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EMENTA

Confl ito positivo de competência. Processos vários ajuizados 

em juízos e juizados especiais diversos, em diferentes foros do 

território nacional, por torcedores, clube ou entidades e instituições 

diversas, centradas no mesmo litígio, a respeito da validade de acórdão 

proferido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. STJD. Com 

consequências diretas sobre campeonato esportivo de caráter nacional, 

organizado pela Confederação Brasileira de Futebol. Decisões 

colidentes quanto a liminares. Matéria de abrangência nacional. 

Conexão evidente entre as ações contidas nos diversos processos. 

Competência do foro do local em que situada a sede da entidade 

responsável pelo Tribunal de Justiça Desportiva ante a prevalência, 

de ordem pública devido ao caráter nacional, do foro do domicílio 

do réu. Prevenção da vara em que ajuizado o primeiro processo. 

Efeitos da citação que retroagem à data da distribuição do processo. 

Competência de juizado especial do torcedor afastada. Confl ito de 

competência acolhido, para declarar a competência do juízo da 2ª Vara 

Cível do Rio de Janeiro - RJ.

1.- É competente o Juízo do local em que situada a sede da 

entidade organizadora de campeonato esportivo de caráter nacional 

para todos os processos de ações ajuizadas em vários Juízos e Juizados 

Especiais, situados em lugares diversos do país, questionando a 
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mesma matéria central, relativa à validade e à execução de decisões da 

Justiça Desportiva, visto que a entidade esportiva de caráter nacional, 

responsável, individual ou conjuntamente com quaisquer outras 

entidades, pela organização (no caso, a CBF), deve, necessariamente, 

inclusive por decisão de ofício, integrar o pólo passivo das demandas, 

sob pena de não vir ela ser ser ela atingida pelos efeitos subjetivos da 

coisa julgada, e de tornar-se o julgado desprovido de efetividade.

2.- No caso, considerando-se que a CBF é parte necessária nos 

processos em que se questionam decisões da Justiça Desportiva, por 

ela organizada, devem eles ser propostos no foro “onde está a sede” 

daquela pessoa jurídica (CPC, art. 100, IV, a), e sua sede situa-se 

no âmbito geográfi co da Comarca da Capital do Estado do Rio de 

Janeiro e, na divisão judiciária desta,  no Foro Regional da Barra da 

Tijuca.

3.- Constitui matéria de interesse público, ante a necessidade de 

evitar a dispersão jurisdicional, que atrasaria a prestação jurisdicional 

e criaria insegurança jurídica, devido à possibilidade de decisões 

contraditórias, a determinação da competência de Juízo único para 

ajuizamentos plúrimos de processos por torcedores, clubes, entidades 

e instituições, inclusive o Ministério Público e a Defensoria Pública, 

de forma pulverizada, em todo o território nacional.

4.- A fixação do Juízo territorialmente competente dá-

se pelo critério do foro do local da sede da entidade nacional ré, 

organizadora, individual ou conjunto com outras entidades, a qual 

deve necessariamente ser acionada, foro esse decorrente da previsão 

do artigo 94 do Código de Processo Civil, para todas as ações relativas 

a julgamentos por órgãos da Justiça Desportiva, referentes a certames 

de caráter nacional por ela promovidos, determinando-se, por isso, 

a competência do Juízo do local da sede dessa entidade, ou seja, da 

Distrital da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, entre cujas Varas 

determina-se a competência, por prevenção, pela data da distribuição, 

a que retroage a data da citação.

5.- Afasta-se a competência de outros Juízos e Juizados, 

Especiais Cíveis, inclusive do Juizado do Torcedor, Adjunto à 2ª Vara 

da Regional da Ilha do Governador - RJ (Resolução TJRJ-OE 20;21).

6.- Os artigos 3º da Lei n. 10.671/2003 (Estatuto do Torcedor) 

e 101, I, da Lei n. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) 
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não prevalecem como fundamento para o ajuizamento pelo torcedor, 

em seu próprio domicílio, de ação judicial questionando a validade de 

decisões proferidas pela Justiça Desportiva, órgão da Confederação 

Brasileira de Desportos - CBF - cuja sede se situa na Cidade do Rio 

de Janeiro, na área geográfi ca do Foro da Barra da Tijuca.

7.- No caso, entre as Varas do Foro da Barra da Tijuca, tem-se 

por certo que a primeira distribuição ocorreu perante a 2ª Vara Cível, 

que, por isso, resulta preventa para os demais acionamentos (CPC, art. 

106).

8.- Conflito acolhido para declarar a competência do juízo 

da 2ª Vara Cível do Foro Regional da Barra da Tijuca, ao qual 

devem  incontinenti ser enviados os processos, excetuada a hipótese 

de extinção, estendendo-se o julgamento do presente Confl ito a todas 

as ações sobre a matéria, ajuizadas ou que o venham a ser, nos diversos 

Juízos e Juizados Especiais, da Justiça Estadual ou Federal no país.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 

indicadas, acordam os Ministros da Segunda Seção do Superior Tribunal de 

Justiça, por unanimidade, conhecer do conflito de competência e declarar 

competente o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional da Barra da 

Tijuca competente para processar e julgar as ações conexas e todos os todos os 

processos referentes à controvérsia, ajuizados ou que venham a ajuizar-se, por 

clubes, entidades, instituições, torcedores – enfi m, para todo e qualquer processo 

em que se trate da matéria relativa ao julgamento da Justiça Desportiva, órgão 

da Confederação Brasileira de Desportos, referentemente à matéria, nos termos 

do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Raul Araújo, Paulo de 

Tarso Sanseverino, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo 

Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. 

Ministro Relator.

Ausente, justifi cadamente, a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília (DF), 11 de junho de 2014 (data do julgamento).

Ministro Sidnei Beneti, Relator

DJe 1º.7.2014
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Sidnei Beneti: 1.- Artur Monteiro Vieira, intitulando-se 

torcedor esportivo da Associação Portuguesa de Desportos, suscita Confl ito de 

Competência Positivo entre o Juízo de Direito da 42ª Vara Cível de São Paulo - 

SP, o Juízo de Direito do Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos do Rio 

de Janeiro - RJ, e o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível do Rio de Janeiro - RJ.

2.- O Suscitante narra que no dia 10.1.2014, perante a 42ª Vara Cível 

de São Paulo, propôs ação anulatória (fl s. 14-38) da decisão proferida pelo 

Superior Tribunal de Justiça Desportiva -STJD nos autos do processo que 

tramitou perante aquela Corte sob o n. 320/2013, decisão esta, por força da 

qual foram retirados da Associação Portuguesa de Desportos quatro pontos 

obtidos no campeonato brasileiro e que, por via de consequência, conduziu 

ao rebaixamento do Clube para Série B do campeonato de 2014, em lugar do 

Fluminense Football Club.

