(e-STJ Fl.1334)
.

': /
I?
D

Mrxlsvéluo pllsl-lco oo ssn oo os sAo pAut,o

l

eœo.Y

'

ys

PROCURADORJA GERAL DE JUSTICA

tpzza.vyse'&

Agravo em Recurso Especialno0342384-90.2009.8.26.0000/50000
Açâo CivilPtiblica
Vara de O rigem :4a.Vara Civeldo Foro Centralda Capital
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Agravante:Pandurata Alim entos Ltda.
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Agravado:M inistério Pûblico do Estado de Sâo Paulo
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CONTRAM INUTA do M inistério Pûblico do Estado de Sâo Paulo pela
Procuradoria de Justiqa de Interesses Difusos e Coletivos

Exm o.

Desem bargador

Presidente

do

Egrégio

Tribunalde Justiça de Sâo Paulo

Egrégio SuperiorTribunalde Justiça
Em inentes M inistros

Douta Procuradoria G eralda Repûblica

Im
pre

1. Por m eio da r. Decisâo de fls. 1282/1284, proferida pelo Exm o.
Desem bargador Presidente da Seçâo de Direito Privado do E.Tribunal de

Justiça de Sâo Paulo,foinegado seguim ento ao recurso especialinterposto
pela Agravante.
Documento recebido eletronicamente da origem

Inconformada,interpöe a recorrente o presente agravo (fls.1287/1295),
tempestivamente (fls.1285 e 1287),visando nâo sô o processamento,como o
provim ento de seu recurso especial.

.

O ra nos vêm os autos para resposta.

2.O agravo,no entanto,nâo merece provim ento.
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Correta a r.Decisâo monocrética,que com objetividade recusoutrânsito
i

ao especial, por nâo dem onstrada a alegada vulneraçâo aos dispositivos

Iegais arrolados'
,porincidência da Sûm ula 7 do STJ;e porque nâo obedecidas

82
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as exigências Iegais para demonstraçâo do pretenso dissidiojurisprudencial.
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Com o assinalam os nas contrarrazöes de fls. 1272/1280, a suposta
afronta a dispositivo de LeiFederal,porsis6,nâo perm i
te a via do Recurso
Especial,um a vez que o v.Ac6rdâo nâo esté desprovido de fundamentaçâo'
,e
a m oti
vaçâo nele expendida,embora contréria ao interesse da parte,nâo se
pode acoim ar de desarrazoada, nem contradiz as norm as que poderiam ser

tidas como violadas.Como é cediço,e na esteira da orientaçâo do Superior
Tribunalde Justiça:

''Como é de sabença geral,ojulgadornJO estâ obrigado a discorrersobre todos os

regramentosIeqaisoutodososargumentosalavancadospelaspartes.Asproqosiçöes

poderâo ou nao ser explicitam ente dissecadas pelo m agistrado, que so estarâ
obrigado a exam inar a contenda nos Iim ites da dem anda, fundam entando o seu
procederde acordo com o seu Iivre convencim ento,baseado nos aspectos pertinentes

â hipntese subjudice e com a Iegislaçâo que entenderaplicâvelao caso concreto''
(Resp no792.497/R.1,Rel.Min.Francisco Falcâo,em 10.11.20054.
Dai,inclusive,a inocorrência de afronta ao ad.535 do CPC;note-se que
o v.Ac6rdâo decorreu de convicçâo form ada pela Câm ara Julgadora,ante as

sso

provas existentes no processo'
, e as razöes constantes do recurso,

Im
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notadam ente quando voltadas à discussëo sobre a caracterizaçâo de
venda casada na prom oçëo,atêm-se a um a perspectiva de reexam e dessas

provas. A esse objetivo,obviamente,nâo se presta o especial,de acordo com
a doutrina e o verbete da Stim ula 7 do SuperiorTribunalde Justiça.
Documento recebido eletronicamente da origem

Nesse sentido:

!

!

%

PROCESSUAL CIVIL.MULTA ADMINISTRATIVA.PROCON.AjTUAIAO.VENDA
CASAqA. VIOLACAO AO ART. 535 DO CPC. ALEGACOES GENZRICAS.
INCIDENCIA qA SUMULA N.284 QO STF, POR ANALOGIA. REEM ME DO
CONJUNTO FATICO-PROBATURIO.SUMULA 7/STJ.

