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Docull)ento púl!lico., Ausência de sigifO~'.
ponsulta a respeito da abrangênéia .do Recurso

" , Extrao~dinárjon° 612,043/PR, paradigma ~oténia n°' ,
, 499 de,repercussão'geral. Julgamento'integralmente
. ,favOrável à' Fázeridá' NacionaL Esclarécimentos' à,

,RFB, ~
,
.c .-\"

. Em at~nCiliinento a; djsposto no' caput do art, '2~ da Portaria Conjunta

'r PGFN/RF:B.N·o·1: de 12 de' fe~er~iro de 2014, que não se ;~stri~ge a decisÕes desfavó;ãv:iS,

a' , PGFN l'lnc~minhou à' R~é~ita " Federat do Brasil '~" "Memor~ndo nO'
'. .'. .,.... -' ~" . . . "-.' " " , . . -,' ,- .

',', 3167/2017/PGFN/~GACET,dé 10 de outubro de 2017, comllnicando,á publicação d!, acórdão

result~Rte dó julgamento, pelo Supremo Tribuhal. Federal, do tema nO,499 de repercussão ",
, • " '.' ~ .," , • • ..' '<

geral (paradigma RE 612,043/PR), no qu;al restou firmada a seguinte tese: ' .~ '. ' , " , . ~ -.' ,

,',.' ' - .1, . -. .... ' .', ." _ • '. '. • --

, A eficácia subjetiva da Coisa julgada (orrnada a partir de ação coletiva, de ritO'
ordinário,' ajuizaéla'por asspcLaçãQcivil ~a defesa de -interes.sesdos-assoCiados,
somente àlcanÇ-a'os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, .

, qúe o fossem em momento, anteridr àu .até a data' dá propositura da demandar
constantes da r_elaQõ'iójurídiCajuntada áinicial do,proceSsode contiecimento,

'\

,,. "

ri

2, Apesar de se iratarde matéria eminentemente processual, o que afastaria a
: _ • 1 .' ',' '., , - ' r " - - •• ".'

,necessidade de coMunicação, devemos registrar Oforte impacto q'ue a delimitação ,subjetiva'
. " ' - 'r .

,das demándasjudidaisprq~oéapara a RFB, qUe, e[n régra: tem a competência ,para cU!llprir

. eventuais decisões judiciais' proferida~ 'em áÇÕ~Scoletivas ájui~adas em desfâvór da F~zenda "
, , :'_ '. .' .-'.' , . -. . i ~_/" ... ,,- " ,,- .., . ....,', " - '." '_ . . ,-.' " ..

..Nacional. Justamente por ess", razão, o ParElcerPGFN/CRJ/N° 269120.15, por ocasião de sua,
• '. • ," . . _ '_ . 1. ' :

,aprovação, foi encaminhado, à RFB; para ciênCia" '
," '" ' I', ,_o _. . "'-.., .c·, , , _ .

3, Em resposta ao MemOrando hO3167/2017/PGFN~PGACE;T, a RFB agora

.enc~~inhà, atrav~s dó Mem~rando h? 98~20f7 - RFB/Sut'ri; de 14 de ~o~embro de 2017, à ..
" ..' . ,,'. ' ", . . . ,- . \, . ' ",

Nota·qosit. n° 458/2017, apresentando questiOnamentos acerca da "extensão 'e alcance do

julgado e d(jvidas quaritq à operacionalizaçãoda decisão", Eis os questioham~:l'1tós:
, . ,. ._ "," I.. ' ' ," •

3, Nes$e ,séntido cumpre questionar a que tipos ae ações cÇlletivassobre matériâ
tributária deve ser áplicada a decisão, Se fica restrilá a ações coletivas s~bmetida$ ,

.c 'ao.rito ordinário, ajuizada por entidade a~sociativa com alegada base'no artigo.5°,
.. inciso,XX~;da Lei,'que parece te(sido o'caso em diScussão no STF, ou se abrange'
quaisquer ações coletivas em matéria tributária, inclUSivemandados de segurânçá.' ,coletivos " • '" .
4, Cumpre'ainda questi()nar se'o:entendimento é aplíi::ávefapenas'aos'casos em qué '
a ação cqletiva,for proposta por ~~$eciaçã?, . ." . ? : '.. f._ ....

