observo que os  mecanismos ali previstos são restritos às 

fi nalidades previstas nos respectivos diplomas normativos.

4.4. No caso da Lei 9.807⁄99 - que instituiu o Programa Federal 

de Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas -, o benefício se 

restringe ao processo criminal e pressupõe que o Réu esteja sofrendo 

algum tipo de ameaça ou coerção em virtude de sua participação na 

conduta criminosa. 

4.5. Por sua vez, a Lei Antitruste, ao prever o acordo de 

leniência, restringe seus benefícios a eventuais penalidades impostas 

em decorrência da prática de crimes  contra a ordem econômica, 

“tipifi cados na Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e nos demais 

crimes diretamente relacionados à prática de cartel, tais como os tipifi cados 

na Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e os tipifi cados no 88 do Decreto-

Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal”.

4.6. Os benefícios de colaboração premiada previstos na Lei 

9.807⁄99 - que instituiu o Programa Federal de Assistência a Vítimas 

e a Testemunhas Ameaçadas -, bem  como na Lei Antitruste, não 

são aplicáveis ao caso em concreto, em que a prática de  crimes 

contra a ordem econômica, nem estão demonstradas as hipóteses de 

proteção prevista na Lei 9.807⁄99.

4.7. Por fi m, é necessário consignar que a transação e o acordo 

são expressamente  vedados no âmbito da ação de improbidade 

administrativa (art. 17, § 1º, da Lei 8.429⁄1992), ainda que entenda 

oportuno o debate pelo Congresso Nacional sobre o referido dispositivo 

legal, a fi m de analisar sua atualidade, pertinência e compatibilidade 

com normas sancionatórias que preveem a possibilidade de acordo de 

não-persecução penal.
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4.8. Sobre o tema: AgInt no REsp 1654462⁄MT, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 07⁄06⁄2018, DJe 14⁄06⁄2018; 

REsp 1217554⁄SP,  Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, 

julgado em 15⁄08⁄2013, DJe 22⁄08⁄2013.

5. Ante o exposto, não conheço dos recursos especiais interpostos 

por Call Tecnologia e Serviços Ltda., Aberones da Silva e Ricardo 

Lima Espíndola, e nego provimento ao recurso especial interposto por 

Durval Barbosa Rodrigues.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos em que são partes as acima 

indicadas,  acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal 

de Justiça, na conformidade  dos votos e das notas taquigráfi cas, o seguinte 

resultado de julgamento: 

“Prosseguindo-se no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro 

Heraman Benjamin, a  Turma, por unanimidade, não conheceu dos recursos 

especiais interpostos por Call Tecnologia e Serviços Ltda. e por Aberones da 

Silva e Ricardo Lima Espíndola; negou provimento ao recurso  especial de 

Durval Barbosa Rodrigues, nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator.”

Os Srs. Ministros Assusete Magalhães e Og Fernandes votaram com o Sr. 

Ministro Relator.

Não participou do julgamento o Sr. Ministro Francisco Falcão, nos termos 

do art 162 § 4º, do RISTJ.

Brasília (DF), 10 de março de 2020 (data do julgamento).

Ministro Mauro Campbell Marques, Relator

DJe: 26.6.2020

RELATÓRIO 

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques: Trata-se de recursos especiais 

interpostos por Call Tecnologia e  Serviços Ltda, Durval Barbosa Rodrigues, 

Aberones da Silva e por Ricardo Lima Espíndola, todos contra acórdão prolatado 
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pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado 

(fl s. 1.275⁄1.276): 

Processual civil e civil. Apelação cível. Interposição de  dois recursos pela 

mesma parte. Preclusão consumativa.  Não conhecimento do segundo apelo. 

Inépcia da petição  inicial. Não individualização da conduta dos réus.  Preliminar 

rejeitada. Nulidade da sentença. Produção de  prova testemunhal. Cerceamento 

de defesa não  configurado. Ação civil pública. Improbidade  administrativa. 

Contrato de prestação de serviço de telemarketing. Cisão da empresa vencedora 

do certame.  Celebração de termo aditivo. Vedação editalícia e  contratual. Art. 

37, da Constituição Federal. Violação.  Improbidade administrativa confi gurada. 

Delação premiada. Instituto restrito à esfera penal. Art. 11, inciso I., e art. 12, inciso 

III, da Lei no 8.429⁄92. Proporcionalidade da sanção.

1. Não se conhece do segundo apelo interposto por Durval Barbosa 

Rodrigues, ainda que dentro do prazo remanescente, vez que, com a interposição 

do primeiro recurso opera-se a preclusão consumativa.

2. Não é inepta a petição inicial que descreve suficientemente a conduta 

imputada  a cada um dos réus da ação civil pública por ato de improbidade 

administrativa.

3. A análise quanto à necessidade da prova se insere no âmbito 

da  discricionariedade conferida ao julgador. Assim, o Magistrado, ao considerar 

que  a prova requerida é impertinente, desnecessária ou protelatória, deve 

indeferi-la, sem que se confi gure cerceamento de defesa.

4. A sub-rogação do contrato de prestação de serviços de telemarketing 

por  empresa oriunda da cisão da empresa vencedora do certame, em que 

pese tal  procedimento estar expressamente vedado pelo edital que rege o 

procedimento  licitatório e pelas cláusulas do contrato objeto da sub-rogação, 

viola os princípios  da legalidade, isonomia e supremacia do interesse público, 

constituindo ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 11, inciso I, da 

Lei nº 8.429⁄92.

5. O instituto, da delação premiada não se aplica às ações por 

improbidade administrativa, vez que restrito à esfera penal.

6. Constatando-se o cumprimento do contrato de prestação de serviços 

de  telemarketing pela empresa beneficiada com o ato de improbidade, e a 

inexistência de prejuízo ao patrimônio público, impõe-se modular a sanção a ela 

imposta, de modo que a sua condenação fi que limitada à proibição de receber 

benefícios ou incentivos fi scais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que 

por intermédio  da pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 

três anos.
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7. Segundo recurso interposto por Durval Barbosa Rodrigues não 

conhecido.  Recurso da empresa Call Tecnologia e Serviços Ltda. conhecido e 

parcialmente provido. Recurso dos demais réus conhecidos e improvidos. 

Nas razões do recurso especial, Call Tecnologia e Serviços Ltda  aponta, 

além de divergência jurisprudencial, negativa de vigência dos arts. 11 da Lei 

8.429⁄92 e 78, VI, da Lei 8666⁄93, diante da inexistência de dolo na atuação dos 

representantes da empresa, os quais agiram com clareza, lealdade e boa fé, não 

havendo em se falar em improbidade administrativa, posto que a substituição 

contratual não se produziu em ofensa ao art. 78, VI, da  Lei 8.666⁄93 (fls. 

1.373⁄1.389).

O recorrente Aberones da Silva alega, além de divergência 

jurisprudencial,  violação dos artigos 11 da Lei 8429⁄92 e 78, VI, da Lei 

8666⁄93, sustentando, em síntese, que: a)  a previsão contida no art. 78, VI, 

da Lei nº 8.666⁄93, no tocante à ocorrência de fusão,  incorporação ou cisão, 

constitui faculdade da Administração e não conseqüência direta e  inexorável 

da reorganização empresarial, a impedir avaliação acerca do interesse público 

na adoção da medida extrema; b) não há falar em improbidade administrativa, 

eis que o ato praticado pelo recorrente se deu com boa-fé e sem o auferimento de 

qualquer vantagem de caráter pessoal, inexistindo elemento subjetivo essencial à 

sua caracterização (fl s. 1394⁄1.410).

No recurso especial interposto por Ricardo Lima Espíndola, o 

recorrente sustenta, além de divergência jurisprudencial, ofensa aos arts. 10, 12, 

III, da Lei 8429⁄92, sob a  alegação de que restou evidenciado que não houve 

dolo e nem culpa por parte do agente público, o qual foi induzido a erro pelo 

parecer jurídico que acompanhava o contrato em tela e seu termo aditivo, de 

forma que não pode ser condenado por ato de improbidade administrativa. 

Assevera que no âmbito penal, os diretores da CODEPLAN foram absolvidos   

pois não existirem provas que teriam conhecimento ou ajustamento prévio do 

ilícito (fl s. 1.437⁄1.472). 

