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EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO 
CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. ASSOCIAÇÃO. 
SUCESSÃO NO POLO ATIVO. COLEGITIMADO. 
POSSIBILIDADE. ARTS. 9º DA LEI 4.717/65 E 5º, § 3º, DA LEI 
7.347/85.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional ante a 
análise das questões necessárias à solução da controvérsia, não 
configurando negativa de prestação jurisdicional a ausência de 
prequestionamento numérico.
2. "A assunção do polo ativo por outro colegitimado deve ser aceita, 
por aplicação analógica dos arts. 9º da Lei 4.717/65 e 5º, § 3º, da 
Lei 7.347/85, na hipótese de dissolução da associação autora 
original, por aplicação dos princípios da interpretação pragmática 
e da primazia do julgamento de mérito." (REsp 1800726/MG, Rel. 
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 
02/04/2019, DJe 04/04/2019)
3. RECURSO ESPECIAL EM PARTE CONHECIDO E 
DESPROVIDO.

 

  

DECISÃO
Vistos etc.

Trata-se de recurso especial interposto por BV FINANCEIRA SA CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, com fundamento na alínea "a" do inciso 

III do art. 105 da CF, contra acórdão prolatado pelo egrégio Tribunal de Justiça do 

PTVS07 

REsp 1787184 C542560449089308902218@ C584<501:0:01032461548@
 2018/0333975-0 Documento Página  1 de 11 

(e-STJ Fl.852)

Documento eletrônico VDA24771475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a):  MINISTRO Paulo de Tarso Sanseverino   Assinado em: 11/03/2020 18:53:00
Publicação no DJe/STJ nº 2868 de 13/03/2020. Código de Controle do Documento: 5BFD3C12-33CE-4F7D-BED5-60D28BA202CC



Superior Tribunal de Justiça

Estado de Minas Gerais, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL COLETIVA - 
SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - DISSOLUÇÃO DE ASSOCIAÇÃO 
AUTORA - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO 
ART.5º, §3º, DA LEI N°. 7.347/85. 1. Considerando a dissolução da 
associação autora que ingressou com ação coletiva em defesa dos 
consumidores, por analogia ao que dispõe o art. 5º, §3º da Lei nº 
7.347/85, é possível a substituição processual desta por outra 
associação regularmente constituída há mais de um ano, cuja 
finalidade também é a defesa dos consumidores. 2. A intenção do 
legislador ao prescrever o §3º, do art. 5º da Lei nº.7.347185 foi 
privilegiar a continuação da ação em defesa de interesses coletivos, 
razão pela qual equipara-se a desistência ou abandono, a 
dissolução de associação que ingressou com a ação coletiva. 3. 
Recurso conhecido e não provido.
V.V AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ASSOCIAÇÃO REGULARMENTE 
DISSOLVIDA - SUPERVENIENTE AUSÊNCIA DE 
PERSONALIDADE JURÍDICA E DE CAPACIDADE PROCESSUAL 
- SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - IMPOSSIBILIDADE.
- Com a regular dissolução a associação autora, deixando de 
existir, perde a sua personalidade jurídica e conseqüente 
capacidade processual.
- Logo, não há que se falar em substituição, mas em sucessão 
processual, mediante a regular habilitação da parte sucessora, na 
forma prevista pelo artigo 43, do Código de Processo Civil.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.

Nas razões do recurso especial, apontou violação do art. 535 do CPC, ao 

fundamento que que o acórdão recorrido não prequestionou a matéria de que tratam 

os arts. 5º da Constituição c/c 2º-A, da Lei n° 9.494, de 1997, restando omisso 

acerca: a) da substituição da ANDEC pela POLISDEC e representação dos filiados 

desta e não daquela; b) a extensão subjetiva da demanda depois de estabilizada. 