O Suscitante esclarece que nessa ação, movida em São Paulo, foi deferida 

antecipação de tutela pelo Juízo de 1º Grau, suspendendo os efeitos da decisão 

proferida pelo STJD (fl s. 39-42).

Paralelamente, foram ajuizadas, no Estado do Rio de Janeiro, duas outras 

ações, por torcedores do Fluminense, com o objetivo de obter da CBF o 

cumprimento da referida decisão do STJD.

Na primeira dessas ações ajuizadas no Estado do Rio de Janeiro, distribuída 

ao Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos do Rio de Janeiro - RJ (fl s. 

43-62), teria havido o deferimento de antecipação de tutela, determinando-se 

à CBF que cumprisse as penalidades impostas à Portuguesa (fl s. 63-64). Na 

segunda das ações mencionadas, distribuída à 2ª Vara Cível do Fórum Regional 

da Barra da Tijuca (fl s. 65-72), teria sido, igualmente, deferida antecipação de 

tutela, para que a CBF cumprisse a decisão do STJD (fl s. 73-74).

Nesses termos, os três Juízos indicados teriam se manifestado 

positivamente quanto à própria competência para julgar as ações que lhes foram 

respectivamente submetidas. Mas mais do que isso, estaria patenteada uma 

incompatibilidade evidente entre a orientação adotada pelo Juízo da 42ª Vara 

Cível de São Paulo e os Juízos do Estado do Rio de Janeiro.

De acordo com o Suscitante, as ações seriam conexas e não poderiam 

correr em separado. Assim, a competência se estabeleceria, pelo critério da 
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prevenção, nos termos do artigo 219 do Código de Processo Civil, em favor do 

Juízo da 42ª Vara Cível de São Paulo, que primeiro realizou a citação.

Ante esses fundamentos, pede, no presente Confl ito de Competência, em 

caráter liminar, a determinação de suspensão dos efeitos das decisões proferidas 

pela justiça do Estado do Rio de Janeiro e, no mérito, a declaração, em defi nitivo, 

da competência da 42ª Vara Cível de São Paulo, para processar e julgar todos os 

feitos.

3.- O pedido liminar foi indeferido, porque após o Tribunal de Justiça 

do Estado de São Paulo conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento 

interposto contra decisão antecipatória de tutela proferida pela 42ª Vara Cível de 

São Paulo, não haveria que se falar em periculum in mora (fl s. 127-133).

4.- O Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos do Rio de Janeiro 

- RJ e a 42ª Vara Cível de São Paulo, prestaram informações (fl s. 161-166 e 167-

179, respectivamente).

5.- O Ministério Público Federal, em parecer do E. Subprocurador-Geral 

da República João Pedro Sabóia Bandeira de Mello Filho, opinou pela fi xação da 

competência perante o Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos do Rio 

de Janeiro - RJ ao argumento de que teria sido no processo em curso perante 

aquele Juízo que se deu a primeira citação válida (fl s. 200-208).

6.- A Confederação Brasileira de Futebol, na condição de interessada no 

presente confl ito de competência e de ré nas ações propostas, manifestou-se nos 

autos, requerendo a fi xação da competência perante a 2ª Vara Cível do Fórum 

Regional da Barra da Tijuca, tendo em vista o foro de seu domicílio (fl s. 227-

314).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Sidnei Beneti (Relator): 7.- A questão sob julgamento 

nos Confl itos de Competência n. 132.402, 132.438, 133.244 e na Reclamação 

n. 17.806 é essencialmente a mesma, dizendo respeito à determinação da 

competência jurisdicional entre Juízos da Justiça Comum - não envolvendo, 

ressalte-se, deslinde de competência ou atribuição entre a Justiça Comum e 

a Justiça Desportiva (CF, art. 217, §§ 1º e 2º), assunto objeto de volumosa 

literatura jurídica e de prestigiosos precedentes jurisdicionais no Brasil e no 

exterior.
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8.- Examina-se, exclusivamente, no âmbito da Jurisdição Estatal nacional, 

a competência de Juízos estatais integrantes do Poder Judiciário brasileiro. No 

âmbito do Confl ito de Competência em exame, pois, estabelecido entre órgãos 

jurisdicionais da Justiça Comum, a matéria cinge-se ao aspecto estritamente de 

Direito Processual Civil, matéria regida pelo Código de Processo Civil.

O enfoque processual, relativo a certame de cuja característica nacional 

pode ensejar eventual acionamento múltiplo, como no caso, que beira a uma 

centena de processos, deve pautar-se pela necessidade de superar aquilo que 

ENRICO LUBRANO denominou “a histórica incerteza do direito acerca 

da tutela jurisdicional no esporte” (“I Rapporti tra Ordinamento Sportivo ed 

Ordinamento Statale nella Loro Attuale Confi gurazione”, em Lineamenti 

di Diritto Sportivo, Org. Leandro Cantamessa, Giovanni Riccio e Giovani 

Sciancalepore, Giuff è Editore, 2008, p. 19 e segs).

9.- No final do ano de 2013, como foi amplamente divulgado pela 

Imprensa especializada, o clube Associação Portuguesa de Despostos, devido à 

escalação tida por irregular do atleta Heverton na 38ª rodada do Campeonato 

Brasileiro de Futebol do mesmo ano, sofreu sanção disciplinar, aplicada pelo 

Superior Tribunal de Justiça Desportiva - STJD consistente na perda de quatro 

pontos, além de multa de R$ 1.000,00.

Com isso, o clube Fluminense, que estava em posição de rebaixamento 

na série principal do campeonato para o ano seguinte, dela saiu, pois sua 

classifi cação subiu do 17º lugar para a 15ª colocação, ao passo que a Portuguesa 

desceu da 12ª para a 17ª posição, desclassifi cando-se para a Primeira Divisão 

do Campeonato Brasileiro do ano seguinte e rebaixando-se à Série inferior. 

Para tanto ainda contribuiu o fato que de que o Clube de Regatas Flamengo, 

também foi apenado com a perda de quatro pontos.

10.- Vários torcedores da Portuguesa, ajuizaram, então, ações judiciais 

contra a CBF, perante a Justiça Comum do Estado de São Paulo, pleiteando a 

anulação da decisão do STJD. Na maioria dos casos, as ações têm sido rejeitadas 

de plano, ao fundamento de que somente poderiam ser ajuizadas e julgadas 

no âmbito da Justiça Estatal, pelos próprios clubes de futebol prejudicados, 

não pelos seus torcedores – sem que se possa referir-se, aqui, a eventuais 

ajuizamentos por outras entidades.