1>- .
, .
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5:Ao que·se'depreende do julgádo O entendimento.esta.riarestrito à ação coletiva de- " . , - I, -' _, .

.(ito ordinário e aos casos em a demanda é ajuizada por associação. [..,1 .
, \ . -', ' ' ',-' - '. ~

,'

(

'4. De início,. importa registrar que em se trala.ndb de julgado integralmente
" .-c. • "'-/ '

favorável à Fazenda Nacional, a présente'Nota não decorre do art. 3° da Portaria Conjunta

PGFN/RFB N° 1, de 12 de fevereiro de 2014, sendo emitida no âmbito do exercício daJ

, . \ - , . "
ordinária atividade.consúltiva da PGFN, desempenl:1ada p'or esta CRJ El'm relação aqúestões. . ,

àtine~tes ~o direito proce~s.u.êl civil e'~ representação judicial' em geral. \

5. Outró esclare~imento neces~ário é o de que a delimita9ão do alcance objetivo

e subjetivo de' decisões judiciais (sem--prejuízo da' co()peraçã~' por parte da RFB, dos

;interessados-e do Poder Juaiciário) é atividade de competêr]cia da unidade da PGFN qt,le atua
, . / "

I

perante o órgão prolator da decisão judicial (ou na qual o processo s,eencontre). Ciente das
, ,- . ' .- '

diÜcuidades ,in~rentes ao trat?mento' dessés aspectos em se tratando' de aç:ã9 cpletiva, a

Portaria PGFN n° 1082, de 10 de novembro'de 2017 (cjJja vigência se iniciará em 01/02/2017), •
, "", . .-' . '

exigiu que as comunicaçÕes de'cuníprimemto de deci~Ões judiciais, 'quando se tratar .de ação'
.' , . ~.

cqletiva, ~ejam instruídas com exame do respeciivo alcance. objetivo e subjetivo (arts. 2°, § 5°

',e 13, §1°).,

6.

",
'\ . '"A PGFN já havia orienJado a RFB justamente no se'ntit;loda tese firmada peio

. '" ,'.; " .,

r-STF, ao encaminhar-lhe, . em 1.7, de março t;le. 2015, através do Memorando N°'
, , . ., ',. '" !" • . .'

993/2015/PGF!'J/PGÁ, o parecér PGFN/CRJ/N° 269/2015, no mesmó sentido da tese firmada

, no Julgame'nto 'do tema nO 499 de repercussâo géral. Eis as cónclusÕ~s do Parecer~ " ,

. PGFN/CRJ/N° 26912015, que, vale. recordâi', também foi acompanhado' de anexo com
'-.' .. '- , ' .

<t_uadroesquematizado:

1.99.1. É na cate'gori~.dos direitos i~dividuais homogêneos que se enquadra;", em
princípio, pretensões concernentes ao direito tributário v~iculadas 'através ide açõe,s de
natureza coletiva; - . I" . ',: $' ,(

- ,199.2. 'Ineídste vedação' aprioristica à iutela coletiva de pretensões de natur!,za
- tributária,'mas estas, quando rela~lonadas.a direitos individUaishomogêneos, S9 podem ser
veiculadas, na seara coletiva, através de mandado de segurança ou injunção coletivo e de ,
"ação ordinária" cÓletiva,pelos respectivos legitimados e observados os pertinentes limites;
199..3. Nem todas.as rég'rasconstantes da Lei n' 7.347/85 e.do Titulo 111 da'Lei n'
8.078/90 póde.m·ser tidas como norm.as gerais da tutela coletiva, depen,dendp a sua
incidência',d~ntre outros, ,damatéria; do legitimado eda ação c,oletiva·de_quecuida o caso
concreto, inclusive pela possibilidade de se tratar de representaçãá procêssual; ,
199.4. ' As espécies de ação coletiva apresentam diferenças entre si, inClusivequanto
aos processualmente, substituídos/iepresentados '(limitação subjetiva), merecendo análise
especifica de suas 'peculiaridades e nãô podendo ser confundidas, sobretudo quanto·à .
amplitude da substituição/representação' processuál auiori~ada (vide entendimento
reafirmado pelo STF no julgamento 'do' tema n' 82 de repercus§ão geral - paradigma RE/ ..
573.2321SC); " ,". :
. 199.5: .'. .~ O controle ope jqdiCis da legitimação coletiva .nãÓé vedado pelo ordenamento
jurídico pátrio e ppde.ser provocado, desde.que de modo fundamenfaoo e não banalizado,
em atenção às pec~liaridades pátrias.d.a·Sistemáticadas ações coletivas: _ ,
199.6. Podem, em tese, observados os pertinentes .requisitos, propor mandado de· .
segurfJnça coletivo,: associaçq~s, &irdic9tos: e'ntidad~~ . de clas~e,
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centrais/federações/confederações' (vedada a substituição per' sa/tum); 'de!érminadàs
, conselhos profiSsionais (Conselhos Fe'deral e'Seccionais da OAB, por exemplo) e partidos
, politicos com representação,no Congré'sso,Naci~nal (c~m,esta.perinanecendo durante toda
a tramitação da demanda); , , " ''-, '... •. '."
'199.7, ' E,m matéria tributária, somente OS sindicatos (denominação';privativ~, das I