Asseverou ofendidos, ainda, os arts. 2º-A da Lei nº 9.494/97, 5º, § 3º, da Lei nº 

7.347/85, 112 do CDC, 4º da LICC, 41, 43, 264 e 267, incisos IV e VI, 480, 481, 482 

e 483 do CPC/73, ao fundamento de que, extinta a associação demandante no curso 

da ação civil pública, não poderia outra associação substituí-la, tendo em vista o 

vínculo decorrente da substituição processual existir em face dos associados 

representados pela associação demandante. Referiu, ainda, que as hipóteses legais 

de substituição se verificam apenas em relação à desistência infundada ou abandono 
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Superior Tribunal de Justiça

da ação, disse da impossibilidade de alteração da demanda após a sua estabilização e 

finalizou dizendo da reserva de plenário para o reconhecimento da 

inconstitucionalidade de lei.

POLISDEC apresentou suas contrarrazões.

O Tribunal de origem deu seguimento ao recurso.

Acostaram-se memoriais (fls. 804/850 e-STJ).

É o relatório.

Passo a decidir.

Inicialmente, registro que o acórdão recorrido foi publicado antes da entrada 

em vigor da Lei 13.105/2015, razão por que o juízo de admissibilidade é realizado 

na forma do CPC/73, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça, conforme Enunciado Administrativo STJ 2/2016. 

Afasto, de pronto, a alegação de negativa de prestação jurisdicional, pois 

inexistentes as sustentadas omissões, senão a análise das questões necessárias à 

solução da controvérsia pelo acórdão recorrido.

Não há, ainda, o devido prequestionamento acerca da reserva de plenário, não 

se podendo conhecer do recurso no que concerne, tema em relação ao qual não se 

sustentou expressamente a existência de negativa de prestação jurisdicional.

No mais, remanesce a análise da afronta à legislação federal indicada no 

especial pelo acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que 

negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente, 

reconhecendo a higidez da substituição da ANDEC - Associação Nacional dos 

Consumidores de Crédito, entidade dissolvida no curso da presente ação coletiva, 

por POLISDEC - Instituto Mineiro de Políticas Sociais e de Defesa do Consumidor.

Registro, ainda, consoante o destacado no acórdão recorrido, que na ação se 

postula a determinação de que a instituição financeira recorrente se abstenha de 

cobrar em seus contratos de empréstimos e financiamentos tarifas e encargos sob a 

denominação (TC-Tarifa de Cadastro, Registro de Contrato, Serviços de Terceiros, 

Custo de Serviços Recebidos, Tarifa de Cobrança e Tarifa de Avaliação do Bem.

O aresto recorrido deu interpretação ao art. 5º, §3º, da Lei nº 7.347185, 
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Superior Tribunal de Justiça

reconhecendo que a substituição processual é cabível nos casos em que houver 

desistência ou abandono da ação por associação legitimada ou pelo Ministério 

Público.

É preciso sobrelevar, antes de tudo, que a Suprema Corte, acolhendo os 

embargos de declaração no RE nº 612.043/PR, esclareceu que o entendimento o 

quanto decido em sede de repercussão geral alcança tão somente as ações em que se 

discutem direitos individuais, o que, assim, não ocorreria nas ações civis públicas e 

coletivas com base em direitos difusos e coletivos disciplinados pelo CDC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO 
ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 
284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 
211/STJ. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. INTERESSES 
INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LEGITIMIDADE DAS 
ASSOCIAÇÕES. TARIFA DE EMISSÃO DE FATURA. CARTÃO DE 
CRÉDITO. SERVIÇO DIFERENCIADO. RESOLUÇÃO BACEN 
3.919/2010. EFICÁCIA SUBJETIVA DA AÇÃO COLETIVA DE 
CONSUMO. ABRANGÊNCIA ERGA OMNES. SUBSTITUIÇÃO E 
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DISTINÇÃO. 
1. Cuida-se de ação coletiva de consumo, por meio da qual é 
questionada a cobrança das tarifas de "processamento de fatura" 
nas operações realizadas pelos consumidores com os cartões de 
crédito emitidos pelo recorrente. 
2. Recurso especial interposto em: 19/12/2014; conclusos ao 
gabinete em: 25/08/2016; julgamento: CPC/73. 
3. O propósito recursal cinge-se a determinar se: a) houve negativa 
de prestação jurisdicional; b) a associação autora possui 
legitimidade ativa para propor ação coletiva de consumo que verse 
sobre os interesses individuais homogêneos de todos os 
consumidores do Estado do Rio Grande do Sul; c) é válida a 
cobrança da tarifa "de emissão de fatura"; e d) a eficácia subjetiva 
da sentença deve ser restringida aos associados da autora coletiva. 
4. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou 
contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do 
recurso especial. 
5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados 
como violados, não obstante a interposição de embargos de 
declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 
6. Por se tratar do regime de substituição processual, a autorização 
para a defesa do interesse coletivo em sentido amplo é estabelecida 
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Superior Tribunal de Justiça