1 1 . -  C o n s u l t a n d o - s e  o  a n d a m e n t o  d o  Pro c e s s o  n . 

1002020.50.2014.8.26.0100 - SP, movido por torcedor da Portuguesa, no 

sítio eletrônico do  TJSP, verifi ca-se que nele também foi interposto agravo 

de instrumento contra a decisão concessiva de liminar (Agr. Instr. TJSP n. 
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2007934-87.2014.8.26.0000), agravo de instrumento este julgado procedente 

para extinguir o feito com fundamento na ilegitimidade ativa. Confi ra-se a 

propósito, a ementa do julgado, colhida no sítio eletrônico do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo:

Agravo. Estatuto do Torcedor. Tutela antecipada. Ação anulatória movida 

por torcedor contra a CBF. Antecipação de tutela concedida para o fim de 

suspender decisão do STJD que puniu a Associação Portuguesa de Desportos 

por escalação irregular de jogador suspenso, com aplicação de multa e perda 

de pontos. Inconformismo da CBF. Acolhimento. Ação ajuizada pelo torcedor. 

Reconhecimento da ilegitimidade ativa. Precedentes. Extinção do processo, nos 

termos do art. 267, VI, do CPC. Recurso provido.

Essa falta de legitimidade também foi reconhecida em vários julgados do 

mesmo Tribunal de Justiça de São Paulo, como se vê nos seguintes acórdãos:

1º) Estatuto do Torcedor. Ação anulatória de deliberação do STJD da 

Confederação Brasileira de Futebol acerca da validade de partidas com suspeita 

de manipulação de arbitragem. Demanda proposta por torcedor individualmente. 

Descabimento. Indeferimento da petição inicial por ilegitimidade ad causam 

ativa. Apelação do autor desprovida. (TJSP, 2ª Câmara de Direito Privado, 

Apelação n. 9137928-30.2006.8.26.0000, Relator o Desembargador Fábio Tabosa, 

DJ 7.12.2011);

2º) Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Anulação 

de partida de futebol por vício de arbitragem. Indeferimento da petição inicial 

por falta de pressupostos processuais indispensáveis ao prosseguimento da 

ação. Ilegitimidade ativa dos Autores. Recurso não provido, embora por 

outro fundamento. (TJSP, 3ª Câmara de Direito Privado, Apelação n. 9159138-

69.2008.8.26.0000, Relator o Des. João Pazine Neto);

3º) Apelação ordinária Pretensão dos autores-apelantes relacionada à 

imposição aos réus das sanções previstas no artigo 37 do Estatuto do Torcedor (Lei 

Federal n. 10.671/2003) Causa de pedir que não se fundou em danos concretos 

sofridos pelos próprios requerentes, mas sim, em violações genéricas ao estatuto 

do torcedor noticiadas pela imprensa Autores que não podem pleitear, em nome 

próprio, direitos coletivos lato sensu Ilegitimidade ativa reconhecida Inteligência 

dos artigos 40 do Estatuto do Torcedor e 81 do CDC Cerceamento de defesa 

não verifi cado Decisão Mantida Recurso Improvido. (TJSP, 3ª Câmara de Direito 

Privado, Apelação n. 9126742-44.2005.8.26.0000, Relator o Des. Egídio Giacoia, DJ 

19.1.2011).

12.- A extinção da ação que tramitava perante a 42ª Vara Cível de São 

Paulo implica a extinção parcial do presente confl ito de competência, por 

ausência de interesse de agir. Com efeito, se o processo que tramitava perante 
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aquele Juízo já foi extinto, o confl ito positivo de competência apenas persiste em 

relação aos Juízos do Estado do Rio de Janeiro.

13.- Essa circunstância, conquanto represente, ao menos em parte, uma 

solução prática para o problema suscitado neste conflito de competência, 

não oferece um critério defi nitivo para o deslinde de casos análogos já em 

processamento ou em vias de judicialização.

14.- Repare-se que o Tribunal de Justiça de São Paulo extinguiu o feito 

com fundamento na ilegitimidade da parte e não na incompetência do Juízo 

perante o qual proposta a ação, questão esta que, sob o ponto de vista decisório, é 

anterior. Apenas o Juízo competente é que, afi nal, poderá validamente, declarar 

extinto o processo com fundamento na ilegitimidade ativa.

15.- Isso signifi ca que a extinção do processo que tramitava perante a 42ª 

Vara Cível de São Paulo, em última análise, não resolve de forma efetiva a lide, 

mas apenas torna prejudicado o exame do confl ito na parte em que lhe diz 

respeito.

16.- Assim, considerando que a apenas o enfrentamento do mérito da 

questão processual posta servirá de baliza segura para solução dos muitos casos 

análogos em curso neste País, é que se procede à análise da questão por inteiro, 

de forma mais ampliada.

17.- As ações judiciais em exame, umas com o objetivo de anular o acórdão 

proferido pelo STJD outras com o objetivo de vê-lo cumprido, tem sido 

propostas por torcedores dos clubes envolvidos, notadamente da Portuguesa, 

do Fluminense e do Flamengo, nos foros de seus respectivos domicílios, com 

amparo em uma interpretação conjunta dos artigos 3º da Lei n. 10.671/2003 

(Estatuto do Torcedor) e 101, I, do Código de Defesa do Consumidor.

17.1.- O primeiro desses dispositivos legais (artigo 3º da Lei n. 

10.671/2003) equipara as entidades que organizam as competições desportivas 

a fornecedores. Tal equiparação sugere, implicitamente, que os torcedores 

seriam, a seu turno, equiparados a consumidores para efeito de aplicação 

do Estatuto do Torcedor. O segundo dos dispositivos legais mencionados 

(artigo 101, I, da Lei n. 8.078/1990) permite aos consumidores ajuizar ação de 

responsabilidade contra fornecedores de produtos ou serviços nos foros dos seus 

próprios domicílios.

A conjugação desses dois dispositivos constitui o fundamento da 

pretendida permissão a que as ações judiciais em questão fossem ajuizadas pelos 

torcedores interessados diretamente no foro dos seus domicílios.
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17.2.- Os dispositivos em comento não encerram, porém, a autorização 

que neles se pretende enxergar, isto é, não autorizam torcedores a propor as 

ações em questão diretamente em seus domicílios.