entidades sin-dicaisde primeiro gra'1que ostentam registro sindical) podem, em tese, própor
."ação ~rdiriária",coletiva em' substituição processual, li")itaçla esta;a respectiva categoria,
econômica!prdfissionaJ e base territorial;· '.' " ," .. ~ .' . . ': .

,199,8,. " O gênero "entidades associativas" é amplo, contemplando todás as formas de
· associativismo, ' Inclusive', "cooperati~as e' 'partiêfos pQlítico,s, .mas', -não 'os conselhos.
prófissionais, As entidades associativas estão autorizadas (art, (i0, XXI, da Constituição
Federal) a represéntar,sEl~sfiliados em juizo, desde que apresentem autorização.e,statutaria'

" e' assemblear. (videtem~ n', 82' de repercussão geral - paradigma' RE 5,73,232/SCJ,sem
pr~juizo da necessidade de 'óbséniãn'cia de 'outr,os ·requisitos. (ex,: estar' regularmente

" 'constituída); • " , ,', ,",'
, 199,9. Cooperativas hão g.ozam de autorização' de substituição processual;' más são
'entidades associativas (~ associa.çõe~).Federayões e confederaçÕes,,emboraass?Ciações
(de segu~do 'ou· terceiro gra~);, nãQ podem proceder à substituição ou representação
próeessual per s~/t(Jm(direitos de ássoci"dós de suas filiadas) e, caso sindicais, devem
ostentar registro no MTE; . '. . ,.." '. '
199.1_o. Caso óbje~iveampla substiturção processupl, ,não se restringindo' aos associa~o~"
(entidàdes associativas).PVà categoria (sinaicatbs), a' "ação ordinári~" Coletiva,emmatéria
tributária (em'se tratando de direitos individuais homogêneós) deve ser considerada ação ciÍlil
pública e extinta com base no art. 1°, parágrafo único, da Lei n' 7,347/85; "
199.11. Sentenç,a;proferida 'em ação, de natureza coletiva 'nã'o'é norma juridicà geral e
abstrata, devendD ser respeitadDs os limites subjetivDS e DbjetivDS dD de~ididD" sem

· prejuízo da pDssibilidade de a Administração, discricionariamenté e em nome de
valores'tals quais,oa 'ispn'otnia e s,gurança jurídica, refletir acerca da sua posição ou
mesm,Davaliar a,<Íiabilidade de disPens'a de cDntestação e/pu"recursos;
199.12: A'auiorização'assemblear referida no parágrafD únicó dó art: 2°'À; da Lei nb,
9:494/97 só deve .ser exigidà nos caSDS,,de representação processual (art. 5°,'XXI, dá
ConstituiçãD Federal), nãD o sendo,na "ação .ordinária" coletiva proposta por sindicato
em substituição processlJal.nem no mandado de segurança coletivo. Em todos .0$
casos ali previstos (exceto sindicatos. atuando em favor de toda uma categoriá), ainda
que de substituição proc,essuál, a petição, inicial. deverá ,obrigatóriamente estar ,
instruída com' a relação' ,nominal dos sE!us assQciados 'o·indicação dos respecti~os\
clomicílios; sDb pena ,do seu indefC!rimento; ... :'"
199.1-3.Em se,tratando de ação de n~t.ÍJrezacoletiva ajuizada 'pDr entidade associativa

