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16/10/2018 PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO SEGUNDO AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 27.002 SÃO PAULO

RELATOR : MIN. MARCO AURÉLIO

AGTE.(S) :FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 
CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 
ALTERNATIVE ASSETS I 

ADV.(A/S) :RENATA FERNANDES HANONES CARPANEDA 
AGDO.(A/S) :SINDICATO DOS EMPREGADOS NAS CENTRAIS DE 

ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS DO ESTADO DE 
SAO PAULO 

ADV.(A/S) :NATÁLIA PEPPI E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) :SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA 
ADV.(A/S) :SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS 

LEGITIMIDADE  ATIVA  –  RECLAMAÇÃO  –  DECISÃO  – 
PROCESSO SUBJETIVO. A legitimidade para ajuizar reclamação voltada 
a  questionar  o  desrespeito  a  decisão  proferida  em  processo  subjetivo 
pressupõe a participação na relação processual formada na origem.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da 
Primeira  Turma do Supremo Tribunal  Federal  em desprover  o  agravo 
regimental no segundo agravo regimental na reclamação, nos termos do 
voto do relator e por unanimidade, em sessão presidida pelo Ministro 
Alexandre  de  Moraes,  na  conformidade  da  ata  do  julgamento  e  das 
respectivas notas taquigráficas.

Brasília, 16 de outubro de 2018.

MINISTRO MARCO AURÉLIO – RELATOR
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R E L A T Ó R I O

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Eis  as  balizas  do 
processo reveladas pela assessora Dra. Vívian Cintra Athanazio Leal:

Em 21 de junho de 2018, ao reconsiderar pronunciamento 
anterior  e  negar  seguimento  à  reclamação,  Vossa  Excelência 
consignou:

AGRAVO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

LEGITIMIDADE  –  RECLAMAÇÃO  – 
INEXISTÊNCIA  –   SEGUIMENTO  – 
NEGATIVA.

[…] 
Como sempre afirmo, não tenho compromisso com o 

erro. Reanalisado o caso, com base no que veiculado na 
minuta  do  segundo  agravo  interno,  interposto  pelo 
Sindicato dos Empregados nas Centrais de Abastecimento 
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Relatório

RCL 27002 AGR-SEGUNDO-AGR / SP 

de  Alimentos  do  Estado  de  São  Paulo  –  SINDBAST, 
mostra-se necessário rever a decisão agravada, por meio 
da  qual  assentada  a  procedência  do  pedido,  ante  a 
ilegitimidade do Fundo para formalizar a reclamação.

Nesta medida, o Fundo de Investimento em Direitos 
Creditórios Não-Padronizados Alternative Assets I – FIDC 
AA articula com a usurpação da competência do Supremo, 
apontando erronia quanto à observância da sistemática da 
repercussão  geral  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça. 
Sustenta equivocada a inadmissão do extraordinário por si 
protocolado no curso  do  agravo  em recurso  especial  nº 
724.365. 

A  análise  das  peças  do  processo  revela  o 
indeferimento do pedido de intervenção por si formulado. 
Consoante  se  extrai  do  voto  proferido  pelo  Relator, 
ministro Raul Araújo, do Superior Tribunal de Justiça, no 
julgamento dos declaratórios interpostos contra o ato que 
implicou o provimento do especial, o pleito de ingresso do 
Fundo  acabou  indeferido,  uma  vez  não  verificado 
interesse  jurídico  a  respaldar  a  intervenção,  mas 
meramente  econômico,  considerado  o  artigo  119  do 
Código de Processo Civil.

Apesar de haver-se, no exame de admissibilidade do 
extraordinário,  avançado  quanto  ao  enquadramento  da 
controvérsia tendo em vista o repertório da repercussão 
geral, desconsiderando a ausência de admissão do Fundo 
no processo originário, não há como admitir a reclamação. 
Um erro não justifica outro.

Descabe potencializar o que previsto no artigo 996 do 
citado Código, cuja interpretação deve ser harmônica com 
o artigo 119 do mesmo diploma. Embora seja permitida a 
interposição de recurso  por terceiro  prejudicado,  cabe a 
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este  “demonstrar  a  possibilidade  de  a  decisão  sobre  a 
relação  jurídica  submetida  à  apreciação  judicial  atingir 
direito de que se afirme titular ou que possa discutir em 
juízo  como  substituto  processual.”  Além  de  não 
constatada  situação  de  legitimação  extraordinária,  a 
articulação de interesse de cunho meramente econômico – 
e  não  jurídico  –  não  confere  ao  Fundo  legitimidade 
recursal.  Pretende,  na  qualidade  de  credor,  evitar  o 
acolhimento  dos  pedidos  formulados  na  rescisória 
proposta  pelo  Sindicato,  a  obstar,  ante  a  limitação  dos 
recursos, o recebimento do crédito que possui em face da 
Cooperativa em liquidação.

3.  Reconsidero  a  decisão  proferida  em  de  18  de 
dezembro de 2017 e nego seguimento à reclamação.

4. Publiquem.

O  reclamante,  em  agravo,  diz  do  reconhecimento,  pelo 
Superior Tribunal de Justiça, da legitimidade para recorrer, ao 
indeferir  liminarmente  o  recurso  extraordinário  e  analisar  o 
mérito da irresignação, fazendo incidir equivocadamente Tema 
de repercussão geral, em que pese ausente anterior admissão no 
processo.  Sustenta  necessário  diferenciar  a  legitimidade  para 
atuar na demanda originária da para ajuizar reclamação com 
fundamento em erronia de observância de óptica firmada em 
sede  de  repercussão  geral.  Frisa  haver  interesse  jurídico, 
considerada a relação com a Cooperativa Agrícola de Cotia e a 
possibilidade de a decisão proferida na ação rescisória impactá-
la. Salienta ter o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao 
examinar  a  rescisória,  admitido  a  intervenção,  com  base  no 
artigo 119 do Código de Processo Civil.  