17.3.- O artigo 3º, da Lei n. 10.671/2003 dispõe o seguinte, verbis: “Para 

todos os efeitos legais, equiparam-se a fornecedor, nos termos da Lei n. 8.078, de 

11 de setembro de 1990, a entidade responsável pela organização da competição, 

bem como a entidade de prática desportiva detentora do mando de jogo”.

Nas ações propostas, contudo, os torcedores não visam a direitos próprios 

de consumidor, mas, sim, visam a questionar a decisão do Superior Tribunal de 

Justiça Desportiva, o qual não organiza a competição, nem detém o mando de 

jogo, de modo que não pode ser considerado fornecedor de serviços para efeito 

de aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido já se pronunciou a C. 2ª Seção desta Corte no julgamento 

do CC n. 40.721-RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJ 1º.7.2004, de cujo 

acórdão se extrai a seguinte passagem:

Contudo, por ser o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, nos termos 

do art. 52 da Lei n. 9.615/1998, órgão integrante da Justiça Desportiva com 

competência para processar e julgar as questões previstas nos Códigos da Justiça 

Desportiva, constata-se que ele não se enquadra nem no conceito de fornecedor 

previsto no art. 3º do CDC nem no conceito de fornecedor por equiparação 

previsto no art. 3º do Estatuto do Torcedor.

17.4.- Por outro lado, o artigo 101, I, da Lei n. 8.078/1990, confere 

aos consumidores a possibilidade de acionar, em seus próprios domicílios, 

os fornecedores de serviços ou de produtos quando se tratar de ação de 

responsabilidade, mas, no caso presente, as ações não veiculam pretensão de 

responsabilidade civil ou criminal, mas pretensão desconstitutiva de ato jurídico 

praticado pela Justiça Desportiva, totalmente diversa da responsabilidade civil.

18.- Afasta-se, até como evidência que prescinde de demonstração, a 

admissibilidade de multitudinários ajuizamentos de processos espalhados por 

numerosos Juízos, inclusive de Estados diversos, para o deslinde de matéria que, 

afi nal de contas, contém o mesmo núcleo, donde deriva a conexão para todas as 

ações.

Campeonatos de caráter nacional – a exemplo, aliás, de certames esportivos 

internacionais que se realizem no país sob organização, exclusiva ou conjunta 

com outras entidades, até mesmo estrangeiras, como as Copas do Mundo ou 
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regionais específi cas e os próprios Jogos Olímpicos – submetem-se à necessidade 

de regramento geral e dirimência jurisdicional consistentes e claros, o que só se 

pode obter mediante a defi nição de foro competente único para cada certame.

Esse é interesse público, para a atividade esportiva, de relevante 

importância para todo e qualquer Estado nacional, até porque, como, por todos, 

na Alemanha, assinala, “a necessidade de serem fornecidas normas esportivas 

resulta do signifi cado social, político e econômico que o esporte como um dos 

maiores subsistemas sociais obteve na Alemanha” (“Sportrecht”, Org. FRANK 

FECHNER e JOHANNES ARNHOLD, ed. Mohr Siebeck, Introdução, p. 

XI).

Afastada a admissibilidade de ajuizamentos plúrimos por torcedores e 

outros autores, em vários Juízos do território nacional, inclusive em Estados 

diversos, pulverizando o enfrentamento do núcleo da lide, a fi xação do Juízo 

territorialmente competente se dá pelo critério tradicional previsto no artigo 

94 do Código de Processo Civil, que estabelece como competente o foro do 

domicílio do réu.

Esse critério vale também para o clube, participante do certame organizado 

pela entidade desportiva, bem como para outras entidades ou instituições que a 

respeito do certame venham a ajuizar ações de qualquer natureza, inclusive 

a Ação Civil Pública e o Mandado de Segurança, abrangendo, portanto, 

ajuizamentos até mesmo realizados pelo Ministério Público ou pela Defensoria 

Pública.

19.- A competência deve determinar-se em prol da 2ª Vara Cível do Foro 

Regional da Barra da Tijuca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, porque no 

seu território sediada a CBF – Confederação Brasileira de Futebol, a quem, em 

última análise, remonta a organização do campeonato nacional de futebol e a 

execução das decisões da Justiça Desportiva em causa.

Com efeito, a CBF – Confederação Brasileira de Futebol, neessariamente 

deve ser acionada, dada a qualidade mencionada. Se não o for, competirá ao 

Juízo, de ofício, determinar sua integração à lide na qualidade de litisconsorte 

necessária, para que o julgamento que se profi ra possa vinculá-la juridicamente 

(CPC, art. 47, parágrafo único).

Eventual julgamento que se profi ra em prol de torcedor ou do clube 

Portuguesa de Desportos, para ter efetividade relativamente ao Campeonato 

Brasileiro de Futebol, terá de haver incluído a CBF no pólo passivo da relação 
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jurídica processual, sem o que ela não poderá ser atingida pelos efeitos subjetivos 

da coisa julgada (CPC, art. 472).

Considerando que a CBF é parte necessária em processos referentes a 

direitos pessoais em que se litigue visando à anulação de julgamento do STJD e 

à reclassifi cação do clube Portuguesa de Desportos no Campeonato Brasileiro, 

deve, como pessoa jurídica, ser acionada no foro “onde está a sede” (CPC, art. 

100, IV, a), e sua sede situa-se no âmbito geográfi co da Comarca da Capital do 

Estado do Rio de Janeiro e, na divisão judiciária desta, no Foro Regional da 

Barra da Tijuca.

No Foro Regional da Barra da Tijuca tem-se por certo que o primeiro 

acionamento ocorreu perante a 2ª Vara Cível, que, por isso, resulta prevento para 

os demais acionamentos (CPC, art. 106).

20.- Não se desconhecem precedentes da Segunda Seção, referindo-

se, como critério determinativo da competência à data da primeira citação 

válida para solucionar confl itos positivos de competência em casos análogos 

– mas esses precedentes não se aplicam ao caso, como se verá. Confi ram-se, a 

propósito, os precedentes:

Confl ito positivo de competência. Três demandas ajuizadas em foros distintos 

por clubes buscando inclusão na mesma vaga para disputa da Série “C” do 

Campeonato Brasileiro. Prolação de medidas liminares colidentes. Conexão 

inconteste entre as ações. Prevenção do foro onde ocorreu a primeira citação 

válida. Inteligência do art. 219 do CPC. Incidente parcialmente acolhido, para 

declarar a competência do Juízo de Campina Grande (PB).

