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JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
N. 573.232/SC. LEGITIMIDADE ATIVA EXTRAORDINÁRIA 
DA ASSOCIAÇÃO.  AUTORIZAÇÃO EXPRESSA  (ART.  5º, 
XXI,  DA  CF).  INTERPRETAÇÃO  DA  EXPRESSÃO  PELO 
STF.  INSUFICIÊNCIA  DA  PREVISÃO  ESTATUTÁRIA  E 
SALUTAR  DELIBERAÇÃO  EM  ASSEMBLEIA-GERAL  OU 
ANUÊNCIA ESPECÍFICA POR PARTE DOS ASSOCIADOS. 
ACÓRDÃO  DO  TJPB  DISSONANTE  DA  ORIENTAÇÃO 
FIRMADA NO, STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. 
APLICAÇÃO DO ART. 1.030, II, NCPC, E DA RESOLUÇÃO 
DO TJPB 27/2011. RETRATAÇÃO DA MATÉRIA JULGADA.

-  Conforme  o  entendimento  do  Excelso  Supremo  Tribunal 
Federal no Recurso Extraordinário n. 573,232/SC, firmado em 
sede  de  repercussão  geral,  “O disposto  no  artigo  5º,  inciso 
XXI,   da   Carta   da   República   encerra   representação 
específica,   não alcançando previsão genérica do estatuto da 
associação a revelar a defesa dos interesses dos associados”.

REAPRECIAÇÃO DA APELAÇÃO.  AÇÃO COMINATÓRIA 
DA  ASSOCIAÇÃO  EM  FAVOR  DE  SEUS  ASSOCIADOS. 
ABSTENÇÃO  DE  RETENÇÃO  DE  MERCADORIAS  PELO 
ESTADO. VEDAÇÃO AO CONFISCO E GRAVES PERIGOS 
DE DANO. LEGITIMIDADE ATIVA  AD CAUSAM.  FALTA 
DE  VERIFICAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  AUTORIZAÇÃO  EM 
ASSEMBLEIA-GERAL  OU  INDIVIDUALMENTE  PELOS 
ASSOCIADOS.  CARÊNCIA  DO  DIREITO  DE  AÇÃO. 
PRECEDENTE DOMINANTE DO STF. MANUTENÇÃO DA 
SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



- Na esteira do precedente consagrado pela Corte Suprema em 
sede de repercussão geral, sobre a legitimidade de associações 
na defesa em juízo de seus membros, no qual decidiu-se que a 
autorização expressa do artigo 5º, XXI, da CF, não abrange a 
previsão  estatutária,  demandando  expressa  deliberação  em 
Assembleia-Geral ou autorização individual dos associados, 
revela-se  imperiosa  a  extinção  do  feito  sem  resolução  de 
mérito,  ante a ilegitimidade ativa  ad causam  da associação,  
porquanto autorizada, exclusivamente, por seu Estatuto.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos,  em que figuram 
como partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal 
de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, reconsiderar o acórdão e negar 
provimento ao apelo, nos termos do voto do relator, integrando a decisão a certidão 
de julgamento de fl. 337.

RELATÓRIO

Trata-se de expediente devolvido pela Presidência do Egrégio 
TJPB a este Colegiado, por ocasião da interposição de Recurso Extraordinário pelo 
Estado da Paraíba, nos termos do artigo 1.030, II, do NCPC, para fins de apreciação 
de  juízo  de  retratação  em  acórdão  proferido  no  presente  feito,  relativamente  à 
orientação formulada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE n. 573.232/SC.

Assevera,  destarte,  que  “o acórdão vergastado pronunciou-se 
no sentido de reconhecer a legitimidade ativa ad causam da recorrida, apenas com 
base  na  autorização  geral  prevista  no  Estatuto  Social,  divergindo  do 
posicionamento firmado pela Suprema Corte, em sede de repercussão geral".

É o relatório que se revela essencial.

VOTO

De início, analisando-se a discussão devolvida a este Colegiado 
na presente ocasião, exsurge a necessidade de alinhamento do julgado proferido nos 
presentes  autos  ao  entendimento  firmado  pelo  STF  em  sede  de  julgamento 
submetido ao regime de recursos repetitivos, nos precisos termos do artigo 1.030, II, 
do NCPC, bem assim do art. 2º, III, da Resolução n. 27/2011, desta Corte de Justiça.