na definição dos objetivos institucionais, no próprio ato de criação 
da associação, sendo desnecessária nova autorização ou 
deliberação assemblear. 
7. Verificar se o estatuto da autora somente previa a possibilidade 
de defesa de seus associados demandaria a interpretação de 
cláusulas contratuais, vedada pela Súmula 5/STJ. 
8. Os serviços relacionados ao cartão de crédito estavam inscritos 
na categoria de serviços diferenciados, no inciso VI do art. 5º da a 
Resolução 3.508/2007 BACEN, sendo permitida a cobrança de 
tarifa, desde que explicitadas ao cliente ou usuário as condições de 
utilização e pagamento do serviço, conforme caput do citado 
dispositivo. 
9. A enumeração das tarifas que poderiam ser efetivamente 
cobradas pelo serviço diferenciado de cartão de crédito somente foi 
disciplinada com a edição da Resolução 3.919/2010 do BACEN, a 
qual, para os contratos firmados antes de 31/05/2011, passou a 
produzir efeitos em 1º/06/2012. 
10. É permitida a cobrança de tarifa de emissão de fatura até 
1º/06/2012, desde que explicitadas ao cliente ou usuário as 
condições de utilização e de pagamento e ressalvado o abuso 
devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de 
parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, 
não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à 
convicção subjetiva do magistrado. 
11. No regime específico da extensão subjetiva da coisa julgada de 
ação coletiva relativa a interesses individuais homogêneos, a coisa 
julgada se dará sempre erga omnes, como se os co-titulares dos 
interesses individuais homogêneos fossem sempre indeterminados, 
apesar de determináveis. 
12. A tese de repercussão geral resultado do julgamento do RE 
612.043/PR (Tese 499/STF) tem seu alcance expressamente 
restringido às ações coletivas de rito ordinário, as quais tratam de 
interesses meramente individuais, sem índole coletiva, pois, nessas 
situações, o autor se limita a representar os titulares do direito 
controvertido, atuando na defesa de interesses alheios e em nome 
alheio. 
13. Na presente hipótese, o acórdão recorrido, embora tenha 
restringido, em favor do princípio da congruência, a abrangência 
territorial da ação aos consumidores domiciliados no Estado do Rio 
Grande do Sul, manteve a extensão a todos os consumidores (erga 
omnes) dos efeitos da sentença de parcial procedência do pedido, 
não limitando seu alcance aos associados da autora coletiva, razão 
pela qual não merece reforma. 
14. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, 
parcialmente provido. (RESP 1554821/RS, REL. MINISTRA 
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, JULGADO EM 
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Superior Tribunal de Justiça

25/09/2018, DJE 04/10/2018)

No mérito, a interpretação levada a efeito pelo acórdão recorrido encontra 

estreita sintonia com o CDC e a Lei da Ação Civil Pública, privilegiando a economia 

e celeridade processuais e, ainda, o interesse público da coletividade de 

consumidores representada pela associação demandante, aproveitando a demanda 

coletiva já instaurada mediante a sucessão da associação autora, dissolvida, por 

associação outra de defesa dos direitos dos consumidores, como o faria o Ministério 

Público ou outro legitimado, nos casos de abandono da causa ou desistência da ação, 

na forma do art. 5º, §3º, da Lei da Ação Civil Pública.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte Superior, inclusive em demandas 