O  agravado,  em  contraminuta,  aponta  o  acerto  do  ato 
atacado. Assinala que o reclamante não ingressou no processo 
como terceiro. Destaca a interposição do extraordinário contra 
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pronunciamento mediante o qual indeferidas a intervenção do 
reclamante e a reafirmação do enunciado nº 401 da Súmula do 
Superior Tribunal de Justiça, no que afastada a decadência da 
ação rescisória. Alude ao parecer apresentado pelo Ministério 
Público Federal no sentido da ilegitimidade do reclamante ante 
a falta de participação na relação processual que deu origem à 
decisão questionada.

É o relatório.
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Voto - MIN. MARCO AURÉLIO

16/10/2018 PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO SEGUNDO AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 27.002 SÃO PAULO

V O T O

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Atendeu-
se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por profissionais 
da advocacia regularmente constituídos, foi protocolada no prazo legal.

Improcede  a  irresignação.  Consoante  fiz  ver  no  ato  agravado,  o 
reclamante  não  participou  da  relação  processual  formada  no  recurso 
especial  analisado pelo Superior Tribunal  de Justiça,  do que decorre a 
ilegitimidade  para  apresentar  a  reclamação.  Reitero  o  assentado  no 
pronunciamento atacado:

Nesta  medida,  o  Fundo  de  Investimento  em  Direitos 
Creditórios Não-Padronizados Alternative Assets I – FIDC AA 
articula  com  a  usurpação  da  competência  do  Supremo, 
apontando  erronia  quanto  à  observância  da  sistemática  da 
repercussão geral  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça.  Sustenta 
equivocada a inadmissão do extraordinário por si protocolado 
no curso do agravo em recurso especial nº 724.365. 

A análise das peças do processo revela o indeferimento do 
pedido de intervenção por si formulado. Consoante se extrai do 
voto proferido pelo Relator, ministro Raul Araújo, do Superior 
Tribunal de Justiça, no julgamento dos declaratórios interpostos 
contra o ato que implicou o provimento do especial, o pleito de 
ingresso do Fundo acabou indeferido, uma vez não verificado 
interesse  jurídico  a  respaldar  a  intervenção,  mas  meramente 
econômico,  considerado  o  artigo  119  do  Código  de  Processo 
Civil.

Apesar  de  haver-se,  no  exame  de  admissibilidade  do 
extraordinário,  avançado  quanto  ao  enquadramento  da 
controvérsia tendo em vista o repertório da repercussão geral, 
desconsiderando a ausência de admissão do Fundo no processo 
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Voto - MIN. MARCO AURÉLIO
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originário,  não  há  como  admitir  a  reclamação.  Um erro  não 
justifica outro.

Descabe  potencializar  o  que  previsto  no  artigo  996  do 
citado  Código,  cuja  interpretação  deve  ser  harmônica  com o 
artigo  119  do  mesmo  diploma.  Embora  seja  permitida  a 
interposição  de  recurso  por  terceiro  prejudicado,  cabe  a  este 
“demonstrar  a  possibilidade  de  a  decisão  sobre  a  relação 
jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se 
afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto 
processual.”  Além de não constatada situação de legitimação 
extraordinária, a articulação de interesse de cunho meramente 
econômico – e não jurídico – não confere ao Fundo legitimidade 
recursal. Pretende, na qualidade de credor, evitar o acolhimento 
dos pedidos formulados na rescisória proposta pelo Sindicato, a 
obstar, ante a limitação dos recursos, o recebimento do crédito 
que possui em face da Cooperativa em liquidação.

A par disso, também não prospera a alegação de reconhecimento da 
legitimidade  do  reclamante  considerado  o  fato  de  o  Superior  ter 
avançado no  exame do mérito  do  recurso.  O Supremo é  soberano na 
análise  dos  pressupostos  recursais,  não  estando  vinculado  à  decisão 
primeira de admissibilidade do extraordinário. 

Desprovejo o agravo. Deixo de fixar honorários recursais, previstos 
no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, ante o rito próprio da 
reclamação. 
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Extrato de Ata - 16/10/2018

PRIMEIRA TURMA
EXTRATO DE ATA

AG.REG. NO SEGUNDO AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 27.002
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR : MIN. MARCO AURÉLIO
AGTE.(S) : FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-
PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I
ADV.(A/S) : RENATA FERNANDES HANONES CARPANEDA (39487/DF)
AGDO.(A/S) : SINDICATO DOS EMPREGADOS NAS CENTRAIS DE 
ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS DO ESTADO DE SAO PAULO
ADV.(A/S) : NATÁLIA PEPPI (0047471/DF) E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

Decisão: A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo, 
nos termos do voto do Relator. Não participou, justificadamente, 
deste  julgamento,  o  Ministro  Luiz  Fux.  Presidência  do  Ministro 
Alexandre de Moraes. Primeira Turma, 16.10.2018.

 
Presidência do Senhor Ministro Alexandre de Moraes. Presentes 

à Sessão os Senhores Ministros Marco Aurélio, Luiz Fux, Rosa Weber 
e Luís Roberto Barroso. 

Subprocuradora-Geral  da  República,  Dra.  Cláudia  Sampaio 
Marques.

Cintia da Silva Gonçalves
Secretária da Primeira Turma
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