..em defesa de seus associadOs ..só são processualmente substit.uídos/n;presentados
aqueles 'que, na data da propDsitura da ação, eram fili'adDS e tinham domicíliD rio
âmbito.da competêricia territori~1 do juízo originariamente competente para apreciar a
demanda; interpretadDs .oslimites daquela; em não se tratando de MSC, de aCDrdDCDm
_asnormas de-orga'nização judiciária{a"inda'-que tal,juizo' integre a.seção'judiciária do
DistritD Federal (irrelevânciá, riD 'pDntD,dD ,art. 109, §2°, da CF); .',
199.14. O ãrt. 2°-A da Lei nO9.494/97; no que se refere' à "lImitaçãD territorial", apenas
veio a declara~ n'Dnha',já prevista na Constituição Federa,l, sendo aplicável aDScasl)s
ãnteriores.'à_ ~':Javigenc,ia e. aos títulos __, eXêcutiyos omi~sos. (an~lise casuística) ..
Ademais, .ofatD de'detenmirladD dispositivo 'Iegal'ser inaplicável aD çaso concreto em
razão de sua vigência tardia n.ãoautDriza a COnclusão de que toda e qualquer IimitaçãD

, nele 'prevista 'deva ser. desconsiderada, já que pode decDrrer dD pr6priD sistema'
processual, prescindindo de positivação e,specífica. Consequentemente, mesmo que,
pDr exemplD'; inaplicável, .o art.' 2'·A da Lei nO 9.494/97; necel;sário ser",'
substituído/representadD à.'época,da prDpositura da demanda (CPC, art: 87); ", .
199.15. ND.mandadD de segurança cDletivD, a competência territorial dD juízo, parà fins
,de apli<;açãDdo critériD territorial d,eIimitaçãD subjetiva,'equivale à área de atuação da
autoridade coatora;. !' . ,-" ' ' . "

199.16. O arte 2°_A da Lei nO9.494/97 s'1 aplica, mu.tatis 'mutandis, 'aDS sindicatos,/
,âfastando-se; tãD sDmente,' quandD atuam em favDr' çle toda a correSpD'1dente
, éiategor;ia,.',a~exigências ,do parágrafo único ,e a necessidade d~ efetiv'a filiação (basta
inlegra_r, à: _época' d,a propositura d~ demand~,a\categoria ~nacorrespond,e,nte I?ase
territorial .....esta em,respeito ao principio da-unici,dade sindical'- e, observado o mêsmo
·~arco ' t~mporalf' ter ~or:niqílio-,no' âmbito da competê-:,cia térritorial po juí~o,(
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originariamente com'petentepara apr~'ciara demanda),Se, contudo, o sindicato age
'meramente una defesa dos inb!ressesíe direitos dos'seus associados", pu seja', como
se associação/entidadede classe fosse, é plenamenteaplicável o regramentodestas,
respeitado o regime juridjco 'da substituição, ~rocessual (deSnecessidade,'de
autorizáção assemblear); e. . . .
i 199,17, O art, 2°_A da Lei rio 9.4~4/97 não 'se aplica aOSconselhos profissionais
~ventu'almentelegitimados,devendoa limitaçãosubjetiva,seranalisadaà ,luzda respectiva '
autorizaçãolegai,!! demaisnormasdo,ordenamentojuridico (vide Rcl nOZ,778/SP),sem·
prejuizo\lá necessidadedeopotencialbeneficiáriosers~bstituidoà épocadapropositurada
demanda, " " " ',' '

" 199,18,A tesedeausênciade repercussãogeralfixadapeloSTFporocasiãodaapreciação
do iema nO715de repercussãogeral (paradigmaARE79S473/RS)somentese aplicaaos

" recursos extraordinários idênticos ao seu "par~digma, quais sejam, aqueles que discutam, "à
, luz dosarts, 18e 125da Constituiçãofed~ral,se sentençaproferidaem,açãocivil públiéa'
pro~ovida'peranteo PoderJudiciáriodedeterminadoentedafederaçãOpodeserexecutada
peranteo forodeoytroentefederàdo", '
(semgrifos no original)' , '

" ,

,- ','