A esse respeito, avançando ao exame do feito à luz do raciocínio 
supra, emerge a incompatibilidade entre o acórdão lavrado nos autos, de fls. 212/214, 
e  o  entendimento  consagrado  no  RE  n.  573.232/SC,  mediante  o  qual  o  Supremo 



Tribunal  Federal,  ao interpretar  o teor do artigo 5º,  XXI,  da CF,  entendera que o 
requisito da “autorização expressa”, para que a associação defenda os interesses de 
seus associados, não se satisfaz mediante simples autorizamento no Estatuto Social 
da entidade, demandando, pois, prévia deliberação em Assembleia-Geral ou, ainda, 
anuência específica e individualizada emanada pelos membros representados.

Nesses termos, veja-se a ementa do acórdão referenciado:

 REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5º, INCISO 
XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto 
no  artigo  5º,  inciso  XXI,  da  Carta  da  República  encerra 
representação específica, não alcançando previsão genérica do 
estatuto da associação a revelar  a defesa dos interesses dos 
associados.  TÍTULO  EXECUTIVO  JUDICIAL  – 
ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do 
título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é 
definida  pela  representação  no  processo  de  conhecimento, 
presente a autorização expressa dos associados e a lista destes 
juntada à inicial. (RE 573232, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 
Relator(a) p/ Acórdão:  Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, 
14/05/2014, REPERCUSSÃO GERAL PUBLIC 19-09-2014).

Com efeito, da análise da ementa acima, constato que o acórdão 
proferido na demanda em desate adota interpretação do art. 5º, XXI, da CF, distinta 
daquela decidida à maioria pela Suprema Corte, porquanto supedaneada na tese de 
que a previsão estatutária exaustiva e inequívoca sobre a representação do interesses 
dos associados consubstancia a autorização expressa exigida pela Carta Maior.

Assim, veja-se excerto da ementa de julgamento do apelo:

“[...]  Consoante  a  CF/88,  'as  entidades  associativas,  quando 
expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar 
seus  filiados  judicial  ou  extrajudicialmente',  o  que  é 
corroborado in casu pelo Estatuto Social da promovente, que 
prevê poderes de representação '[...] em todas as instâncias e 
entrâncias,  sempre  que  os  Direitos  dos  Consumidores, 
contribuintes,  Correntistas,  Mutuários,  Poupadores  e 
Investidores,  forem,  de  alguma  forma  lesados  ou  se 
encontrarem na ameaça de  o ser',  '[...]  visando auxiliá-los  e 
protegê-los  face  a  cobranças  indevidas  de tributos,  atitudes 
abusivas  dos  entes  sua  citados,  como  apreensão  ilícita  de 
mercadorias, cobranças de impostos a maior [...]'”.



Sob  referido  prisma,  entendo  ser  o  caso  de  adequação  do 
raciocínio do acórdão recorrido aos termos aclamados no Recurso Extraordinário de 
n. 573.232, em acórdão de relatoria do Exmo. Min. Marco Aurélio, em razão do que 
hei por bem reconsiderar a decisão anterior, de fls. 212/214, e passo a reanalisar o 
mérito do recurso apelatório submetidos ao crivo desta instância jurisdicional.

Superada a dúvida a respeito da interpretação da substância do 
requisito da “autorização expressa”, exigida das associações para que possam atuar 
extra e judicialmente na defesa de seus membros,  e avançando-se ao reexame do 
mérito recursal, emerge que a insurgência formulada pela entidade apelante revela-
se insustentável, devendo ser mantida em seus termos a sentença, que, entendendo 
pela ilegitimidade ativa ad causam, extinguira o feito sem resolução de mérito.

Com efeito, fundamental lembrar que a controvérsia devolvida 
ao crivo desta Corte, por ocasião do apelo, transita em redor do pleito da associação 
litigante,  em favor de seus associados e em face do Estado da Paraíba,  voltado à 
pretensão  de  abstenção de  retenção,  por  parte  da  ré,  para  fins  de  pagamento  de 
tributos, de mercadorias pertencentes aos associados da pessoa jurídica promovente, 
tendo  como  fundamentos,  consequentemente,  o  preceito  da  vedação  ao  confisco, 
assim como os graves perigos de danos às atividades dos associados substituídos.