1. Fica plenamente confi gurado o confl ito positivo de competência quando 

três juízos distintos deliberam sobre pretensão idêntica, gerando a prolação de 

medidas liminares colidentes.

2. Diante da evidente conexão entre as ações veiculadas por clubes desportivos 

vindicando mesma vaga ao certame do Campeonato Brasileiro de Futebol da 

Série “C”, e tratando-se de hipótese de mera competência territorial, impõe-se a 

reunião dos processos no foro do juízo onde ocorreu a primeira citação válida (art. 

219 do CPC).

3. Eventual questionamento quanto à própria competência territorial do 

juízo prevento deve ser dirimida em momento posterior, mediante oposição e 

julgamento da competente exceção declinatória de foro, a ser oportunamente 

apreciada em primeira instância.

Discussão a esse respeito desborda ao âmbito de cognição instaurado no 

presente confl ito, descabendo a esta Corte Superior manifestar- se sobre o tema, 

sob pena de manifesta supressão de instância.
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4. Confl ito conhecido e parcialmente acolhido, para declarar a competência do 

juízo de Campina Grande (PB).

(CC n. 122.922-AC, Rel. Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 6.12.2013).

Processo Civil. Competência. Confl ito positivo. Ações que discutem decisões do 

Superior Tribunal de Justiça Desportiva a respeito do denominado Campeonato 

Brasileiro de Futebol de 2003. Art. 219 do CPC.

- Compete ao Juízo de Direito da 1ª Vara Cível Regional da Barra da Tijuca 

- RJ apreciar as ações, conexas, propostas em comarcas diversas, tratadas no 

presente confl ito de competências, pois, afastada a incidência do art. 93, II, do 

CDC, prevalece a competência do Juízo perante o qual ocorreu a primeira citação 

válida.

Confl ito de competência conhecido e declarada a competência do Juízo de 

Direito da 1ª Vara Cível Regional da Barra da Tijuca - RJ.

(CC n. 40.721-RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJ 1º.7.2004)

20.1.- O primeiro precedente (CC n. 122.922-AC, Rel. Min. Marco Buzzi) 

não pode ser transposto ao caso presente, porque, porque, naquele caso, nenhuma 

das ações havia sido proposta no domicílio da CBF, e, ademais, quando dirimido 

o confl ito de competência, os processos já haviam cumprido longo percurso 

entre os Juízos envolvidos, de modo que a fi xação da competência territorial teve 

de ser estabelecida com observância exclusivamente das regras da prevenção 

entre Juízos concorrentes, sem possibilidade de cogitar, no caso específi co, do 

Juízo da sede da entidade nacional, de modo que prevaleceu, no caso, o local 

da primeira citação válida. Nesse sentido a expressiva passagem do voto do E. 

Ministro Marco Buzzi:

Ressalta-se que o objeto do presente conflito restringe-se à fixação de 

competência do juízo prevento por força de conexão. Dessa forma, cumpre aqui 

averiguar e defi nir qual dos três juízos em que ajuizadas as três ações distintas 

será o prevento para examiná-las. Até poderia este Tribunal Superior determinar a 

remessa dos autos para comarca distinta das três, mas desde que fosse o caso de 

incompetência absoluta delas, hipótese não verifi cada nos autos.

No confl ito de competência ora em análise, afi gura-se possível reconhecer 

como o Juízo do domicílio da CBF, porque uma das ações foi proposta, de forma 

acertada, perante um dos Juízos do Foro Regional da Barra da Tijuca.

20.2.- No segundo precedente, (CC n. 40.721-RJ, Rel. Min. Nancy 

Andrighi), por outro lado, não foi necessário, na fundamentação do julgado, 

recorrer ao critério da competência territorial do domicílio do réu, porque a 
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primeira citação válida, por coincidência, já havia ocorrido exatamente no Juízo 

da 1ª Vara Cível do Foro Regional da Barra da Tijuca - RJ onde se situa a sede 

da CBF, o qual foi declarado como competente para julgar os processos conexos.

21- A competência estabelecida, pelo Código de Processo Civil em razão 

do foro do domicílio do réu (art. 94), que, no caso, se situa no âmbito geográfi co 

da Barra da Tijuca, local em que situada a sede da CBF, essa competência, 

repita-se, não cede nem mesmo em prol do Juizado Especial do Torcedor – que, 

em verdade, pela organização judiciária do Estado do Rio de janeiro, consiste 

em Adjunto de uma das Varas, ou seja, a 2ª Vara, da Regional da Ilha do 

Governador  (cf. Resolução TJ-RJ/OE 20/201), ante os seguintes fundamentos:

a) A competência de Vara Cível, unidade jurisdicional ordinária na 

Organização Judiciária em geral, não pode ceder diante da competência de 

Juizado Especial, integrante, por mais especializado que seja, de micro-sistema 

na organização judiciária, ainda mais quando não dotado de previsão judiciária 

estabelecida pela Lei de Organização Judiciária, mas apenas adjunto a uma 

das Varas Regionais, cuja competência tenha sido separada por Resolução do 

Tribunal (e não por Lei Estadual).

b) A difi culdade sistemática não se supera pelo fato de o Juizado Especial 

do Torcedor em causa haver sido criado em obediência ao art. 41-A, da Lei n. 

10.671/203, com a redação da Lei n. 12.299/2010, pois, de qualquer forma, 

sempre se tratará de órgão jurisdicional adjunto, instituído por Resolução do 

Tribunal de Justiça, e não por Lei de Organização Judiciária Estadual.

c) Quando concorrem, no deslinde de competência, Vara Cível, que é o 

mais, de competência mais ampla, com procedimento regido pelo Código de 

Processo Civil, e Juizado Especial, de competência menor, com procedimento 

regido pela Lei n. 9.099/1995, prevalece a competência da primeira, porque 

a competência deste, do Juizado Especial, menos ampla, cabe na da Vara 

Cível, pena de o contrário signifi car submissão de órgão jurisdicional de maior 

amplitude ao de menor envergadura jurisdicional, com previsíveis questões 

subsequentes de ajustamento de atos processuais, abrindo-se ensejo, inclusive, 

ao inevitável incidente de questionamento de competência recursal, no Juizado 

perante Colégio Recursal, e não perante o próprio Tribunal de Justiça.