O recorrente Durval Barbosa Rodrigues aduz que houve violação ao art. 35-

B, da Lei 8.884⁄94, bem como aos arts. 13, 14 e 15 da Lei 9.807⁄99, sob o 

argumento de que deveria ter sido reconhecido o instituto da delação premiada 

no âmbito da ação de improbidade, com vistas à redução ou exclusão de algumas 

das sanções administrativas impostas Requer o provimento do recurso especial 

para conceder ao recorrente “perdão judicial, por analogia, ou, alternativamente, a 

atenuação das sanções impostas” (fl s. 1.373⁄1.389).;
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Decisão de admissibilidade do recurso especial interposto por 

Durval Barbosa Rodrigues (fl s. 1.570⁄1.572) e de reatuação em recurso especial 

dos demais agravos (fl s. 1.699⁄1.701).

Nesta Corte Superior, o Ministério Público Federal opinou pelo não 

provimento dos recursos especiais (fl s. 1.713⁄1.728).

É o relatório.

VOTO 

O S r. Mini s t ro  Mauro  Campbe l l  Marques  (Re la tor ) : 

Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a 

incidência do  Enunciado Administrativo n. 2⁄STJ:  “Aos recursos 

interpostos com fundamento no CPC⁄1973 (relativos a decisões publicadas até 

17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na   

forma  nele prevista, com as interpretações dadas,  até  então,  pela  jurisprudência  

do  Superior  Tribunal de Justiça.”

Antes de se adentrar à análise dos recursos especiais  sub examine, 

cumpre contextualizar a hipótese examinada, exclusivamente com as informações 

contidas no acórdão recorrido.

No caso concreto, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios 

ajuizou ação  civil por ato de improbidade administrativa em face dos ora 

recorrentes (e Outros),   em face das  apontadas ilicitudes praticadas no 

âmbito do contrato administrativo nº 02⁄2000, que promoveu  alteração 

subjetiva no ajuste administrativo fi rmado após a realização de licitação, na 

modalidade  concorrência, para a contratação de serviço de  telemarketing a ser 

prestado à Companhia de Planejamento do Distrito Federal - CODEPLAN 

(entidade licitante).

Nos termos expostos pelo acórdão recorrido, a pessoa jurídica Manchester 

Serviços  Ltda. venceu a concorrência ao apresentar proposta no valor de R$ 

9.048.000,00, pelo período de  12 meses, prorrogável por igual e sucessivo 

período até o limite de 60 meses. O contrato administrativo foi celebrado em 

23⁄02⁄2000 (fl . 1.283).

No entanto, em 31⁄03⁄2002, dois anos após o ajuste, a vencedora 

promoveu sua cisão parcial e criou uma nova pessoa jurídica denominada Call 

Tecnologia e Serviços Ltda., cujo objeto social englobaria a prestação do serviço 
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de  telermaketing,  operação, gerenciamento e  solução completa de  call center, 

serviços de informática e desenvolvimento de software.

Em decorrência da referida operação societária, foi celebrado termo aditivo 

ao contrato administrativo, sendo autorizada a sub-rogação do contrato para a 

nova pessoa jurídica,  “com ofensa ao edital e ao contrato, tanto no que concerne à 

consequência jurídica neles previstas para o caso de cisão, quanto pelo fato de aceitarem 

empresa sem a qualifi cação  econômica exigida - requisito que já havia alijado do 

certame uma outra empresa” (fl . 1.284).

Por ocasião da sentença, os pedidos foram julgados procedentes para 

condenar os réus nos termos do artigo 12, III, da Lei 8.429⁄1992 (fl s. 799⁄811), o 

que foi mantido, por maioria, pela Corte de origem (fl s. 1.275⁄1.303).

A divergência no julgamento estabelecida entre o Desembargador Relator 

Fernando  Habibe e o Desembargador Revisor Arnoldo Camanho de Assis 

(Relator p⁄ acórdão) foi apenas  no tocante a parcial reforma dos limites da 

sanção imposta à empresa Call Tecnologia e Serviços Ltda. O ilustre julgador 

revisor expressamente afi rmou que a  “partir das anotações que fi z, em  razão do 

minuscioso exame do caso concreto, cheguei em essência, às   mesmas conclusões  a 

que chegou o eminente Relator”  (fl . 1.293). A leitura do referido voto, permite 

afirmar que  houve a manutenção de todos os termos do voto do Relator 

Desembargador Fernando Habibe, que manteve a sentença e negou provimento 

aos recursos de apelação, e que a fundamentação desenvolvida pelo voto revisor 

foi estabelecida, apenas, em função do redução da penalidade imposta à empresa 

Call Tecnologia e Serviços Ltda. “para limitar sua condenação apenas à proibição 

de receber benefícios ou incentivos fi scais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda 

que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três 

anos, fi cando expressamente excluída a condenação referente à proibição de contratar 

com Poder Público pelo prazo de três anos”  (fl . 1.301), mantendo a  sentença e 

negando provimento aos demais recursos.

Portanto, é importante esclarecer que o julgamento dos presentes recursos 

especiais exige a compreensão sistêmica do acórdão recorrido e particularidades 

do caso concreto. 

O Tribunal de origem, ao analisar a controvérsia, consignou (fls. 

1.282⁄1.289): 

“Os réus, pessoas naturais, integravam a diretoria colegiada  da Codeplan. O 

ato impugnado é o termo aditivo ao contrato nº 02⁄2000 (37-49) que promoveu 

alteração subjetiva no ajuste, substituindo a vencedora da licitação, Manchester 

Serviços LTDA, pela Call Tecnologia e Serviços LTDA (72).



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

290

A CODEPLAN, cuja diretoria colegiada era composta pelos  réus pessoas 

naturais, objetivando a contratação de serviço de  telemarketing, iniciou 

procedimento licitatório, na modalidade de concorrência (17-31).

Do edital de concorrência constou, no item 5.2.9, a seguinte exigência quanto 

à qualifi cação econômico-fi nanceira das licitantes: 

“5.2.9. Prova de possuir patrimônio líquido igual ou superior  a R$ 

802.440,00 (Oitocentos e dois mil quatrocentos e  quarenta reais), 

equivalentes a 6% (seis por cento) do valor estimado para o contrato, até a 

data de abertura da presente licitação, devendo ser comprovado na forma 

da lei;” (19) 

Esse requisito motivou a inabilitação de uma das  concorrentes, conforme 

relatório de julgamento da fase de habilitação (33-4). Confi ra-se: 

“1. Inabilitar as empresas:.s Santa Helena  Urbanização e Obras Ltda. - o 

valor do patrimônio  líquido apresentado é menor do que o exigido no 

subitem 5.2.9 do edital, conforme análise fi nanceira realizada pelo Núcleo 

de Registro Contábeis - NUREC.” 

A proposta vencedora foi apresentada pela empresa  Manchester Serviços 

Ltda., no valor de R$ 9.048.000,00 pelo período de 12 meses, prorrogável por igual 

e sucessivo período até o limite de 60 meses (36-49).

O contrato administrativo foi celebrado em 23⁄02⁄2000.

Dois anos após o ajuste, em 31⁄03⁄2002, a empresa Manchester promoveu a sua 

cisão parcial, criando uma nova pessoa jurídica, a Call Tecnologia e Serviços Ltda., 

para prestação do serviço de telemarketing, operação, gerenciamento e solução 

completa de call center, serviços de informática e desenvolvimento de software.

Constata-se dos documentos relativos à cisão e contratos  sociais da 

Manchester e da Cal (50-66) que os sócios são comuns a ambas as empresas e que 

o patrimônio líquido desta última foi fi xado em R$ 323.000,00.

Em decorrência da cisão, a Manchester requereu à CODEPLAN a lavratura de 

termo aditivo ao contrato, para que a Cai  assumisse a prestação dos serviços 

(67-8), requerimento esse que confrontava as seguintes cláusulas do edital e do 

contrato, respectivamente:

“Constitui motivo para rescisão do contrato,  independentemente de 

interpelação judicial ou extrajudicial, as condições capituladas nos artigos 

77 a 80, inclusive, da Lei n.º 8.666⁄93” (item 12.7 - f1.25). 
“A rescisão imediata do Contrato terá lugar de pleno 

direito,  independentemente de interpelação judicial, quando 
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a  CONTRATADA, incorrer nos casos previstos nos Arts. 77, 78  e 79 da Lei 

8.666⁄93” (cláusula 14ª - f1. 48). 