Nesse norte, voltando-se, a princípio, ao exame da legitimatio ad  
causam,  há de se asseverar que a legitimidade extraordinária das associações para 
defender  interesses  de  seus  filiados,  judicial  ou  extrajudicialmente,  decorre  do 
próprio texto constitucional, nos termos do seu artigo 5º, inciso XXI, o qual preceitua 
que  ”as  entidades  associativas,  quando  expressamente  autorizadas,  têm 
legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente”.

Arrimando-se  em  tal  raciocínio  e  com  fulcro  na  inteligência 
perfilhada pela Corte Suprema acerca desse referido enunciado, nos termos do RE n. 
573.232/SC,  acima explicitado e  discutido,  tem-se que não basta  à  associação,  em 
juízo, sustentar a sua legitimidade com base em previsão estatutária de representação 
dos interesses dos membros, judicial e/ou extrajudicialmente, devendo ir mais além, 
ao denotar autorização expressa e inequívoca em Assembleia-Geral ou, individual-
mente, por parte de cada um dos associados cujos interesses se buscam tutelar.

Diante disso, trasladando-se o entendimento  retro  ao caso  sub  
examine, tem-se a não desincumbência, por parte do ente associativo recorrente, do 
requisito da “autorização expressa”, para atuação na defesa de seus membros, em 
razão  do  que  não  resta  outra  solução  à  causa  que  não  o  reconhecimento  da 
ilegitimidade ativa  ad causam  da pessoa jurídica, mormente porquanto a mesma se 
limitara a alicerçar a substituição processual nas cláusulas do Estatuto Social, dentre 
tais, as consignadas em seus artigo 2º, incisos V e XII, abaixo colacionadas:

Artigo 2º:



[…]
V.  representar  perante  os  órgãos  competentes,  inclusive 
podendo  propor  Ações  Judiciais  e  qualquer  medida 
extrajudicial que se faça necessária, em todas as instâncias e 
entrâncias,  sempre  que  os  Direitos  dos  Consumidores, 
contribuintes,  Correntistas,  Mutuários,  Poupadores  e 
Investidores,  forem,  de  alguma  forma  lesados  ou  se 
encontrarem na ameaça de o ser.
[…]
XII. representar os associados contribuintes perante a Fazenda 
Municipal, Estadual e Nacional, visando auxiliá-los e protegê-
los face a cobranças indevidas de tributos, atitudes abusivas 
dos entes sua citados, como apreensão ilícita de mercadorias, 
cobranças de impostos a maior, e outros tributos

Na esteira de tais considerações,  ante a impossibilidade de se 
reputar a previsão estatutária suficiente à comprovação da autorização expressa das 
associações para representação dos interesses de seus membros em juízo, nos termos 
do entendimento dominante perfilhado pelo STF, não subsistem dúvidas no sentido 
da  ilegitimidade  ativa  ad  causam  da  Associação  dos  contribuintes,  correntistas, 
mutuários e poupadores do Brasil – ACCIMP-BR, devendo ser mantida a sentença 
guerreada, que extinguira o feito sem resolução de mérito, segundo art. 267, VI, CPC.

Em razão do exposto, nos termos do art. 1.030, II, do NCPC, e 
do art. 2º, III, da Resolução 27/2011, do TJPB, reconsidero o acórdão de fls. 212/214, 
porquanto discordante do entendimento firmado pelo STF, e, reapreciando o mérito, 
nego provimento ao apelo, mantendo incólumes todos os termos da sentença.

É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba decidiu,  por unanimidade,  reconsiderar o acórdão e 
negar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator.

Presidiu  a  sessão o  Exmo.  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca 
Oliveira. Participaram do julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Des. 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira e o Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega 
Coutinho.

Presente ao julgamento a Exma. Dra. Jacilene Nicolau Faustino 
Gomes, Procuradora de Justiça.



Sala  de  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do 
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 28 de junho de 2016.

João Pessoa, 30 de junho de 2016.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