d) O Juizado Especial em causa não se situa nos limites territoriais do foro 

de domicílio do réu, assim entendido o local da sede da entidade, de modo que, 

a rigor, haveria maior difi culdade para todos os participantes do processo e para 

o próprio Juízo, se deslocada a competência para a Ilha do Governador – em que 

situado, como Adjunto de Vara Cível, o Juizado Especial.
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e) O núcleo da controvérsia em causa não diz respeito, primariamente, a 

torcedor, mas, sim, e ao contrário, a acionamento do próprio clube participante 

de certame (a Associação Portuguesa de Desportos) e a entidade organizadora 

e patrocinadora do evento (a Confederação Brasileira de Desportos), vindo, 

após, as ações movidas por torcedores, em diversas Varas e Juizados Especiais, ao 

mesmo Juízo devido à vis atractiva do núcleo central da controvérsia – nutrida, 

repita-se, entre o clube e a entidade organizadora do campeonato acionada – 

não fazendo sentido julgar pelo contrário, isto é, que o acionamento do Clube – 

que se ajuizou, aliás, em Vara Cível e não em Juizado Especial, - fosse arrastado 

a Juizado Especial em virtude de acionamento por torcedores.

f ) Atente-se a que a submissão da controvérsia, de grandes dimensões 

ao abranger conflito com cerca de uma centena de jurisdições nacionais, 

muitas das quais Varas Cíveis regulares da organização judiciária de diferentes 

Estados e não Juizados Especiais Cíveis, viria a criar difi culdades insuperáveis 

de harmonização de lei processual de regência (sistema geral do Código de 

Processo Civil, com seus recursos, inclusive para os Tribunais Superiores, ou 

Lei de Juizados Especiais Cíveis, micro-sistema com limitações recursais que 

lhes são de rigor), de maneira que, ao fi nal, a controvérsia, em lugar de resolver-

se, tenderia à perenização em infindável messe de incidentes processuais, 

especialmente recursais.

22.- Não entram na determinação da competência em exame a 

anterioridade ou não de datas de ajuizamento (a que retroagem as datas de 

citações válidas) entre a 2ª Vara Cível da Barra da Tijuca, determinada como 

Juízo provisório, e a do Juizado Especial do Torcedor – Adjunto à 2ª Vara 

da Ilha do Governador – visto que a dirimência do confl ito dá-se em função 

da própria competência material de ambas as unidades jurisdicionais, com 

prevalência da primeira, como acima exposto.

23.- Pelo exposto, nos termos do artigo 120, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil, conhece-se do Confl ito e declara-se o Juízo da 2ª Vara 

Cível do Foro Regional da Barra da Tijuca competente para processar e julgar as 

ações conexas e todos os todos os processos referentes à controvérsia, ajuizados 

ou que venham a ajuizar-se em qualquer dos Juízos ou Juizados Especiais, 

estaduais ou federais, por clubes, entidades, instituições, torcedores – enfi m, 

competente para todo e qualquer processo em que se trate da matéria relativa 

ao julgamento da Justiça Desportiva, órgão da Confederação Brasileira de 

Desportos, referentemente ao litígio em causa.
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RECLAMAÇÃO N. 14.696-RJ (2013/0339925-1)

Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti

Reclamante: Banco Bradesco Financiamentos S/A

Advogado: José Antônio Martins e outro(s)

Reclamado: Terceira Turma do Conselho Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do Estado do Rio de Janeiro

Interessado: Juliana da Silva Cruz

Advogado: Alex Dafl on dos Santos

EMENTA

Reclamação. Resolução n. 12/2009-STJ. Tarifas bancárias. 

Alegação de ilegalidade. REsp n. 1.251.331-RS julgado sob o rito 

do art. 543-C do CPC. Resoluções do CMN-BACEN. Reclamação 

procedente.

1. Reclamação disciplinada na Resolução n. 12/2009-STJ, 

destinada a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma 

recursal estadual e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal 

de Justiça, suas súmulas ou orientações decorrentes do julgamento de 

recursos especiais processados na forma do art. 543-C do Código de 

Processo Civil, no caso, o REsp n. 1.251.331-RS.

2. Conforme estabelecido no REsp n. 1.251.331-RS, o exame 

da legalidade das tarifas bancárias deve partir da observância da 

legislação, notadamente as resoluções das autoridades monetárias 

vigentes à época de cada contrato questionado. Deve-se verifi car 

a data do contrato bancário; a legislação de regência do pacto, as 

circunstâncias do caso concreto e os parâmetros de mercado.

3. Se assinado até 29.4.2008, sua regência é a da Resolução CMN 

n. 2.303/1996. Salvo as exceções nela previstas (serviços descritos como 

básicos), os serviços efetivamente contratados e prestados podiam ser 

cobrados. A TAC e a TEC, porque não proibidas pela legislação de 

regência, podiam ser validamente pactuadas, ressalvado abuso a ser 

verifi cado caso a caso, de forma fundamentada em parâmetros do 

mesmo segmento de mercado.
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4. Se assinado a partir de 30.4.2008, o contrato rege-se pela 

Resolução CMN n. 3.518/2007 e, posteriormente, tem-se a Resolução 

CMN n. 3.919/2010. Somente passaram a ser passíveis de cobrança os 

serviços prioritários defi nidos pelas autoridades monetárias. A TAC e 

a TEC não integram a lista de tarifas permitidas. A Tarifa de Cadastro 

é expressamente autorizada, podendo ser cobrada apenas no início do 

relacionamento com o cliente. As restrições à cobrança por serviços 

de terceiros passaram a ser ditadas pela Resolução n. 3.954-CMN, de 

24.2.2011.

5. Hipótese em que a sentença, confirmada pelo acórdão 

reclamado, julgou em conjunto diversos processos, contra diferentes 

instituições fi nanceiras, sem considerar a data em que assinado cada 

contrato, sem levar em conta os termos dos contratos, os valores 

cobrados em cada caso e sem sequer especifi car as tarifas em cada um 

deles questionadas e nem esclarecer porque tabelado o valor de R$ 

900,00 para a somatória das tarifas e serviço de terceiros em todos eles.

6. Nos termos do assentado no REsp n. 1.251.331-RS, a tarifa 

contratada de forma expressa e clara, correspondente a serviço 

efetivamente prestado, obedecida a legislação de regência na data 

do contrato, somente poderá ser invalidada em caso de “abuso 

devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de 

parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, 

não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à 

convicção subjetiva do magistrado.”

7. Anulação do processo desde a genérica sentença, para que 

outra seja proferida, com a descrição dos fatos controvertidos da causa 

em julgamento, e a decisão - fundamentada a partir das premissas 

adotadas no REsp n. 1.251.331-RS, acima sumariadas - acerca 

da legalidade ou abusividade de cada tarifa questionada na inicial. 