semelhantes à presente, mas ajuizadas contra instituições financeiras diversas:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE 
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. 
QUESTÃO NÃO DECIDIDA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NÃO 
OCORRÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA 
DE CONSUMO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. ASSOCIAÇÃO. 
AUTORIZAÇÃO ASSEMBLEAR. DESNECESSIDADE. ART. 82, IV, 
DO CDC. SUCESSÃO NO POLO ATIVO. COLEGITIMADO. 
POSSIBILIDADE. ARTS. 9º DA LEI 4.717/65 E 5º, § 3º, DA LEI 
7.347/85.
1. Ação coletiva de consumo que questiona a abusividade da 
cobrança, em contratos de financiamento de veículos, de encargos 
denominados "promotoria de venda", "taxa de gravame eletrônico" 
e "taxa de serviços de terceiros" e na qual houve sucessão no polo 
ativo pela ora recorrente, em razão da dissolução da autora 
coletiva originária.
2. Recurso especial interposto em: 26/07/2017; conclusos ao 
gabinete em: 11/03/2019; aplicação do CPC/15.
3. O propósito recursal é determinar se: a) houve negativa de 
prestação jurisdicional; b) ocorre preclusão pro judicato em 
relação a matérias de ordem pública e em quais condições; c) há 
distinção entre os institutos da representação e da substituição 
processual;
d) é necessária a autorização dos associados à autora coletiva 
originária para a substituição do polo ativo da ação coletiva de 
consumo.
4. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre 
violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo 
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Superior Tribunal de Justiça

que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto 
no art. 105, III, "a" da CF/88.
5. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os 
embargos de declaração.
6. Mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão 
pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já 
tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. 
Precedentes.
7. Na hipótese concreta, não houve anterior pronunciamento acerca 
da autorização dos associados da autora originária para que a 
recorrente assumisse o polo ativo da ação coletiva de consumo, 
motivo pelo qual o Tribunal de origem estava autorizado a 
examinar a questão, relacionada à legitimidade para a causa.
8. Na representação processual, a atuação em juízo do terceiro é 
instrumentalizada por meio de um mandato ou de uma procuração, 
de modo que quem está em juízo e deduz a pretensão de obtenção de 
uma manifestação judicial são os representados, e não o 
representante, que age em nome dos mandantes ou constituintes nos 
limites dos poderes que lhe foram conferidos, defendendo direito 
alheio em nome alheio.
9. Na substituição processual, por outro lado, não se leva em conta 
a titularidade do direito material, mas sim a efetividade da tutela 
jurisdicional empreendida, razão pela qual a legislação prevê 
expressamente a possibilidade de terceiros defenderem em juízo 
direito alheio em nome próprio.
10. Por se tratar do regime de substituição processual, a 
autorização para a defesa do interesse coletivo em sentido amplo é 
estabelecida na definição dos objetivos institucionais, no próprio 
ato de criação da associação, sendo desnecessária nova 
autorização ou deliberação assemblear. Precedentes.
11. A assunção do polo ativo por outro colegitimado deve ser 
aceita, por aplicação analógica dos arts. 9º da Lei 4.717/65 e 5º, § 
3º, da Lei 7.347/85, na hipótese de dissolução da associação autora 
original, por aplicação dos princípios da interpretação pragmática 
e da primazia do julgamento de mérito.
12. Na hipótese concreta, apesar de sido oportuno o exame pelo 
Tribunal de origem da legitimidade do recorrente para assumir o 
polo ativo da ação coletiva em questão, a conclusão adotada no 
acórdão recorrido de necessidade de autorização dos associados à 
autora coletiva originária dissente da jurisprudência desta Corte, 
merecendo o julgado ser reformado no ponto.
13. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 
1800726/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 
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Superior Tribunal de Justiça