7, , Mesmo sendo anterior ao julgamento do tema n°'499 de repercussãO geral,

PGF~/CRJ/N° 269/2d15 Já reforçava aimportânCia do s~u acômpanhamento,o parecer

Segundo oPare~er PGFN/CRJIN° 269/2015 (vid~ item 88 e ss.), o art, 2°-A da Lei nO9,494/97 '

se 'aplicá tanto à re~resentaçãq quantb à su6stitui~ão processual', r,esidindo a diferençat _' • ' .

substancial entre os institutos ·na desnecessidade de autOrização individual ou assemblear,- ',~ , -, (

•em se tratando de substituição.processual (vide item 96):
-' ( ,

8, Os questio,namentos d,eduzidos pel,! RFB são de todo pertin'entes, uma vez
~ r. ' '-- "

que" embprã o p'arecér PGFN/CRJ/N° 269/201'5 e' a próprja ralio decidendi dos votos de
'" t' , ..• ,' '''''' ,

alguns dos Ministros :.integrantes da maioria v,encedora do precedente apontem pela

aplicabilidade do ar:t,'2°-A da Lei n° 9.494/97 (exceto quanto à necessidade de' autorização

<lssemblear e desde, que' ab,servadas. as, devidas peCUliaridades dos sindicatos e dos

, rr;andadOs de "segurança coleiivos) t~mbém :para os casos de sub~tituição pro~essual (~x,
, , , " ~, ,I· _,_
mandadó de segurança coletivo, inciso I,.XX e, não XXI do art, 5° da Constituição' Pederal), o

fato é que !lJe~e fixádll (e o~ debates que levaram' à sua fixação) e,as si~aliz~çõés ae outí:.os. ~ _ . .

,I

Ministros ,no curso,de julgamento são, inegavelmente:'num sentido m~is restritivo,

9, ,Nesse ~ontexto, já sepoqe éhegar ~ uma 'primeira conclu'são: para efeitq do

disp~sto nos arts~ 966, § ~o, 11,e 1.040, Ie 1I),'do'riCPC, em especial no sentido de, obstar
• ," .' ' '. . - . I, .,0

'o aC,esso à instância excepcional na ,via do 'recurso extráordfuário e de autorizar (>
,1- j, •

manejo )le reclamaç,ão em caso de descumprimento; a, tese f,irmada no julgamento do
, " ,

\ .

~
1 A este respeito, vale conferir a expoSição de motivos 'da proposta d~ primeira ;eedição da MP nO
,1.798/1999,firmada pelos Exmos: Srs, Advogado-Gerál da União e Ministro de Estado do OrçamÉmtq
e,Gestão e datada de 1,1de fevereiro de 1999, Ali" fica muito clara a intenção'de'estender (com'
aprimoramento técnico) a todas as açÕescoletivas a disClplina'então já constante doart, 16 da LACP" '
Não por .outrarazão, ,oart,2°-Afoi inserid.ologo após o art, 2°da Lei ,n°'9,494/97,;"que, por sua vez,
modifico~ o referido art, 16 da LACP, " ,

f4
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, tema n° 499 de rep~m::~ssão g~ral (assim co~o hese firmada no jÚI~amentóclà terna _ I
" '. .- -" . . . ,

nO.82- de' reperéus~ão gerai2) sorriente; se aplica a açõe~, coletivas fundadaS na,',

repre!!entação pr~c:essu~1 coletiva p'~evista: nó art. 5°, XXI, ~a CF, nãó abra~gé-nd,o;,po-::' "

- _ exemplo, ações ajuizadas'por sindicatos (a.1: ao; lU, da CF) nem l11an,dad6~de séguràríça
". J.' ' • - .' '.' -', .. '.' ' /" " ,,"",

coletivos (art. 5°, LXX, !la-CF): \ "

10,
_,,,- , -

Ainda, em atenção ao outro que?tionaniento da.,consulente, 'apr~$enta2,se'

uma segunda 'concluSão: o pre,ce!len,te não\~ restrii~ a ,ações coletivas ajuizadas.por '

"associação", ~ma ~êzq~e, coriforme e~i:lâreçé o parecer' i>GFN/CRJ/NQ ~69/20t5;' o r:-
• I '. ,', - ."'- \ '_, _" J " • J,' _,' _',~, _ _ _. ,"

conceito !le,entidades associativàs,é mais ilmplo.