Deve, necessariamente, a sentença observar a data do contrato, a 

resolução de regência, as tarifas pactuadas e as efetivamente cobradas 

e seus respectivos valores, em comparação com os cobrados pelas 

instituições fi nanceiras congêneres, no mesmo seguimento de mercado 

(fi nanciamento de veículos), para cada tipo de serviço.

8. Reclamação procedente.
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ACÓRDÃO

Prosseguindo o julgamento, após o voto-vista antecipado da Sra. Ministra 

Nancy Andrighi acompanhando a Sra. Ministra Relatora, a Segunda Seção, 

por unanimidade, julgou procedente a reclamação, nos termos do voto da Sra. 

Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas 

Bôas Cueva, Marco Buzzi, Nancy Andrighi (voto-vista), Sidnei Beneti, Raul 

Araújo e Paulo de Tarso Sanseverino votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília (DF), 26 de março de 2014 (data do julgamento).

Ministra Maria Isabel Gallotti, Relatora

DJe 9.4.2014

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti: Trata-se de reclamação, com pedido 

de liminar, proposta pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A contra acórdão 

proferido pela Terceira Turma do Conselho Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do Estado do Rio de Janeiro que, confi rmando a sentença, 

determinou a devolução simples dos valores cobrados a título de tarifas bancárias 

consideradas abusivas, sob o fundamento de que “não parece razoável que o 

autor tenha que pagar valor superior a R$ 900,00 pelos serviços cobrados e que 

ora são questionados” (e-STJ Fl. 36).

No que diz respeito ao mérito, alega o reclamante que o acórdão ora 

reclamado encontra-se em divergência com a pacífi ca jurisprudência desta Corte, 

exemplifi cativamente os REsp’s n. 1.270.174-RS, 1.246.622-RS, 1.061.477-RS 

e 1.309.365-RS, no sentido de que a cobrança das tarifas bancárias em discussão, 

por si só, não se apresenta abusiva, característica esta que deve ser verifi cada, no 

caso concreto, mediante análise comparativa com as taxas praticadas no mercado 

e as circunstâncias de cada operação.

Deferi a liminar.

É o relatório.
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VOTO

A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti (Relatora): Cuida-se, como visto, 

de reclamação processada sob o rito estabelecido na Resolução n. 12/2009-STJ, 

destinada a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal 

estadual e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, suas 

súmulas ou orientações decorrentes do julgamento de recursos especiais 

processados na forma do art. 543-C do Código de Processo Civil, bem como 

reformar ou cassar decisões teratológicas.

Alega a reclamante que a decisão reclamada diverge do entendimento 

consolidado no Superior Tribunal de Justiça a propósito de tarifas bancárias.

Com efeito, no REsp n. 1.251.331-RS, julgado em 28.8.2013 sob o rito 

do art. 543-C do CPC (ementa publicada no DJe 24.10.2013), reiterou-

se a jurisprudência já fi rmada em diversos precedentes da 3ª e 4ª Turmas e 

consolidada no julgamento pela 2ª Seção do REsp n. 1.270.174-RS (DJe de 

5.11.2012).

No julgamento do recurso repetitivo mencionado foram estabelecidas as 

seguintes teses, conforme se depreende da respectiva ementa:

Civil e Processual Civil. Recurso especial. Contrato de financiamento com 

garantia de alienação fiduciária. Divergência. Capitalização de juros. Juros 

compostos. Medida Provisória n. 2.170-36/2001. Recursos repetitivos. CPC, art. 

543-C. Tarifas administrativas para abertura de crédito (TAC), e emissão de carnê 

(TEC). Expressa previsão contratual. Cobrança. Legitimidade. Precedentes. Mútuo 

acessório para pagamento parcelado do Imposto sobre Operações Financeiras 

(IOF). Possibilidade.

1. “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada 

de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual 

superior ao duodécuplo da mensal é sufi ciente para permitir a cobrança da taxa 

efetiva anual contratada” (2ª Seção, REsp n. 973.827-RS, julgado na forma do art. 

543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012).

2. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei n. 4.595/1964, recebida pela Constituição 

como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre 

taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do 

Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN.

3. Ao tempo da Resolução CMN n. 2.303/1996, a orientação estatal quanto 

à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não 

intervencionista, vale dizer, “a regulamentação facultava às instituições fi nanceiras 

a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles 



Jurisprudência da SEGUNDA SEÇÃO

RSTJ, a. 26, (235): 197-253, julho/setembro 2014 217

que a norma defi nia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados 

e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a 

assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição.”

4. Com o início da vigência da Resolução CMN n. 3.518/2007, em 30.4.2008, a 

cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas fi cou limitada às 

hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco 

Central do Brasil.

5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) 

não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN n. 3.371/2007 e atos 

normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em 

contratos posteriores a 30.4.2008.

6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em 

contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado 

caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e 

circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos 

jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.

7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o 

serviço de “realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de 

dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários 

ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista 

ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento 

mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente” (Tabela anexa à vigente 

Resolução CMN n. 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução n. 4.021/2011).

8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre 

Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio fi nanciamento acessório ao 

mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários 

celebrados até 30.4.2008 (fi m da vigência da Resolução CMN n. 2.303/1996) era 

válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê 

(TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de 

abusividade em cada caso concreto.

- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN n. 3.518/2007, em 30.4.2008, a 

cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas fi cou limitada 

às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela 

autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação 

da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou 

outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de 

Cadastro expressamente tipifi cada em ato normativo padronizador da autoridade 

monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o 

consumidor e a instituição fi nanceira.
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- 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre 

Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de fi nanciamento acessório ao 

mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

10. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.251.331-RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, 

julgado em 28.8.2013, DJe 24.10.2013)

No referido paradigma, tratou-se expressamente da legalidade da cobrança 

da tarifa para confecção de cadastro (Tarifa de Cadastro) e abertura de crédito 

(TAC ou outra denominação que sirva para remunerar o mesmo fato gerador) 

e para emissão de boleto de pagamento ou carnê (TEC ou outra denominação 

que sirva para remunerar o mesmo fato gerador). Igualmente, foi afetada para 

julgamento na forma do art. 543-C do CPC a questão relativa ao fi nanciamento 

do IOF. Isso porque eram apenas esses os encargos em discussão no caso 

concreto submetido a julgamento.

Em relação às demais tarifas, consignou-se que as premissas teóricas 

adotadas para o julgamento daquelas objeto do processo afetado como repetitivo 

seriam válidas para o exame dos questionamentos acerca da generalidade das 

tarifas bancárias.