ADOÇÃO DE PREMISSA INSUBSISTENTE NO ACÓRDÃO 
EMBARGADO. RECONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE DA 
TESE FIRMADA PELO STF NO RE N. 573.232/SC À HIPÓTESE.
VERIFICAÇÃO. REJULGAMENTO DO RECURSO. 
NECESSIDADE. AÇÃO COLETIVA. ASSOCIAÇÃO. 
LEGITIMIDADE ATIVA. EXPRESSA AUTORIZAÇÃO 
ASSEMBLEAR. PRESCINDIBILIDADE. SUCESSÃO 
PROCESSUAL NO POLO ATIVO. ADMISSÃO. PRECEDENTES 
DESTA CORTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS 
COM EFEITOS INFRINGENTES PARA JULGAR IMPROVIDO O 
RECURSO ESPECIAL DA PARTE ADVERSA.
1. Constatada a inaplicabilidade do entendimento adotado pelo STF 
à hipótese dos autos, tal como posteriormente esclarecido pela 
própria Excelsa Corte, é de se reconhecer, pois, a insubsistência da 
premissa levada a efeito pelo acórdão embargado, assim como a 
fundamentação ali deduzida, a ensejar, uma vez superado o erro de 
premissa, o rejulgamento do recurso.
2. Não se aplica ao caso vertente o entendimento sedimentado pelo 
STF no RE n. 573.232/SC e no RE n. 612.043/PR, pois a tese 
firmada nos referidos precedentes vinculantes não se aplica às 
ações coletivas de consumo ou quaisquer outras demandas que 
versem sobre direitos individuais homogêneos. Ademais, a Suprema 
Corte acolheu os embargos de declaração no RE n. 612.043/PR 
para esclarecer que o entendimento nele firmado alcança tão 
somente as ações coletivas submetidas ao rito ordinário.
3. O microssistema de defesa dos interesses coletivos privilegia o 
aproveitamento do processo coletivo, possibilitando a sucessão da 
parte autora pelo Ministério Público ou por algum outro 
colegitimado, mormente em decorrência da importância dos 
interesses envolvidos em demandas coletivas.
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, 
para julgar improvido o recurso especial interposto pela parte 
adversa. (EDcl no REsp 1405697/MG, Rel. Ministro MARCO 
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 
10/09/2019, DJe 17/09/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. 
ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. EXPRESSA 
AUTORIZAÇÃO ASSEMBLEAR. PRESCINDIBILIDADE. 
SUCESSÃO PROCESSUAL NO POLO ATIVO. POSSIBILIDADE. 
PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não se aplica ao caso vertente o entendimento sedimentado pelo 
STF no RE n. 573.232/SC e no RE n. 612.043/PR, pois a tese 
firmada nos referidos precedentes vinculantes não se aplicam às 
ações coletivas de consumo ou quaisquer outras demandas que 
versem sobre direitos individuais homogêneos. Ademais, a Suprema 
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Superior Tribunal de Justiça