11,' ' , TodaVia, ~íÍd~ oQst~nte a primei~a-20n~lusão ~upra, nãp p~dêmos qe 019do

algum descarta'r (~uito peloéo~tráriO)a Po~sibilidade de que, caso v~nha â ser ~preciado

-,'(~rOVavelmente isso só ocorrerá em àl~um' caso nÓ.qUal o Tribunal de' origem aplique '0 a~,
, " ( .' - , -.', , ',~

2"-Ada Leii n" 9.494/97 e o RE da' párte autora questione a sua coristituci~nalidade em reiação
"~o. ,': _-", -_ ''\,' . ' .' ,_' - ,," ',/" '"', " . .," '_. ,,'.

'aos casos de substituição processual, uma -vez que, cOmOregra, o STF,tení entendido que o

debate e de cunho infracorÍstitLJçianal)"pelo STF'especificamente um c~;o d~ l!ubstituição,

prQCessual (ex. mandado de seg'u~ànça coletivo), cheg!,Je,sEl à mesma con~lus~o, isto é,
- '. .. ,.~. , ,,' " -' '- '- "." ' .

.aplique-se o art, 2°-Aela Le! n° ~.494j97, tal como propõe, o Par,ecer PGFN/CRJ/N° 269/2015),.. '.' ."" ,'.' .," . .. . '. \"

12, Aqui, cabe' destacar ,que o 'jl,ilg&mento ela' Rcl n° 7.778/81", 'disseçado no'

,Pareçer PGPN/C.RJ/N" 269/2015, e~volvia iustament~ mandado de segurança coletivo

(substituição groçessúal), Eis a.ementa do respectivo acórdão: ",

-, '

. Agrava"regimental em reclamação, 2. Ação e~letiva, Coisa julgada, Limite territorial
. restrito à jUrisdição do órgão prolato~.Art, 16 da Lei n, 7,347/1985: ª, M;mdado, de.
segurança coletivo ajuizado antes da modificação da'norma, Irrelevância, Trânsito em'
julgado posteriore eficácia .declaratóriada norma, 4. Decis~o monocrática que'nega'
seguimento a agravo de instrumento,.Art, 544. §4°, 11,1:>, do CPC, Não ocorrência de "
efeito substitutivo em rel~ção ao acórdão recorrido, para finS de atribuição de:efeitos ..' -

.. erga omnes, em ârribito.n~.tional, à.deCisãoproferidá em sede .deação coletilÍa~sob,

. pena de desyirtuàl1'ÍElntod<;llei que impõe .limitaçM territorial" 5, Agravo regi,mentala
que se ~ega.R'ovimento, ~, . , ,'. ", ....,.,
(Rcl 7778 AgR, Relator(a): Mil1' GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em
30104/2014, ACÓRDÃO ELETRONICO DJe-094 DIVUlG 16,05-2014 PUBlIC 19-05-
2014)

.., ,

'~-

'. . I ' l
, lo' ,~

" ..:: '- -."

2"1'- A previsão estatutária genérica não é sufiCiE;!.ntep~ra.legitimar oi atuaç'ãb,em ~uízo,'de associ~ções
na defesõlde direitos dos filiados, sendo i9dispensavêl autori~aç1loexpressa, ai,ndaqUedeliberad,aem 'c

assembléia: nos terlnos do actiQo5·,' incisó XXI, da Const,ituiç1loFederal; , .' • - , . . '. '.
_lI,- As balizas sUDjetivasao tít~lo judicial, formalizado em aç1loproposta por associaç1lQ,s1lo,definiçias
pela representação no processo de conhecimento, limitada a execuç1loaos associadOsapontados na'"".'.',~. .. ., .' . f·,



, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional " , . '
Cooraernação-Geralda .ReprésentaçãoJudicial da Fazenda Nacional - .CRJ
Coordenação de'Consultoria Judicial ,-:,COJUD I'

, Regislro n',398759/2017

, ,
Também' no caso do ARE 781123 AgRlDF se tratava de manda90 de"