Não obstante a clara e inequívoca consequência jurídica  expressamente 

prevista, no edital e no contrato, para o caso de cisão, a  diretoria colegiada da 

CODEPLAN (Durval Barbosa Rodrigues, Danton  Eifler Nogueira, Ricardo Lima 

Espindola e Aberones da Silva) autorizou  a celebração do termo aditivo com o 

seguinte teor: 
“Autor izar  a  ce lebração do Quar to  Termo Adit ivo  ao 

contrato  supramencionado entre a Companhia do Desenvolvimento 

do Planalto Central - CODEPLAN e a empresa Caí Tecnologia e Serviços Ltda, 

objetivando a substituição da contratada por sua sucessora Caíl Tecnologia 

e Serviços Ltda, sediada no  SAAN, Quadra 03, no 400, Brasília - DF, de 

C.N.P.J. no  05.003.257⁄0001-l, considerando cisão havida em sua  estrutura 

administrativa datada de 31⁄03⁄2002.  Permanecendo inalteradas e 

ratifi cadas as demais cláusulas do contrato original.” (70- 1) 

Esse o ato que motivou a demanda, por ter frustrado a licitude do procedimento 

licitatório ao promover a sub-rogação do contrato para  outra empresa, com 

ofensa ao edital e ao contrato, tanto no que concerne à  consequência jurídica 

neles previstas para o caso de cisão, quanto pela fato de aceitarem empresa sem 

a qualifi cação econômica exigida - requisito que já havia alijado do certame uma 

outra empresa.

A sentença guarda, a respeito, a seguinte fundamentação: 

“A conduta correta, no caso, seria a de extinguir a relação contratual.

A disposição do artigo 78, inciso VI, da Lei no 8.666⁄1993,  que diz 

respeito ao caráter personalíssimo do contrato  administrativo, é objeto 

de muita discussão jurisprudencial e  doutrinária, mas o entendimento 

que se mostra mais razoável é no  sentido de possibilitar a alteração 

subjetiva do contrato  administrativo, desde que haja Previsão 

expressa no edital e no  contrato, que a empresa nova cumpra os 

requisitos de habilitação  previstos na licitação e que sejam mantidas as 

condições estabelecidas no contrato original.

Porém, no caso sob exame, o edital e o contrato não  admitiram a 

hipótese de substituição da empresa contratada em decorrência da cisão, 

ao inverso disso, expressamente  determinaram a extinção do vinculo 

contratual se tal situação viesse a ocorrer Todos sabem que a vincula çáo ao 

instrumento convocatório é principio expressamente previsto no artigo 30 

da Lei n 8.666⁄1993, do qual em nenhum momento a Administração pode se 

desviar Conforme expressão consagrada por Helly Lopes Meirelles, o edital 

é lei interna da licitação, os seus termos vinculam tanto os licitantes como 
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a Administração (apud Carlos Pinto Coelho Mota, “Efi cácia nas Licitações e 

Contratos”, Ed. DeI Rey, Belo Horizonte:- 2005, p-.89).

Sobressai a ofensa aos princípios da legalidade, da isonomia  e da 

supremacia do interesse público.

É que além da substituição da empresa contratada ter sido  vedada, 

a empresa resultante da cisão, que culminou assumindo a  execução 

do contrato administrativo, não atendia ao requisito de  habilitação 

referente ao patrimônio líquido estabelecido no item  5.2.9 do edital - f. 

19. Quando fi rmado o termo aditivo contratando  a quinta Ré, esta tinha 

patrimônio líquido de R$ 323.000,00  (trezentos e vinte e três mil reais), 

bastante inferior à quantia  exigida dos demais participantes da licitação, 

R$ 802.440,00 (oitocentos e dois mil, quatrocentos e quarenta reais). Aliás, 

uma das empresas participantes foi inabilitada por não atender tal requisito, 

como se verifi ca às fl s. 33⁄34.

Assim, percebe-se que ao autorizar a substituição da empresa contratada 

em desconformidade com a determinação do edital, os Réus* frustraram o 

caráter competitivo do certame, dispuseram do  interesse público e.- con 

feriram tratamento benéfi co a pessoa  determinada. Essa conclusão deve-

se ao fato de que uma empresa foi inabilitada por não atender o requisito 

especifi co do patrimônio  líquido mínimo. A quinta Ré teve uma chance 

que não foi dada àquela empresa, que, inabilitada, não teve oportunidade 

de ver  analisada a sua proposta. E a Administração Pública perdeu 

a oportunidade de obter proposta mais vantajosa que a executada pela Ré.

Note-se que a quinta Ré não teria sido habilitada, se tivesse concorrido 

em igualdade de condições com as demais empresas  participantes do 

procedimento licitatório.” (747-8) 

Assim, a condenação dos réus foi fundamentada no inciso 1, do art. 11 da Lei 

8.429⁄92, pela ofensa aos princípios da legalidade,  isonomia e supremacia do 

interesse público.

A má-fé é inequívoca. Está evidenciada, sem margem a sofi smas, no desrespeito 

a literal disposição do edital e do contrato, tanto no que concerne à consequência 

jurídica prevista para a cisão,  quanto na contratação de quem não atendia a 

qualifi cação econômica  exigida - requisito, insista-se, que já havia motivada a 

desqualifi cação  da proposta de uma das licitantes -, pouco importando que o 

seu patrimônio tenha sido incrementado dias após a sua contratação, vale dizer, 

quando já consumado o ilícito.

Tanto a diretoria da CODEPLAN como a Call tinham  conhecimento desse 

regramento, mesmo assim, simplesmente deram-lhe as costas e o ignoraram.

Assim, violaram o ordenamento de forma livre e consciente.
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A propósito, a confi guração da conduta tipifi cada no art. 11, da Lei 8.429⁄92, 

não exige o “dolo específi co”. Basta o genérico, consistente na vontade de praticar 

ato sabidamente incompatível com os princípios da Administração Pública.

(...)

Logo, é indubitável o dolo com que agiram todos os réus.

A propósito, quanto à Call, vale lembrar que o artigo 3º, da Lei 8.429⁄92, prevê 

a aplicação de suas disposições, “no que couber, àquele que, mesmo não sendo 

agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele 

se benefi cie sob qualquer forma direta ou indireta”.

(...)

A Call Tecnologia e Serviços Ltda. benefi ciou-se da  ilegalidade orquestrada 

com o claro objetivo de frustrar o procedimento  licitatório para a prestação de 

serviços regiamente remunerados, com insofi smável e vergonhoso favorecimento 

pessoal que, é óbvio, os réus, todos eles, sabiam ser ilegal.

A eventual eficiência do serviço que prestou não afasta,  obviamente, a 

responsabilidade de nenhum dos réus. Idem no que diz  respeito à ausência de 

prejuízo ao erário, pois mesmo sem ele  confi gura-se a ofensa aos princípios da 

Administração, de obediência obrigatória para todos.

Também não aproveita aos réus, sobretudo Ricardo Lima Espíndola, a tentativa 

de usar pareceres técnicos e jurídicos como trincheira. O edital e o contrato eram 

claríssimos a ponto dos seus termos não comportarem tergiversação. Para ambos, 

respaldados na lei, cisão era igual a rescisão e o serviço só podia ser adjudicado a 

quem atendesse, no momento da contratação, as exigências feitas.”

Do recurso especial interposto pela Call Tecnologia e Serviços Ltda.

Conforme relatado, a parte ora Recorrente aduziu a contrariedade aos 

artigos 11 da Lei 8.429⁄92 e 78, VI, da Lei 8.666⁄93, diante da inexistência de 

dolo na atuação dos  representantes da empresa, os quais agiram com clareza, 

lealdade e boa fé, não havendo em se  falar em improbidade administrativa, 

posto que a substituição contratual não se produziu em ofensa ao art. 78, VI, da 

Lei 8.666⁄93.

Nesse ponto, o acórdão recorrido se manifestou nos seguintes termos 

(fl s. 1.286⁄1.289):

“A má-fé é inequívoca. Está evidenciada, sem margem a sofismas,  no 

desrespeito a literal disposição do edital e do contrato, tanto no que  concerne 

à consequência jurídica prevista para a cisão, quanto na  contratação de quem 

não atendia a qualificação econômica exigida -  requisito, insista-se, que já 
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havia motivada a desqualifi cação da proposta  de uma das licitantes -, pouco 

importando que o seu patrimônio tenha  sido incrementado dias após a sua 

contratação, vale dizer, quando já consumado o ilícito.

Tanto a diretoria da CODEPLAN como a Call tinham conhecimento  desse 

regramento, mesmo assim, simplesmente deram-lhe as costas e o ignoraram.

Assim, violaram o ordenamento de forma livre e consciente.

A propósito, a confi guração da conduta tipifi cada no art. 11, da Lei 8.429⁄92, 

não exige o ‘dolo específi co. Basta o genérico, consistente na vontade de praticar 

ato sabidamente incompatível com os princípios da Administração Pública.

[...]

A Call Tecnologia e Serviços Ltda., benefi ciou-se da ilegalidade  orquestrada 

com o claro objetivo de frustrar o procedimento licitatório  para a prestação de 

serviços regiamente remunerados, com insofi smável e vergonhoso favorecimento 

pessoal que é, óbvio, os réus, todos eles, sabiam ser ilegal.

