
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL nº 1674145 - CE  (2017/0121693-9) 
RELATOR : MIN. OG FERNANDES

RECORRENTE : ESTADO DO CEARÁ 
PROCURADOR : PEDRO LUCAS DE AMORIM LOMÔNACO E OUTRO(S) - CE020716 
RECORRENTE : EMPRESA COMERCIAL ESCOL LTDA 
ADVOGADO : WAGNER BARREIRA FILHO E OUTRO(S) - CE001301 
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
RECORRIDO : UNIÃO 
INTERES.  : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS LOTERIAS ESTADUAIS - 

"AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS : MARCELO MONTALVAO MACHADO  - DF034391 

: NATALIA PEPPI E OUTRO(S) - DF047471 

DECISÃO

Vistos, etc.
Trata-se de pedido da Associação Brasileira de Loterias Estaduais – ABLE de 

ingresso nesta lide na qualidade de amicus curiae, alegando ser cabível sua 
inclusão na demanda, nessa condição, visto que possui ampla representatividade 
por ser "entidade representativa constituída há mais de 45 anos, congregando 
empresas do setor de loterias estaduais todo o território nacional, distribuídas em 
entidades regionais presentes em 12 Estados da Federação, conforme comprova 
documento anexo".

Aduz que, no que se refere ao critério informacional, diante da "expertise  nos 
mais de 45 anos de representação das empresas da área de loterias estaduais", 
poderá "prestar informações técnicas qualificadas a respeito do tema".

Salienta que o seu interesse não se identifica com os interesses imediatos 
das partes, tanto porque intenta, com o pleito de ingresso na demanda, subsidiar o 
Judiciário com informações úteis ao deslinde da controvérsia, esclarecendo que, 
em demandas similares no âmbito do STF, teve deferida idêntica postulação.

Tece considerações, ainda, acerca da repercussão social do tema em 
apreciação no recurso especial, afirmando que a decisão proferida neste feito 
"pode gerar um precedente que futuramente poderá ser utilizado para prejudicar a 
receita de outros entes estatais e, consequentemente, a finalidade social daquela 
receita". 

Requer, assim, a sua admissão nesta demanda, na qualidade de amicus 
curiae , pleiteando a concessão de prazo para oferecimento de memoriais escritos, 
bem como postula que lhe seja assegurada a realização de sustentação oral.

Junta documentos (e-STJ, fls. 580-642).
É o relatório.
O art. 138 do CPC/2015 assim disciplina a questão do ingresso de amicus 

curiae  nas demandas em trâmite no Poder Judiciário:

Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a 
especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da 
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controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das 
partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação 
de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com 
representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.
§ 1º A intervenção de que trata o caput  não implica alteração de competência 
nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos 
de declaração e a hipótese do § 3º.
§ 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a 
intervenção, definir os poderes do amicus curiae .
§ 3º O amicus curiae  pode recorrer da decisão que julgar o incidente de 
resolução de demandas repetitivas.

No caso, verifico que há relevância da matéria debatida, porque esta, ao fim e 
ao cabo, diz respeito aos limites que possuem os Estados federados, de acordo 
com o Decreto-Lei n. 204/1967, de operar as loterias estaduais, que já 
desempenhavam à época da edição desse diploma normativo.

De outra parte, não se trata de tema corriqueiro, o que, por si só, demanda 
aceitar a participação de amicus curiae  que pode trazer aportes técnicos para o 
debate judicial. Não se descarta, ainda, a repercussão social, porque a decisão a 
ser proferida neste feito poderá atingir, mesmo que a título de precedente futuro, os 
demais Estados federados que possuem em operação as citadas loterias 
estaduais.

De mais a mais, a ora postulante tem CNPJ inscrito na Receita Federal do 
Brasil desde 1973 (e-STJ, fl. 582), tendo sido constituída civilmente como 
associação no ano de 1972 (e-STJ, fls. 585-604). Dentre as suas finalidades, 
consta a de "congregar as Loterias Estaduais à realização e integração de estudos, 
pesquisas, experiências, gerenciamento, assistência técnica, fiscalização e 
promoções, podendo assinar convênios entre as Associadas, visando a obtenção 
de resultados operacionais e a melhoria de sua eficiência", bem como a de 
"representar e assistir as Loterias Estaduais, defendendo os seus direitos ante as 
entidades públicas e privadas".

Desse modo, observo que os requisitos legais exigidos para o ingresso de 
amicus curiae  se fazem presentes neste caso.

Ante o exposto, admito o ingresso nesta lide, na condição de amicus curiae , 
da Associação Brasileira de Loterias Estaduais – ABLE (e-STJ, fls. 567-642).

Na forma do art. 138, § 2º, do CPC/2015, consigno que tal amicus curiae  
poderá, nessa condição: ofertar, por uma única vez, razões nos autos; efetivar 
sustentação oral no momento processual adequado; e interpor embargos de 
declaração após a publicação do aresto prolatado no julgamento de mérito da 
demanda;

Assim, determino que a Coordenadoria proceda à inclusão da Associação 
Brasileira de Loterias Estaduais – ABLE na autuação do feito.

Cumprida dita providência, intime-se para que, no prazo de 15 dias, ofereça 
manifestação escrita ou, se for caso, ratifique a peça já acostada.
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Transcorrido o prazo ora assinalado, dê-se vista ao Ministério Público Federal, 
a fim de que, no seu novo opinamento, possa, querendo, considerar as razões 
trazidas aos autos pela entidade acima descrita.

Publique-se.
Brasília (DF), 12 de dezembro de 2017.

Ministro Og Fernandes 
Relator
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