(

segurança' coletivo, ci' que 'revela a,' possibilid'ade, ainda' que' rem?ta" de revisão ou

canpeiainent03 até mesmo do eríunciadd nO 629 da ~úmula do STF4, Eis a ementa do acórdão
, "

resultante do julgamento do ri3ferido ARE: ' ,: " ,
\ )", ,

EME:NTA:DIREITO PROCESSUAL,CIVIL AGRAV,OREGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COMAGRAVO, EXECUÇÃO DETiTULO,JUDICIAL FORMADO
EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO ASSOCIAÇÃO, REPRESENTAÇÃO,
NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO, EXPRESSA DOS ASSOCIADOS" 1, O
Supremo' Tribunal Federal, no julgamento do mérito ,do' RE 573.232-RG, firmou ,

, entendiménto no sentido de que a exigência 'de,autorização expressa prevista no art.
5°, XXI, da Constituição F,edimil não se satisfaz'com a simples previS!íOgenérica dOi
estatuto da assodação a revelar a defesa dos in!eresses dôs associ,ados.2. Acórdão

j proferido pelo Tribunal de origém ,que se ajusta ao entendimento firmado por,esta
Corte. 3. Agravo regimental a (júe se riega provimento,', . , '
,(ARE 787123 AgR" Relator(a): Min, ROBE,RTO BARROSO, Primeira, Turma, '
, julgado em 01/09/2015, PROCESSO ELETRÓNICO DJe-188 DIVULG 21-09-
, 2015 PUBLlC 22-09-2015)

14. Por tudó quanto exposto, 'conclui-se 'que a tese firmada no julgamento do
~. / ", ' .' . - - '",

tema nO499 de' repercussão ge'ral somente' se aplica às ações coletivas propostas por

entidades associativas e sujeitªs à disciplina do art. 5°, XXI; da Constituição Federal, mas que

tal circunstância ríãó afasta (pelo contrário, reforçaras concl,usões .do Parecer PGFN/CRJ/N°
. - " '. ' . . )' I ,.'

269/2015, 'que deverá continuar a ser observado pela 'consulente e pela Cárreira de

Procurador da Fazenda Nacignal., '
I' . . ..

·15, ,Propõe-se que esta Nota, caso aprovada, seja encaminhada à consulénte
• • - ,. .' O'_ -, \,.., '-,

, (CQSIT/RFB), com cópia à CASTF/PGFN ê, á CASTJ(PGFN, bem como seja amplamente

divulgada à Carreira,

I

É a man,ifestação. À consideração supêrior.

. '~ 2017,

I

PR9~URAOO~Ii1L1AZE;:'ACIONAL ~ " d~.mbc~"

" 'Proéuraa r da Faz~ Nacional ' .
Coordenador-Geral de Rep~ sentação~dd~cial da Fazenda Nacional

"

.. , '

,
'(

"3 Vide decisão' monocrática do Min. Barroso no RE 971444 ED-AG IRS' "[.,,) Anos depois entrou em
vigor a nova Lei do Mandado de segurança, a Lei n' 12.016, de 2009, bém como surge nova
jurisprudência desta Corte ém 2014 (RE 573.232-I3G),fazendo com que haja margem 'paraa'discu'ssão
sobre superação da referida Súmula." .
. 4 "A impetração de mandado de segurança coletivo pai entidade' de,clásse em,favár do~ associadOS
independe da,autorização destes." . " ,

. ,

6
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Ministérioda'Fazef\da' , , .'/ ',,-' .' .. .'. ,

Procuradoria-Geraldafazenda Nacional

, ,

r,

\ ,

..\ DESPACHO PGFN/CRJI S/N12017

. (
DQcumento: Registro nO398759/2017

, Interessado: PC3FN/CRJF
.'.1

Assunto:, ÓôclJmerílo públicó. Ausênqia de l)igilo. C.onsult.. a respeito da' "

abrangência do Reé~rso Extraordinánç nO612.043/PR, paradigma do tema rio 49Q de'
- " "

. ~ , repercussão. geral. 'Julgamento \ integralmente favorável . á,. Fazenda Nacionàl.

Esclarecimentbs à RFB. •...
" í

. ,._ . . .

/2017, da lavra.do Procurador

. FILIPE AGUIAR DE BARROS; com a qual mánlfestó ,minhaconcordância..• __ .• ',. • • _T, " . -

/
Aprovo. Éncàrninhe-.seéomo Q proposto.' .

PR~êuRADO~IA-GERAL DA FAZENDA NAClbNAL;

dezembro de 2017.
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