1.Nâo se pode conhecerda apontada violaçâo ao art.535 do CPC pois as alegaçöes
que fundam entaram a pretensa ofensa sâo genéricas,sem discrim inaçâo dos pontos

.
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vam ente om issos, contraditôrios ou obscuros ou sobre os quais tenha ocorrido
erro m aterial. Incide, no caso, a Sûm ula n. 284 do Suprem o Tribunal Federal, por
analogia.
2. O s adigos. 15 e 53 da Leino 6.435/77 e o art.31 do Decreto no 81402/98 nâo

25

estabelecem,como afirmado qelo ora recorrente,que as entidades abedas de

88

previdência privada som ente estao autorizadas a concederauxilio financeiro aos seus
associados,nâo servindo de base para descaracteri
zara venda casada.
3. O Tribunal a quo, ao analisar os autos, decidiu pela ocorrência da venda
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casada.Ora,a verificaçâo acerca da ocorrência ou nâo da qrética de venda

casada im plica em revolvim ento dos elem entos fético-probatörlos dos autos, o
que é inviévelem recurso especial,ante a orientaçâo contida Stim ula 7/STJ.
4.Agravo regim entalnâo provido.

(AgRg no REsp 1344701/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, X
SEGUNDA TURMA,julgadoem 04/04/2013,DJe 10/04/2013*
,destaque nosso)
Por outro Iado, o recurso especial deixou de abordar o principal

fundam ento do v.Ac6rdâo recorrido e esrespeito ao Côdigo Brasileiro de AutoRegulam entaçâo Publicitéria-,Iim itando-se a insistirnas teses antes suscitadas

e que nâo m ereceram acolhida pela C.Câmarajulgadora.
Ora, nâo tendo havido im pugnaçâo aos fundam entos do v.Ac6rdâo
recorrido,incabivelo processam ento ou conhecim ento do especial.Aplicéveis,
poranalogia,as Sûm ulas 283 do E.STF e 182 do E.STJ,que estabelecem ,
1

respectivam ente,'é inadmissivelo recurso extraordinârio quando a decisâo recorrida
assenta em m ais de um fundam ento suficiente e o recurso nJo abrange todos eled',e
'
% inviâvel o agravo do a4.545 do CPC que deixa de atacar especificam ente os

pre
s

fundam entos da decisâo agravada/

Realm ente, com esteio na aplicaçâo analôgica destas Stim ulas, vem

Documento recebido eletronicamente da origem

Im

este E.STJ, sistem aticam ente, negando conhecim ento ao especial, quando

p
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nâo ataca todos os fundamentos do v.AcUrdâo recorrido (AgRg no REsp
1136745/P% Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em
19/11/2009, DJe 27/11/200% AgRg no Ag 583.265/G% Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMIO, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2009, DJe 30/11/2009,
. REsp
670.240/PE,Rel.Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ CONVOCADO DO
TRF 1a REGIAO),SEGUNDA TURMA,julgado em 26.02.2008,DJ 18.03.2008 p.1'
,
REsp 671.604/CE, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ
CONVOCADO DO TRF laREGIAO),SEGUNDA TURMA,julgado em 26.02.2008,DJ ;
3
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18.03.2008 p. 1,
' REsp 1015233/CE, Rel. M inistro CARLO S FERNANDO MATHIAS

(JUIZ CONVOCADO DO TRF la REGIXO), SEGUNDA TURMA, julgado em
04.03.2008,DJ 26.03.2008 p.1'
,REsp 521.120/RS,Rel.M inistra NANCY ANDRIG HI,

5

TERCEIRA TURMA,julgado em 19.02.2008,DJ 05.03.2008 p.1'
,REsp 669.670/8A,
Rel. Ministro JOXO OTAVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em
*
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19.02.2008,DJ 10.03.2008 p.1).
E quanto à interpretaçâo divergente dada a lei federal por outro

Tribunal (art. 105, 111, c, da CF), a recorrente deixou de observar os
requisitos técnicos necessérios para a adm issào do recurso, com a
dem onstraçâo analitica da sem elhança fética e divergência da
interpretaçâo. Lim itou-se, em verdade, a copiar trecho do acérdâo que
entendeu divergente,sem dem onstrara necesséria sim ilitude de pressupostos,

nâo sôjuridicos mastambém féticos,conforme exigem osadigos 541,j tinico,
do CPC e 255 do RISTJe,ainda,ajurisprudência deste E.STJ.
Assim , im punha-se m esm o o nâo seguim ento do recurso especial
interposto.

.

3. Diante do exposto, rei
terados expressamente os term os das

sso

contrarrazöes de fls.1272/1280,aguarda-se seja NEGADO PROVIMENTO ao
agravo, e, se conhecido, no mérito, seja negado provimento ao recurso

Im
pre

especial,m antendo-se,na integra,o v.Acôrdâo recorrido.
Sâo Paulo,29 de outubro de 2014.
/
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