A eventual eficiência do serviço que prestou não afasta,  obviamente, a 

responsabilidade de nenhum dos réus. Idem no que diz  respeito à ausência de 

prejuízo ao erário, pois mesmo sem ele  confi gura-se a ofensa aos princípios da 

Administração, de obediência obrigatória para todos.”

Conforme verifi cado, no excerto acima transcrito, foi afi rmada, com base 

nas  circunstâncias fáticas presentes nos autos, a presença de dolo por parte 

da Recorrente, já que  tinha “conhecimento desse regramento, mesmo assim, 

simplesmente deram-lhe as costas e o  ignoraram”.   Ao confi rmar a sentença 

de primeiro grau, o acórdão entendeu, ainda, estarem  presentes requisitos 

necessários para a confi guração de conduta subsumível ao art. 11, inciso I, da 

Lei n.º 8.429, que assim dispõe: 

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra 

os  princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole 

os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, 

e notadamente:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso 

daquele previsto, na regra de competência;

Assim,   o reconhecimento, como pretende a parte Recorrente, de não 

houve dolo na  atuação dos representantes da empresa, os quais agiram com 

clareza, lealdade e boa fé,  demandaria o revolvimento do conjunto fático-

probatório, o que é inviável na via recursal eleita tendo em vista a incidência da 

Súmula 7⁄STJ.
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Nesse sentido, a orientação desta Corte Supeior: 

Processual civil. Administrativo. Efeito suspensivo.  Inadequação da via 

eleita. Limites da ação.  Interpretação lógico-sistemática da inicial.    Precedentes. 

Inobservância. Súmula 7⁄STJ. Improbidade  administrativa. Art. 11 da LIA. Dolo 

genérico. Liberalidade do réu. Súmula 7⁄STJ. Sanção. Modifi cação. Inviabilidade.

1. Não é cabível apreciação de pedido suspensivo ao recurso especial no 

corpo do próprio recurso, uma vez que a via adequada para fazê-lo é a medida 

cautelar.

2. O entendimento desta Corte é firme no sentido de que o pedido deve 

ser extraído a partir de interpretação lógico-sistemática de toda a petição.

3. A inicial, ajuizada pela municipalidade e posteriormente titularizada 

pelo  Parquet, aponta a ocorrência de diversas irregularidades em licitações, 

fazendo expressa enumeração dos diversos contratos ilícitos.

4. Elencados os processos suspeitos de irregularidade, requereu-se ao juízo 

a  análise pormenorizada de cada um, de modo a reconhecer a configuração 

de atos  de improbidade em decorrência dos atos ilícitos perpetrados pelo 

então prefeito,  ora recorrente, o que efetivamente ocorreu. Neste diapasão, o 

acolhimento da  tese de violação aos arts. 264, 303 e 460 do CPC demandaria 

incursão na seara fática dos autos, inviável na via estreita do recurso especial, ante 

o óbice da Súmula 7⁄STJ.

5. O Tribunal de origem reconheceu a efetivação de atos de 

improbidade administrativa em decorrência do extenso acervo fático-probatório 

dos autos,  com a constatação de uma sistemática que burlava o procedimento 

licitatório legalmente instituído.

Portanto, deliberadamente, frustrou-se a licitude do processo licitatório diante 

da  não observância das regras legais e morais que lhe são ínsitas (art. 10, VIII, 

c⁄c art. 11, caput, da Lei n. 8.429⁄92).

6. Consoante entendimento desta Corte, “o elemento subjetivo, necessário 

à  configuração de improbidade administrativa censurada nos termos do art. 

11 da  Lei 8.429⁄1992, é o dolo genérico de realizar conduta que atente contra 

os  princípios da Administração Pública, não se exigindo a presença de 

dolo  específico” (REsp 951.389⁄SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira 

Seção, DJe 4⁄5⁄2011).

7. O reconhecimento do dolo em frustrar a legalidade do processo 

licitatório decorreu da análise dos autos, o que torna o especial via inadequada 

à modifi cação do julgado. Incidência da Súmula 7⁄STJ.

8. No mesmo óbice incorre a pretensão de alterar as sanções aplicadas 

-  suspensão dos direitos políticos, pelo prazo de três anos; condenação 

no  pagamento de multa civil, no valor de cinco vezes o valor da última 
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remuneração  percebida na função de Prefeito Municipal na gestão 1997⁄2000; 

e proibição de  contratar com o Poder Público ou de receber benefícios ou 

incentivos fi scais ou  creditícios, direta ou indiretamente, por três anos -, sendo 

viável a modifi cação tão somente quando ultrapassar a barreira da razoabilidade, 

o que não se dessume dos autos.

Recurso especial improvido.

(REsp 1391789⁄PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 

14⁄10⁄2014, DJe 24⁄10⁄2014)

Assim, não conheço o recurso especial interposto pela Call Tecnologia e 

Serviços Ltda.

Dos recursos especiais interpostos por Aberones da Silva e por  Ricardo Lima 

Espíndola

Nos termos que foi relatado, o Recorrente Aberones da Silva aduz violação 

dos artigos 11 da Lei 8429⁄92 e 78, VI, da Lei 8666⁄93, sustentando, em síntese, 

que: a) a previsão contida no  art. 78, VI, da Lei nº 8.666⁄93, no tocante à 

ocorrência de fusão, incorporação ou cisão, constitui faculdade da Administração 

e não conseqüência direta e inexorável da reorganização empresarial, a impedir 

avaliação acerca do interesse público na adoção da medida extrema; b) não há 

falar em improbidade administrativa, eis que o ato praticado pelo recorrente se 

deu com boa-fé e sem o auferimento de qualquer vantagem de caráter pessoal, 

inexistindo elemento subjetivo essencial à sua caracterização.

Por sua vez, Ricardo Lima Espíndola sustenta ofensa aos arts. 10, 12, III, 

da Lei 8429⁄92, sob a alegação de que: a) restou evidenciado que não houve dolo 

e nem culpa por parte do agente público, o qual foi induzido a erro pelo parecer 

jurídico que acompanhava o contrato em tela e seu termo aditivo, de forma que 

não pode ser condenado por ato de improbidade administrativa.

O acórdão recorrido assim se manifestou sobre os Recorrentes (fls. 

1.283⁄1.284): 

Não obstante a clara e inequívoca consequência jurídica expressamente 

prevista,  no edital e no contrato, para o caso de cisão, a diretoria colegiada da 

CODEPLAN  (Durval Barbosa, Danton Eifl er Nogueira, Ricardo Lima Espíndola e 

Aberones da Silva) autorizou a celebração do termo aditivo com o seguinte teor: 
Autorizar a celebração do Quarto Termo Aditivo ao contrato 

supramencionado  entre a Companhia do Desenvolvimento do Planalto 

Central - CODEPLAN  e a  empresa Call Tecnologia e Serviços Ltda., objetivando 
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a substituição da contratada por sua sucessora Call Tecnologia e Serviços Ltda., 

sediada no SAAN, Quadra 03, nº 400 - Brasília - DF, de CNPJ nº 05.003.257⁄0001-

10, considerando  cisão havida em sua estrutura administrativa datada de 

31⁄03⁄2002.  Permanecendo inalteradas e ratificadas as demais cláusulas do 

contrato original. 
Esse o ato que motivou a demanda, por ter frustrado a licitude do 

procedimento  licitatório ao promover a sub-rogação do contrato para 

outra empresa, com  ofensa ao edital e ao contrato, tanto no que concerne à 

conseqüência jurídica neles previstas para o caso de cisão, quanto pelo fato de 

aceitarem empresa sem a qualifi cação econômica exigida - requisito que já havia 

alijado do certame uma outra empresa

Em relação aos pareceres jurídicos apresentados, o acórdão recorrido 

consignou:

Também não aproveita aos réus, sobretudo Ricardo Lima Espíndola, 

a tentativa  de usar pareceres técnicos e jurídicos como trincheira. O edital e 

o contrato eram  claríssimos a ponto dos seus termos não comportarem 

tergiversação. Para ambos, respaldados pela lei, cisão era igual rescisão e o serviço 

só podia ser  adjudicado a quem atendesse, no momento da contratação, as 

exigências feitas (fl . 1.289).