Corte acolheu os embargos de declaração no RE n. 612.043/PR 
para esclarecer que o entendimento nele firmado alcança tão 
somente as ações coletivas submetidas ao rito ordinário.
2. O microssistema de defesa dos interesses coletivos privilegia o 
aproveitamento do processo coletivo, possibilitando a sucessão da 
parte ilegítima pelo Ministério Público ou por algum outro 
colegitimado, mormente em decorrência da importância dos 
interesses envolvidos em demandas coletivas.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1719820/MG, Rel. 
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 
julgado em 15/04/2019, DJe 23/04/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EMBARGOS 
INFRINGENTES. LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA 
PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITADOR 
CONSTITUCIONAL. DEFESA DOS NECESSITADOS. PLANO DE 
SAÚDE. REAJUSTE. GRUPO DE CONSUMIDORES QUE NÃO É 
APTO A CONFERIR LEGITIMIDADE ÀQUELA INSTITUIÇÃO.
(...)
8. Diante do microssistema processual das ações coletivas, em 
interpretação sistemática de seus dispositivos (art. 5°, § 3°, da Lei n. 
7.347/1985 e art. 9° da Lei n. 4.717/1965), deve ser dado 
aproveitamento ao processo coletivo, com a substituição (sucessão) 
da parte tida por ilegítima para a condução da demanda. 
Precedentes.
9. Recurso especial provido. (RESP 1192577/RS, REL. MINISTRO 
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, JULGADO EM 
15/05/2014, DJE 15/08/2014)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MICROSSISTEMA 
DE TUTELA DE DIREITOS COLETIVOS (EM SENTIDO LATO). 
ILEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DOS 
ARTS. 9º DA LEI N. 4.717/65 e 5º, § 3º, DA LEI N. 7.347/85. 
POSSIBILIDADE. ABERTURA PARA INGRESSO DE OUTRO 
LEGITIMADOS PARA OCUPAR O PÓLO ATIVO DA DEMANDA. 
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MEDIDA DE 
ULTIMA RATIO. OBSERVAÇÃO COMPULSÓRIA DAS REGRAS 
DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA.
1. Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Conselho 
Regional de Medicina da Seccional do Rio Grade do Sul 
(CREMERS) contra o Estado do Rio Grande do Sul para discutir o 
direito de pacientes que escolherem pelo atendimento do SUS à 
opção de pagamento da chamada "diferença de classe" e à 
abstenção da exigência prévia de que passem por triagem em posto 
de saúde a fim de que seja, portanto, viabilizado o atendimento pelo 
médico escolhido pelos próprios pacientes.
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2. A sentença reconheceu a ilegitimidade ativa ad causam da 
autarquia federal por considerar que, segundo a redação do art. 5º 
da Lei n. 7.347/85 vigente à época da propositura da demanda, as 
autarquias que intentassem ações como a presente deveriam 
comprovar a pertinência temática entre seus objetivos institucionais 
e o objeto da demanda. O acórdão recorrido reformou este 
entendimento, aplicando a nova redação do referido dispositivo, 
que franqueia às autarquias, de forma ampla e irrestrita - sem 
necessidade, pois, de pertinência temática -, a legitimidade ativa 
para propor ações civis públicas.
3. As conclusões ora impugnadas não merecem reforma, embora 
seja possível discordar da linha argumentativa desenvolvida pela 
origem.
4. O motivo de rever o entendimento sufragado pela sentença reside 
unicamente no fato de que, por se tratar de demanda que envolve 
direitos coletivos em sentido lato, há atração do microssistema 
específico, formado basicamente - mas não exclusivamente - pelas 
Leis n. 4.717/65 (LAP), 7.347/85 (LACP) e 8.038/90 (CDC). 
5. De acordo com a leitura sistemática e teleológica das Leis de 
Ação Popular e Ação Civil Pública, fica evidente que o 
reconhecimento da ilegitimidade ativa para o feito jamais poderia 
conduzir à pura e simples extinção do processo sem resolução de 
mérito.
6. Isto porque, segundo os arts. 9º da Lei n. 4.717/65 e 5º, § 3º, da 
Lei n. 7.347/85, compete ao magistrado condutor do feito, em caso 
de desistência infundada, abrir oportunidade para que outros 
interessados assumam o pólo ativo da demanda.
7. Embora as referidas normas digam respeito aos casos em que 
parte originalmente legítima opta por não continuar com o 
processo, sua lógica é perfeitamente compatível com os casos em 
que faleça legitimidade a priori ao autor. Dois os motivos que 
levam a esta assertiva.
8. Em primeiro lugar, colacione-se um motivo dogmático evidente, 
que diz respeito ao valor essencialmente social que impregna 
demandas como a presente, a fazer com que o Poder Judiciário deva 
se esmerar em, sempre que possível, ser condescendente na análise 
de aspectos relativos ao conhecimento das ações, deixando de lado 
o apego ao formalismo.
9. Normas específicas do microssistema em comento e indicativas do 
que a doutrina contemporânea convencionou chamar de princípio 
da primazia do conhecimento do mérito do processo coletivo é o 
próprio art. 5º, § 4º, da Lei n. 7.347/85, que é especialização do 
princípio da instrumentalidade das formas (art. 154 do CPC). 
Excertos de doutrina especializada.
10. Em segundo lugar, parece necessário lembrar um motivo 
pragmático. É que, diante da multifacetada gama de legitimados 
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ativos para os feitos coletivos, a extinção sem exame de mérito 
normalmente implicará apenas na necessidade de ajuizamento de 
nova demanda, com mesmas causas de pedir e pedidos, o que 
significa apenas postergar o juízo meritório - a teor da formação 
de coisa julgada secundum eventum litis e secundum eventum 
probationis. (...)
15. Recurso especial não provido. (RESP 1177453/RS, REL. 
MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 
TURMA, JULGADO EM 24/08/2010, DJE 30/09/2010)

O acórdão está em sintonia com o entendimento dominante desta Corte 

Superior, incidindo o enunciado 568/STJ.

Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e lhe nego 

provimento.

Advirto as partes que a oposição de incidentes manifestamente improcedentes 

e protelatórios dará azo à aplicação das penalidades legalmente previstas. 

Intimem-se.
 

  

Brasília (DF), 11 de março de 2020.

MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO 
Relator
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