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PROCESSO Nº 04101.026368/2022-98. 
ASSUNTO: NIO MEIOS DE PAGAMENTO - PEDIDO DE 
CREDENCIAMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
EMPRESA CONSIGNATÁRIA - RESOLUÇÃO Nº16-2018-
TJ. 
INTERESSADO: NIO MEIOS DE PAGAMENTO. 

 
D E C I S Ã O 

 
Cuidam os autos de pedido de credenciamento 
apresentado pela instituição NIO MEIOS DE 
PAGAMENTO, conforme documentação de fls. 02/71. 

Instada a se manifestar, a Assessoria Jurídica emitiu o 
parecer de fls. 86/90. 

Retornaram os autos a esta Secretaria para análise do 
credenciamento. 

No prosseguimento, o feito foi remetido à Presidência para 
manifestação, nos termos do art. 311 da referida 
Resolução. 

Na sequência, os autos foram submetidos à Assessoria 
Jurídica para nova manifestação (fl. 109). 

Por sua vez, a AJ emitiu parecer complementar (fls. 
110/116) aduzindo que <a Administração Pública está 
vinculada ao Edital de Credenciamento e seus 
requisitos exigidos pela própria Administração ao 
elaborar referido Edital para o credenciamento DE 
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DE CRÉDITOS=. 

Por fim, os autos retornaram conclusos. 

É o que importa relatar. 

Após análise apurada da documentação inserta nos autos, 
identificamos que a referida empresa trata de uma 
instituição de pagamento, regulamentada pela 
RESOLUÇÃO BCB Nº 80, DE 25 DE MARÇO DE 2021. 

Em consulta ao site do Banco Central, há a definição de 
instituição de pagamento2 como <a pessoa jurídica que 
viabiliza serviços de compra e venda e de movimentação 
de recursos, no âmbito de um arranjo de pagamento, sem 
a possibilidade de conceder empréstimos e 
financiamentos a seus clientes=. (grifos nossos) 

Além disso, o BCB esclarece que <instituições de 
pagamento não são instituições financeiras, portanto não 
podem realizar atividades privativas destas 
instituições, como empréstimos e financiamentos=. 
(grifos nossos) 

Ademais, o Edital de Credenciamento desta Corte de 
Justiça, disponibilizado no DJe em 03/05/2022, disciplina 
no item 3.1 o que se segue: 

<3.1. Poderão se credenciar todas as INSTITUIÇÕES 
FINANCEIRAS, autorizadas pelo Banco Central do Brasil, 
legalmente constituídas, que sejam classificadas de 
acordo com a Resolução nº 016/2018- TJRN e que 
atenderem às exigências constantes neste Edital, e 
proceder a concessão de empréstimo pessoal com 
                                                 
1
 Art. 31. Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente do 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. 
2
 

https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/instituicaopagame

nto 

consignação em folha de pagamento do TJRN=. 

 

Por sua vez, a Resolução nº 16/2018, no art. 5º define o 
rol de instituições, entidades, cooperativas e etc., que 
podem ser admitidas como consignatárias, quais sejam: 

<Art. 5º Somente são admitidos como consignatários, para 
fins de consignação facultativa: 

I – entidade de classe, associação, clube de servidores ou 
sindicato, legalmente constituídos; 

II – partido político; 

III – cooperativa instituída de acordo com a Lei Federal nº 
5.764, de 1971; 

IV – instituição financeira pública e instituição 
financeira privada autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil; 

V – entidade financiadora de aquisição de imóvel 
residencial integrante do Sistema Financeiro de Habitação 
(SFH); 

VI – entidade de previdência pública ou privada; 

VII – sociedade seguradora, com autorização de 
funcionamento dada pela Superintendência de Seguros 
Privados do Ministério da Fazenda (SUSEP); 

VIII – entidade de previdência complementar, observados 
os critérios estabelecidos na legislação federal; 

IX – operadora de plano de assistência à saúde (OPAS), 
com autorização de funcionamento dada pela Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS); e 

X – beneficiário de pensão alimentícia voluntária.=. 

 

Extrai-se, portanto, que não há previsão legal de 
credenciamento de instituição de pagamento na 
Resolução nº 16/2018 e, consequentemente, no Edital de 
Credenciamento desta Corte de Justiça. 

Nesse sentir, Marçal Justen Filho3 define que <No 
relacionamento entre particulares, prevalece a regra de 
que tudo aquilo que não for obrigatório nem proibido por 
lei é juridicamente autorizado. No tocante à atividade 
administrativa, reconhece-se que tudo aquilo que não for 
autorizado por lei é juridicamente proibido=. 

Com isso, cumpre consignar que os atos administrativos 
vinculam-se ao princípio da legalidade em sentido estrito, 
desse modo, o administrador é obrigado a agir segundo a 
lei, só podendo fazer aquilo que a lei expressamente 
autorizar e, no silêncio da lei, está proibido de agir. 

Diante de todo o exposto, no uso das atribuições 
conferidas pelo art. 4º, VI, da Portaria nº 133/2021, bem 
como nos termos do item 4.3 do Edital de Credenciamento 
desta Corte de Justiça, INDEFIRO o pedido de 
credenciamento de consignatário da instituição NIO 
MEIOS DE PAGAMENTO. 

Publique-se a presente decisão no Diário da Justiça e no 
                                                 
3
 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 12. 

ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2016. 76 p. 
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site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do 
Norte, em observância ao subitem 4.3 do sobredito edital. 

Natal/RN, 01 de agosto de 2022. 

 

MARIA CECÍLIA BUSSONI 
Secretária de Administração 
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