Conforme verifi cado, no excerto acima transcrito, foi afi rmada, com base 

nas circunstâncias fáticas presentes nos autos, a presença de dolo por parte dos 

ora Recorrentes, já que faziam parte da Diretoria-Colegiada da CODEPLAN 

e, nessa qualidade, autorizou a  celebração do termo aditivo ao contrato 

administrativo eivado de nulidade.  Ao confi rmar a sentença de primeiro grau, 

o acórdão entendeu, ainda, estarem presentes requisitos necessários  para a 

confi guração de conduta subsumível ao art. 11, inciso I, da Lei n.º 8.429.

Assim, mais uma vez, o reconhecimento, como pretendem os Recorrentes 

de que não  houve dolo ao autorizar a celebração do aditivo contratual 

demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na 

via recursal eleita tendo em vista a incidência da Súmula 7⁄STJ.

Por fi m, a interposição do recurso especial pela alínea  c  do permissivo 

constitucional também exige que a parte recorrente cumpra o disposto nos arts. 

541, parágrafo único, do CPC⁄1973, e 255, § 1º, do RISTJ.

Assim, considera-se inviável a apreciação de recurso especial fundado 

em divergência jurisprudencial, quando o recorrente não demonstrar o suposto 

dissídio pretoriano por meio: (a) da juntada de certidão ou de cópia autenticada 
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do acórdão paradigma, ou, em sua falta,  da declaração pelo advogado 

da autenticidade dessas; (b) da citação de repositório oficial,  autorizado 

ou credenciado, em que o acórdão divergente foi publicado; (c) do cotejo 

analítico,  com a transcrição dos trechos dos acórdãos em que se funda 

a divergência, além da  demonstração das circunstâncias que identifi cam ou 

assemelham os casos confrontados, não bastando, para tanto, a mera transcrição 

da ementa e de trechos do voto condutor do acórdão paradigma.

Na hipótese examinada, verifica-se que os recorrentes limitaram-se a 

transcrever a  ementa e trechos dos julgados paradigmas, não atendendo aos 

requisitos estabelecidos pelos dispositivos legais e regimentais supramencionados, 

restando ausente o necessário cotejo analítico a comprovar o dissídio pretoriano, 

bem como a demonstração da similitude fática entre os julgados mencionados.  

Além disso, deixaram de particularizar o dispositivo legal supostamente violado 

pelo acórdão a quo, indispensável para a demonstração da divergência, razão pela 

qual incide o óbice previsto na Súmula 284⁄STF.

Portanto, os recursos especiais interpostos pela alínea c do inciso III do art. 

105 da Constituição Federal não merecem ser conhecidos.

Nesse sentido, os seguintes julgados: 

Agravo regimental em agravo. Recurso especial. Alínea “c”.  Dissídio 

jurisprudencial. Falta cotejo analítico. Decisão pela inadmissibilidade do recurso 

mantida. Agravo regimental a que se nega provimento.

1. Para a admissibilidade do recurso especial, na hipótese da alínea “c” 

do  permissivo constitucional, é imprescindível a indicação das circunstâncias 

que  identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, mediante o cotejo 

dos  fundamentos da decisão recorrida com o acórdão paradigma, a fim 

de  demonstrar a divergência jurisprudencial existente (arts. 541 do CPC e 255 

do RISTJ).

2. O recurso revela-se manifestamente inadmissível e procrastinatório, 

devendo ser aplicada a multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC.

3. Agravo regimental não provido com aplicação de multa.

(AgRg no AREsp 733.241⁄SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,  Quarta Turma, 

julgado em 20⁄08⁄2015, DJe 28⁄08⁄2015)

Ante o exposto, não conheço dos recursos especiais interpostos por Aberones 

da Silva e por Ricardo Lima Espíndola.
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Do recurso especial interposto por Durval Barbosa Rodrigues

Conforme relatado, o ora Recorrente aduz que houve violação ao art. 35-

B, da Lei nº 8.884⁄94, bem como aos arts. 13, 14 e 15 da Lei nº 9.807⁄99, sob o 

argumento de que deveria ter sido reconhecido o instituto da delação premiada 

no âmbito da ação de improbidade, com vistas à redução ou exclusão de algumas 

das sanções administrativas impostas.

A Corte a quo, ao analisar a questão, consignou (fl s. 1.289⁄1.292):

 “Quanto ao benefício almejado por Durval Barbosa  Rodrigues - delação 

premiada ou acordo de leniência -, não é possível concedê-lo.

A lei de improbidade, que é especial, não prevê o benefício da  delação 

premiada, instituto aplicável no âmbito do processo penal, ao passo que o acordo 

de leniência tem lugar perante o CADE, por força de lei também especial. - Nesse 

ponto, valho-me do parecer da eminente  Procuradora de Justiça Suzana de 

Toledo Barros que, a meu ver de modo  irretocável, justifi cou a impossibilidade 

de aplicação daqueles institutos aos casos de improbidade administrativa (1162-

1165): 

‘Por fim, ressalta-se que esta Procuradora de Justiça, data  vênia ao 

entendimento esposado pela Promotoria de Justiça, tem  posicionamento 

contrário no que se refere à possibilidade de  aplicação do instituto da 

“contribuição premiada” ao réu Durval Barbosa, conforme requerido em seu 

apelo e expressamente assentido em sede de contrarrazões.

A chamada delação premiada é instituto próprio da seara  criminal, 

previsto no art 13 a 15 da Lei 9.807⁄99. Portanto, sua  função precípua 

é amenizar a aplicação de pena privativa de  liberdade ao colaborador, 

conforme tendência do direito penal  moderno, que, cada vez mais, tem 

reconhecido os prejuízos e a  eficácia limitada desta espécie de pena, 

criando meios  alternativos para evitá-lo ou mitigá-lo sempre que outra 

postura se mostrar razoável.

A improbidade administrativa, por seu turno, é infração cível,  que 

prevê penalidades civis diferenciadas, as quais se ligam,  especialmente, á 

reparação do patrimônio e ao afastamento do agente, reconhecidamente 

ímprobo, do serviço público, o qual,  por razões óbvias, exige elevado 

padrão ético dos administradores.

Uma refl exão critica sobre as hipóteses de improbidade administrativa 

é o bastante para se concluir que o ressarcimento  ao erário, a proibição 

de contratar, a proibição da continuidade  do exercício do cargo público, 

a suspensão dos- direitos políticos  e o pagamento de multa não se com 
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prazem com o perdão judicial.  No máximo poderia haver diminuição ou 

inaplicação de multa.

Com efeito, na esfera criminal, a mens legis do instituto da  delação 

premiada é a de que haja uma troca: a delação - para  descobrimento 

da verdade - pela manutenção da liberdade do  delator. No caso da 

improbidade, a moeda de troca não pode ser  oferecida, pois importaria 

na disposição dos mecanismos de proteção do patrimônio público moral e 

material e esvaziamento por completo da ação.

Sob outro aspecto, é de se observar que há identidade na  infração 

criminal e na de improbidade administrativa no que se refere ao dever de 

reparar o dano.

Todavia, neste aspecto, mesmo na órbita criminal, a delação  premiada 

não afasta tal responsabilidade do infrator Pelo contrário, é condição para 

a aplicação do benefício que haja a  recuperação do produto do crime, o 

que quer dizer que, em se tratando de corrupção ou outros crimes contra a 

administração, o dinheiro público desviado deve ser devolvido.

O fato é que deveres de natureza civil, mesmo decorrentes de infrações 

penais, não se amoldam à redução de pena pela contribuição premiada.

Confrontando estas realidades, e suas peculiaridades, não há  como 

se negar distinção entre as hipóteses de infrações, de modo que , não se 

tratando de situações análogas, inaplicável o instituto criminal na seara da 

improbidade administrativa.

Mesmo para aqueles que entendam viável e profícuo que haja  a 

‘contribuição premiada no âmbito da improbidade  administrativa, é 

inegável a necessidade de intervenção legislativa nesse sentido.

Do contrário, o Ministério Público, que deve agir como  defensor da 

lei, estará desbordando de suas funções de fi scal  para criá-la, pois a tese 

defendida em sede de contrarrazões não  está adstrita ao mero campo 

da interpretação, ainda que  analógica, mas veicula verdadeira inovação 

jurídica em situação diferenciada, substituindo-se ao legislador.

A propósito, tal argumento afasta, outrossim, a suposta  aplicação 

analógica do ‘acordo de leniência’, previsto no art.  35-B, da Lei 8.884194. 

Se o legislador, diante da especifica  configuração das infrações contra 

a ordem econômica, instituiu  formalmente benefício, sem estendê-lo a 

outras espécies de  infrações que tutelam valores distintos, não há que se 

cogitar de aplicação analógica ou extensiva.

A visão simplista de que ‘se no processo criminal -mais  gravoso - o 

benefício é aplicável, com mais razão -o deve ser no cível - menos gravoso’, 

não sobrevive à refl exão mais atenta sobre  a ‘contribuição premiada’, que 
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conduz à conclusão de que sua razão de ser se liga justamente ao rigor da 

pena privativa de  liberdade, de modo que não há ensejo à sua aplicação 

analógica no âmbito da improbidade administrativa.’”

Inicialmente, cumpre destacar que a delação premiada - espécie de 

colaboração premiada - é um mecanismo por meio do qual o investigado ou 

acusado, ao colaborar com as autoridades apontando outras pessoas que também 

estão envolvidas na trama criminosa, obtém benefícios na fi xação da pena ou 

mesmo na execução penal.

Embora o instituto tenha sido consolidado recentemente, com a 

promulgação da Lei nº 12.850⁄2013, é de ressaltar que o ordenamento jurídico 

já trazia previsões esparsas de colaboração premiada - gênero do qual a delação 

premiada é espécie - dentre as quais podemos citar os alegados arts. 13 a 15 da 

Lei nº 9.807⁄99, bem como o art. 35-B, da Lei nº 8.884⁄94 (vigente à época da 

interposição do recurso, revogado pelo art. 87, da Lei n 12.529⁄2011 - atual Lei 

Antitruste).

Para melhor compreensão, transcrevo os mencionados dispositivos da Lei 

n.º 9.807⁄99:

Art. 13. Poderá o juiz, de ofício ou a requerimento das partes, conceder o 

perdão judicial e a conseqüente extinção da punibilidade ao acusado que, sendo 

primário,  tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e o 

processo criminal, desde que dessa colaboração tenha resultado:

I - a identifi cação dos demais co-autores ou partícipes da ação criminosa;

II - a localização da vítima com a sua integridade física preservada;

III - a recuperação total ou parcial do produto do crime.

Parágrafo único. A concessão do perdão judicial levará em conta a 

personalidade  do beneficiado e a natureza, circunstâncias, gravidade e 

repercussão social do fato criminoso.

 Art. 14. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com 

a  investigação policial e o processo criminal na identifi cação dos demais co-

autores ou partícipes do crime, na localização da vítima com vida e na recuperação 

total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida 

de um a dois terços.

Art. 15. Serão aplicadas em benefício do colaborador, na prisão ou fora 

dela,  medidas especiais de segurança e proteção a sua integridade física, 

considerando ameaça ou coação eventual ou efetiva.
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§ 1o  Estando sob prisão temporária, preventiva ou em decorrência de 

fl agrante  delito, o colaborador será custodiado em dependência separada dos 

demais presos.

§ 2o  Durante a instrução criminal, poderá o juiz competente determinar em 

favor do colaborador qualquer das medidas previstas no art. 8o desta Lei.

 § 3o  No caso de cumprimento da pena em regime fechado, poderá o juiz 

criminal  determinar medidas especiais que proporcionem a segurança do 

colaborador em relação aos demais apenados.

E, ainda, da atual Lei Antitruste:

 Art. 87 - Lei 12.529⁄2011 - Nos crimes contra a ordem econômica, 

tipifi cados na  Lei no  8.137, de 27 de dezembro de 1990, e nos demais crimes 

diretamente  relacionados à prática de cartel, tais como os tipificados na Lei 

no 8.666, de 21 de junho de 1993, e os tipifi cados no 88 do Decreto-Lei nº 2.848, 

de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, a celebração de acordo de leniência, 

nos termos desta  Lei, determina a suspensão do curso do prazo prescricional 

e impede o  oferecimento da denúncia com relação ao agente benefi ciário da 

leniência.

Parágrafo único. Cumprido o acordo de leniência pelo agente, extingue-

se  automaticamente a punibilidade dos crimes a que se refere o caput deste 

artigo.

Por meio de interpretação sistemática dos dispositivos acima transcritos, 

observo que os mecanismos ali previstos são restritos às fi nalidades previstas nos 

respectivos diplomas normativos.

No caso da Lei 9.807⁄99 - que instituiu o Programa Federal de Assistência 

a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas -, o benefício se restringe ao processo 

criminal e pressupõe que o  Réu esteja sofrendo algum tipo de ameaça ou 

coerção em virtude de sua participação na conduta  criminosa.   Por sua vez, 

a Lei Antitruste, ao prever o acordo de leniência, restringe seus  benefícios a 

eventuais penalidades impostas em decorrência da prática de crimes contra a 

ordem econômica, “tipifi cados na Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e nos 

demais crimes diretamente relacionados à prática de cartel, tais como os tipifi cados na 

Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e os tipifi cados no 88 do Decreto-Lei nº 2.848, 

de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal”.

Assim, considerando que o alcance limitado dos referidos dispositivos, 

entendo que não  são aplicáveis ao caso em concreto, tendo em vista que, na 



Jurisprudência da SEGUNDA TURMA

RSTJ, a. 32, (258): 257-312, Abril/Junho 2020 303

presente demanda, não se discute a prática de crimes contra a ordem econômica, 

nem está demonstrada a hipótese prevista na Lei 9.807⁄99.

Por fi m, é necessário consignar que a transação e o acordo são expressamente 

vedados no âmbito da ação de improbidade administrativa (art. 17, § 1º, da Lei 

8.429⁄1992), ainda que  entenda oportuno o debate pelo Congresso Nacional 

sobre o referido dispositivo legal, a fi m de analisar sua atualidade, pertinência 

e compatibilidade com normas sancionatórias que preevêm  possibilidade de 

acordo de não-persecução penal.

Sobre o tema, a orientação desta Corte Superior: 

Administrativo. Improbidade administrativa. Agravo  interno no recurso 

especial. Suspensão do feito para que sejam buscados meios de compensação da 

conduta ímproba, à luz da Lei 13.655⁄2018.

Impossibilidade. Prevalência da regra especial contida no art. 17, § 1º, da LIA. 

Lei de Responsabilidade Fiscal. Aumento de despesas com pessoal. Ato ímprobo 

caracterizado. Súmula 7⁄STJ. Dissídio jurisprudencial não comprovado.

1. Prevalece em nosso sistema jurídico o princípio da especialidade, segundo 

o  qual, diante de um eventual conflito aparente entre normas, a lei especial 

deverá prevalecer em relação à norma geral.

Precedentes: AgRg no REsp 1.359.182⁄RJ, Rel. Ministro Humberto  Martins, 

Segunda Turma, DJe 10⁄06⁄2013; AgRg no Ag 1.327.071⁄SP, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 08⁄04⁄2011.

2. Conforme Ato Declaratório do Presidente da Mesa do Congresso 

Nacional nº  27, de 30⁄05⁄2016, publicado no DOU de 31⁄05⁄2016, a MP 703, 

de 18⁄12⁄2015,  publicada no DOU de 21⁄12⁄2015, teve seu prazo de vigência 

encerrado no dia 29⁄05⁄2016, o que importou no restabelecimento da vigência do 

art. 17, § 1º, da Lei 8.429⁄1992, que veda a transação, acordo ou conciliação nas 

ações de improbidade administrativa.

3. É inviável o acolhimento do pedido de suspensão do processo, a fi m de 

que sejam buscados os meios de compensação da conduta ímproba praticada, à 

luz da Lei 13.655⁄2018, uma vez que deve prevalecer a regra especial contida no 

art. 17, § 1º, da Lei 8.429⁄1992.

4. Na forma da jurisprudência do STJ, “tratando-se de ação de 

improbidade  administrativa, cujo interesse público tutelado é de natureza 

indisponível, o acordo entre a municipalidade (autor) e os particulares (réus) não 

tem o condão de  conduzir à extinção do feito, porque aplicável as disposições 

da Lei 8.429⁄1992,  normal especial que veda expressamente a possibilidade de 

transação, acordo ou  conciliação nos processos que tramitam sob a sua égide 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

304

(art. 17, § 1º, da LIA)”  (REsp 1.217.554⁄SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda 

Turma, DJe 22⁄08⁄2013).

5. Tendo o Tribunal de origem fi rmado a compreensão no sentido de que 

as  nomeações efetuadas pelo ora agravante acarretaram indevido aumento 

de  despesa com pessoal, sem planejamento orçamentário e fi nanceiro - sendo 

certo  que tal conduta tinha por fi nalidade última prejudicar a gestão de seu 

sucessor, causando-lhe desgaste político, o que caracteriza desvio de fi nalidade, 

eis que sua  atuação não visava atender o interesse público, mas interesses 

pessoais -, a  revisão de tais conclusões demandaria novo exame do acervo 

fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, 

conforme o óbice previsto na Súmula 7⁄STJ.

6. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado na forma exigida pelos 

art. 1.029. § 1º , do CPC⁄15 e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ. Com efeito, a parte agravante 

apontou como paradigma julgado que não guarda similitude fática com a matéria 

ora apreciada.

7. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1654462⁄MT, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado 

em 07⁄06⁄2018, DJe 14⁄06⁄2018) 

Processual civil e administrativo. Ação de ressarcimento de danos. Improbidade 

administrativa. Acordo entre as partes. Vedação. Art. 17, § 1º, da Lei 8.429⁄1992. 

Microssistema  de tutela coletiva. Aplicação subsidiária do Código de  Processo 

Civil. Inviabilidade de extinção com base no art. 267, VIII, do CPC. Nomenclatura 

da ação. Fundamentação.

1. Tratando-se de ação de improbidade administrativa, cujo interesse 

público  tutelado é de natureza indisponível, o acordo entre a municipalidade 

(autor) e os  particulares (réus) não tem o condão de conduzir à extinção do 

feito, porque  aplicável as disposições da Lei 8.429⁄1992, normal especial que 

veda  expressamente a possibilidade de transação, acordo ou conciliação nos 

processos que tramitam sob a sua égide (art. 17, § 1º, da LIA).

2. O Código de Processo Civil deve ser aplicado somente de forma subsidiária 

à  Lei de Improbidade Administrativa. Microssistema de tutela coletiva. 

Precedente do STJ.

3. Não é a nomenclatura utilizada na exordial que define a natureza da 

demanda, que é irrelevante, mas sim o exame da causa de pedir e do pedido.

4. Recurso especial não provido.

(REsp 1217554⁄SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,  julgado em 

15⁄08⁄2013, DJe 22⁄08⁄2013)
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Conclusão

Ante o exposto, não conheço dos recursos especiais interpostos por Call 

Tecnologia e Serviços Ltda., Aberones da Silva e Ricardo Lima Espíndola, e 

nego provimento ao recurso especial interposto por Durval Barbosa Rodrigues.

É o voto.

VOTO-VISTA

Ementa: Administrativo. Improbidade administrativa.

Colaboração premiada. Celebração. Impossibilidade.  Voto 

acompanhando o eminente relator.

1. Conforme apontado pelo Relator, “o Ministério Público do 

Distrito Federal e Territórios ajuizou ação civil por ato de improbidade 

administrativa em face dos ora recorrentes (e Outros),   em face das 

apontadas ilicitudes praticadas no âmbito do contrato administrativo 

nº 02⁄2000, que promoveu alteração subjetiva no ajuste administrativo 

fi rmado após a realização de licitação, na modalidade  concorrência, 

para a contratação de serviço de  telemarketing  a ser prestado 

à Companhia de Planejamento do Distrito Federal –  CODEPLAN 

(entidade licitante)”.

2. Não tenho reparo quanto ao destino dado pelo Relator aos 

Recursos Especiais  de Call Tecnologia e Serviços Ltda., Aberones 

da Silva e Ricardo Lima Espíndola, de forma que deles também não 

conheço.

3. Quanto ao Recurso Especial de Durval Barbosa Rodrigues, 

o debate é  concernente à possibilidade de estender os benefícios 

da colaboração premiada  no âmbito sancionatório da improbidade 

administrativa.

4. Em brilhante voto, o Relator fez um apanhado da legislação 

envolvendo o  instituto da colaboração premiada e concluiu ser 

impossível celebrar o citado benefício legal no âmbito da improbidade 

administrativa, invocando, entre outros argumentos, a expressa vedação 

legal prevista no art. 17, § 1º, da LIA.  Concordo com tal posição.

5. Pelo exposto,  acompanho o Relator, Ministro Mauro 

Cambpell  Marques, não conhecendo dos Recursos Especiais interpostos 
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por Call  Tecnologia e Serviços Ltda., Aberones da Silva e Ricardo 

Lima  Espíndola, e nego provimento ao Recurso Especial de Durval 

Barbosa Rodrigues.

 
O Sr. Ministro Herman Benjamin:  Trata-se de três  Recursos Especiais 

propostos no âmbito de Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa 

pelos fatos assim sintetizados pelo Relator, Ministro Mauro Campbell Marques: 

1. Contextualização

1.1. No caso concreto, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios 

ajuizou ação civil por ato de improbidade administrativa em face dos  ora 

recorrentes (e Outros),  em face das apontadas ilicitudes praticadas no âmbito do 

contrato administrativo nº 02⁄2000, que promoveu alteração subjetiva no 

ajuste  administrativo firmado após a realização de licitação, na modalidade 

concorrência,  para a contratação de serviço de  telemarketing  a ser prestado à 

Companhia de Planejamento do Distrito Federal - CODEPLAN (entidade licitante).

1.2. Nos termos expostos pelo acórdão recorrido, a pessoa jurídica Manchester 

Serviços Ltda. venceu a concorrência ao apresentar proposta no  valor de R$ 

9.048.000,00, pelo período de 12 meses, prorrogável por igual e sucessivo período 

até o limite de 60 meses. O contrato administrativo foi celebrado em 23⁄02⁄2000 

(fl . 1.283).

1.3. No entanto, em 31⁄03⁄2002, dois anos após o ajuste, a  vencedora 

promoveu sua cisão parcial e criou uma nova pessoa jurídica  denominada Call 

Tecnologia e Serviços Ltda., cujo objeto social englobaria a prestação do serviço 

de  telermaketing,  operação, gerenciamento e solução  completa de  call center, 

serviços de informática e desenvolvimento de software.

1.4. Em decorrência da referida operação societária, foi celebrado  termo 

aditivo ao contrato administrativo, sendo autorizada a sub-rogação do contrato 

para a nova pessoa jurídica, “com ofensa ao edital e ao contrato, tanto  no que 

concerne à consequência jurídica neles previstas para o caso de  cisão, quanto pelo 

fato de aceitarem empresa sem a qualifi cação econômica exigida - requisito que já 

havia alijado do certame uma outra empresa” (fl . 1.284). 

Não tenho reparos quanto ao destino dado pelo eminente Relator aos 

Recursos Especiais de Call Tecnologia e Serviços Ltda., Aberones da Silva e 

Ricardo Lima Espíndola, de forma que deles também não conheço.

Quanto ao Recurso Especial de Durval Barbosa Rodrigues, o debate 

é concernente à possibilidade de estender os benefícios da colaboração premiada 

no âmbito sancionatório da improbidade administrativa.
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Em brilhante voto, o eminente Relator fez um apanhado da 

legislação  envolvendo o instituto da colaboração premiada e concluiu 

ser impossível celebrar o citado  benefício legal no âmbito da improbidade 

administrativa, invocando, entre outros argumentos, a  expressa vedação legal 

prevista no art. 17, § 1º, da LIA. Posição com a qual estou de acordo.

 Pelo exposto,  acompanho o Relator, Ministro Mauro Cambpell Marques,  e 

não conheço dos Recursos Especiais interpostos por Call Tecnologia e Serviços Ltda. 

e por Aberones da Silva e Ricardo Lima Espíndola, e nego provimento ao Recurso 

Especial de Durval Barbosa Rodrigues.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.849.072 - SP (2019⁄0343656-6) 

Relator: Ministro Herman Benjamin

Recorrente: ISS Servisystem do Brasil Ltda

Advogados: Márcio Pestana  - SP103297

Maria Clara da Silveira Villasbôas Arruda  - SP182081A

Paulo Friedrich Wilhelm Lowenthal  - SP235104

Recorrido: Fazenda Nacional

EMENTA 

Processual civil e tributário. Extinção dos embargos à execução 

fi scal em virtude de adesão ao regime de quitação instituído pela Lei 

11.941⁄2009. Indeferimento,  ante a ausência de preenchimento dos 

requisitos formais. Conversão do depósito judicial em renda da União, 

pelo valor integral. Inaplicabilidade do art. 10 da Lei 11.941⁄2009.

1. A irresignação da empresa tem por objeto acórdão que 

determinou a  conversão, em renda da União, do valor integral do 

depósito judicial realizado nos autos.
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2. A recorrente pretende o levantamento, em seu favor, da parcela 

referente aos benefícios instituídos pela Lei 11.941⁄2009 para a opção 

pelo pagamento à vista ou parcelado com descontos.

3. A situação dos autos, registrada no acórdão hostilizado, é a 

seguinte: a empresa requereu a homologação da desistência da ação, 

com renúncia ao direito sobre o qual esta se funda, em cumprimento 

à Lei 11.941⁄2009, para fazer jus à quitação do débito nesta última 

estabelecida (à vista ou parcelada, mas em  qualquer hipótese com 

descontos nos encargos do débito).

4. O Tribunal de origem homologou a desistência, nos exatos 

termos requeridos  pela empresa, e julgou extintos os Embargos à 

Execução Fiscal. Ocorre que, por ocasião da conversão, em renda da 

União, do depósito judicial efetivado nos  autos, constatou o órgão 

julgador o surgimento de  nova  controvérsia entre as  partes, pois 

sobreveio a notícia de que não foi convalidada a adesão da devedora 

ao regime estabelecido na Lei 11.941⁄2009 – daí o motivo pelo qual a 

Fazenda Nacional requereu a conversão integral do valor depositado, 

ao passo que a empresa pleiteou o levantamento da parcela relativa aos 

descontos concedidos pela citada lei.

5. O Tribunal de origem consignou que, embora o ente público 

não tenha demonstrado o requisito formal não atendido pela empresa, 

é fato incontroverso que a adesão ao sistema de quitação previsto na 

Lei 11.941⁄2009 não foi concretizada, motivo pelo qual determinou 

a conversão do depósito judicial, pelo  seu valor integral, em renda 

da União (fls. 352-353, e-STJ, destaquei em negrito):  “Muito 

embora a União Federal não tenha esclarecido quais requisitos 

formais não foram cumpridos pelo embargante, o fato superveniente 

é incontroverso, ou seja, o pedido de adesão aos benefícios da Lei 

nº 11.941⁄09 não foi validado, razão pela qual o depósito efetuado 

nos autos da execução fi scal deve ser convertido integralmente em 

renda da União Federal”.

6. Segundo o art. 10 da Lei 11.941⁄2009, “Os depósitos existentes 

vinculados aos débitos a serem pagos ou parcelados nos termos desta 

Lei serão  automaticamente convertidos em renda da União, após 

aplicação das reduções para pagamento a vista ou parcelamento.”  
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7. Essa norma, de fato, não se emprega no caso concreto, 

pois pressupõe obviamente a “aplicação das reduções para pagamento 

a vista ou parcelamento” no contexto das adesões efetivadas.

8. A pretensão recursal veiculada pela empresa é manifestamente 

improcedente, pois a concessão dos benefícios da Lei 11.941⁄2009 não 

depende exclusivamente da intenção do contribuinte de a eles aderir. 

É necessário que tal adesão tenha sido convalidada pelo Fisco.

9. Diga-se de passagem que não se está aqui a definir – é 

importante deixar claro  isso – que a rejeição ao pedido de adesão, 

em razão da ausência do  preenchimento dos requisitos formais, é 

correta. Pelo contrário, o acórdão deixou  claro que os fundamentos 

que levaram ao indeferimento de sua adesão não foram esclarecidos 

pela Fazenda Nacional, mas são irrelevantes no momento.  Não 

houve, portanto, valoração desse tema, que efetivamente é estranho 

ao conteúdo da lide. Não obstante, conforme acima mencionado, essa 

é uma questão nova (a legalidade ou não do ato que indeferiu a adesão 

aos benefícios da Lei 11.941⁄2009), dissociada da controvérsia objeto 

de análise (destinação do depósito  judicial em razão da desistência 

da ação) e, portanto, dá origem a outro confl ito de interesses entre 

as partes, o qual poderá, se for da vontade da empresa, ser  alvo de 

discussão nas vias processuais adequadas.

10. Recurso Especial não provido. 

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:  “A Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos 

do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a).” Os Srs. Ministros Og Fernandes, 

Mauro Campbell Marques,  Assusete Magalhães e Francisco Falcão votaram 

com o Sr. Ministro Relator.

Dr(a). Paulo Friedrich Wilhelm Lowenthal, pela parte  Recorrente: ISS 

Servisystem do Brasil Ltda”

Brasília, 10 de março de 2020 (data do julgamento).

Ministro Herman Benjamin, Relator

DJe: 25.6.2020  
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RELATÓRIO 

O Sr. Ministro Herman Benjamin: Trata-se de Recurso Especial interposto 

com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição da República contra 

acórdão assim ementado: 

Tributário. Processual civil. Embargos à  execução fiscal. Lei nº 11.941⁄09. 

Renúncia ao direito sobre  o qual se funda a ação. Extinção dos embargos 

com mérito. Art. 269, V, CPC. Valores depositados em juízo. Pedido de adesão aos 

benefícios da Lei nº 11.941⁄09 não validado. Conversão em renda da integralidade 

do depósito.

A recorrente alega violação do art. 10 da Lei 11.941⁄2009. Afirma 

existir dissídio jurisprudencial.

Foram apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO 

O Sr. Ministro Herman Benjamin (Relator):  Os autos  foram recebidos 

neste Gabinete em 2 de dezembro de 2019.    

A irresignação da empresa tem por objeto acórdão que determinou 

a conversão, em renda da União, do valor integral do depósito judicial realizado 

nos autos.

A recorrente pretende o levantamento, em seu favor, da parcela referente 

aos benefícios instituídos pela Lei 11.941⁄2009 para a opção pelo pagamento à 

vista ou parcelado com descontos.

A situação dos autos, registrada no acórdão hostilizado, é a seguinte: a 

empresa  requereu a homologação da desistência da ação, com renúncia ao 

direito sobre o qual esta se  funda, em cumprimento à Lei 11.941⁄2009, para 

fazer jus à quitação do débito nesta última estabelecida (à vista ou parcelada, 

mas em qualquer hipótese com descontos nos encargos do débito).

O Tribunal de origem homologou a desistência, nos exatos termos 

requeridos pela empresa, e julgou extintos os Embargos à Execução Fiscal. Ocorre 

que, por ocasião da conversão, em renda da União, do depósito judicial efetivado 

nos autos, constatou o órgão julgador o surgimento de nova controvérsia entre 

as partes, pois sobreveio a notícia de que não foi convalidada a adesão da devedora 
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ao regime estabelecido na Lei 11.941⁄2009  – daí o motivo pelo qual a Fazenda 

Nacional requereu a conversão integral do valor  depositado, ao passo que a 

empresa pleiteou o levantamento da parcela relativa aos descontos concedidos 

pela citada lei.

O Tribunal de origem consignou que, embora o ente público não 

tenha  demonstrado o requisito formal não atendido pela empresa, era fato 

incontroverso que a adesão ao sistema de quitação previsto na Lei 11.941⁄2009 

não foi concretizada, motivo pelo  qual a autoridade judicial determinou a 

conversão do depósito judicial, pelo seu valor integral, em renda da União (fl s. 

352-353, e-STJ, destaquei em negrito): 

Muito embora a União Federal não tenha esclarecido quais requisitos formais 

não foram cumpridos pelo embargante, o fato superveniente é incontroverso, 

ou seja, o pedido de adesão aos benefícios da Lei nº  11.941⁄09 não foi 

validado, razão pela qual o depósito efetuado nos autos da execução fi scal 

deve ser convertido integralmente em renda da União Federal.

Prescreve o art. 10 da Lei 11.941⁄2009: 

Art. 10.   Os depósitos existentes vinculados aos débitos a serem  pagos ou 

parcelados nos termos desta Lei serão automaticamente convertidos em  renda 

da União, após aplicação das reduções para pagamento a vista ou parcelamento.  

Essa norma, de fato, não se emprega no caso concreto, 

pois pressupõe obviamente a “aplicação das reduções para pagamento a vista ou 

parcelamento” no contexto das adesões efetivadas.

A pretensão recursal veiculada pela empresa é manifestamente 

improcedente, pois a concessão dos benefícios da Lei 11.941⁄2009 não depende 

exclusivamente da manifestação de vontade do contribuinte de a eles aderir. É 

necessário que tal adesão tenha sido convalidada pelo Fisco.

Não se está aqui a examinar – é importante deixar claro isso – se a 

rejeição ao  pedido de adesão, em razão da ausência do preenchimento dos 

requisitos formais, é correta  ou não. Pelo contrário, o acórdão deixou claro 

que os fundamentos que levaram ao  indeferimento de sua adesão não foram 

esclarecidos pela Fazenda Nacional, mas são irrelevantes no momento.

Não obstante, conforme acima mencionado, essa é uma questão nova 

(a  legalidade ou não do ato que indeferiu a adesão aos benefícios da Lei 

11.941⁄2009),  dissociada da controvérsia objeto de análise (destinação do 
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depósito judicial em razão da  desistência da ação) e, portanto, dá origem a 

outro confl ito de interesses entre as partes, o qual poderá, se for da vontade da 

empresa, ser alvo de discussão nas vias processuais adequadas.

Com essas considerações, nego provimento ao Recurso Especial.

Inexistindo arbitramento de honorários advocatícios nas instâncias de 

origem, deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.