Com efeito, extraio do referido acórdão:

As tarifas em questão nos presentes autos são apenas as que têm por objeto 

direto a concessão e cobrança do crédito, a saber, a tarifa para confecção de 

cadastro e abertura de crédito (TAC ou outra denominação que sirva para 

remunerar o mesmo fato gerador) e para emissão de boleto de pagamento 

ou carnê (TEC ou outra denominação que sirva para remunerar o mesmo fato 

gerador).

Igualmente, foi afetada para julgamento, segundo o rito do art. 543-C, a 

questão relativa ao fi nanciamento do IOF.

Apenas a controvérsia acerca dessas questões, portanto, justifi ca a suspensão 

dos processos na instância de origem.

As demais matérias tratadas nas manifestações juntadas aos autos, como 

valores cobrados para ressarcir serviços de terceiros e tarifas por serviços não 

cogitados nestes autos, não estão sujeitas a julgamento e, portanto, escapam ao 

objeto do recurso repetitivo, embora os fundamentos adiante expostos devam 

servir de premissas para o exame de questionamentos acerca da generalidade 

das tarifas bancárias.

Passo a resumir tais fundamentos, extraídos do recurso repetitivo acima 

transcrito.
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Partindo-se da premissa fundamental de que compete ao Conselho 

Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos 

serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas 

expedidas com esse fi m, deve-se, em primeiro lugar, verifi car a data do contrato, 

imprescindível para aferir a disciplina legal ao qual submetido, especialmente 

que atos normativos das autoridades monetárias estavam em vigor quando de 

sua assinatura, e para a análise da legalidade de cada tarifa pactuada.

Da leitura do acórdão no repetitivo citado (REsp n. 1.251.331), tem-se 

que, durante a vigência da Resolução CMN n. 2.303/1996, a orientação estatal 

quanto à cobrança de tarifas pelas instituições fi nanceiras era basicamente não 

intervencionista, podendo ser cobrado, exceto aqueles considerados básicos, 

todo o serviço efetivamente contratado e prestado ao cliente, respeitados os 

procedimentos voltados a assegurar a transparência na política de preços adotada 

pela instituição.

A partir de 30.4.2008, a Resolução CMN n. 3.518/2007 passou a vigorar, 

dividindo os serviços em quatro categorias: essenciais, prioritários, especiais e 

diferenciados.

Os essenciais, correspondentes aos anteriormente chamados de básicos, não 

seriam passíveis de tarifação; os prioritários (categoria abrangente dos principais 

serviços prestados a pessoas físicas) poderiam ser cobrados, mas tão-somente 

aqueles defi nidos pelo BACEN; os especiais, regidos por legislação própria 

(crédito rural, câmbio, PIS/PASEP, penhor civil e operações de microcrédito); e 

os diferenciados, enumerados no art. 5º da referida resolução.

Em complemento a essa Resolução, o BACEN editou a Circular n. 

3.371/2007 discriminando os serviços prioritários passíveis de tarifação e o 

pacote de tais serviços que deveria obrigatoriamente ser oferecido aos clientes, 

além de estabelecer que a cobrança de tarifa por serviço prioritário não previsto 

dependeria de autorização do Banco Central.

Nas Tabelas da Circular n. 3.371/2007 não constava a TAC nem a TEC, 

mas constava a Tarifa de Cadastro e a de Renovação de Cadastro. Esta última 

podia ser cobrada duas vezes ao ano, até ser abolida pela Circular n. 3.466, de 

11.9.2009.

Posteriormente, foi editada a Resolução CMN n. 3.919/2010, consolidando 

as normas existentes sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços pelas 

instituições fi nanceiras, seguindo a mesma lógica anterior quanto à divisão dos 

serviços e a respectiva tarifação.
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Permaneceu sem previsão a TAC e a TEC e permitida a Tarifa de 

Cadastro, que, segundo a própria Resolução, se distingue da TAC, consoante 

fi cou esclarecido no paradigma repetitivo:

Neste ponto, importante ressaltar a distinção feita pelo Banco Central entre a 

atual Tarifa de Cadastro e a antiga Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e demais 

tarifas no passado cobradas pela disponibilização ou manutenção de um limite de 

crédito ao cliente, ressaltando que a TAC “era usualmente cobrada sobre qualquer 

operação de crédito, mesmo que o tomador já fosse cliente do estabelecimento 

bancário”; a Tarifa de Cadastro, a seu turno, “somente pode incidir no inicio 

do relacionamento entre o cliente e instituição financeira, e se justifica pela 

necessidade de ressarcir custos com realização de pesquisas em cadastros, bancos 

de dados e sistemas”.

A propósito da Tarifa de Cadastro, afi rma a FEBRABAN que, em função de 

Autorregulação Bancária, conforme Normativo Sarb n. 005/2009, o consumidor 

não é obrigado a contratar o serviço de cadastro junto à instituição fi nanceira, já 

que tem as alternativas de providenciar pessoalmente os documentos necessários 

à comprovação de sua idoneidade fi nanceira ou contratar terceiro (despachante) 

para fazê-lo (e-STJ fl . 459-460).

Destaca-se, por fim, das Resoluções n. 3.518 e 3.919 o que elas 

disciplinavam sobre os valores cobrados a título de serviços prestados por 

terceiros:

Resolução n. 3.158

Art. 1º (...)

Parágrafo único (...)

III - não se caracteriza como tarifa o ressarcimento de despesas decorrentes 

de prestação de serviços por terceiros, podendo seu valor ser cobrado desde que 

devidamente explicitado no contrato de operação de crédito ou de arrendamento 

mercantil.

Resolução n. 3.919

Art. 1º (...)

§ 1º (...)

III - não se caracteriza como tarifa o ressarcimento de despesas decorrentes de 

prestação de serviços por terceiros aos clientes ou usuários, pagas diretamente 

aos fornecedores ou prestadores do serviço pelas instituições de que trata o 

caput, podendo ser cobrado desde que devidamente explicitado no contrato de 

operação de crédito ou de arrendamento mercantil.
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Especifi camente sobre os serviços prestados por terceiros, foi expedida, 

posteriormente, a Resolução n. 3.954-CMN, de 24.2.2011, que, dentre outras 

disposições, estabelece em seu art. 17:

Art. 17. É vedada a cobrança, pela instituição contratante, de clientes atendidos 

pelo correspondente, de tarifa, comissão, valores referentes a ressarcimento 

de serviços prestados por terceiros ou qualquer outra forma de remuneração, 

pelo fornecimento de produtos ou serviços de responsabilidade da referida 

instituição, ressalvadas as tarifas constantes da tabela adotada pela instituição 

contratante, de acordo com a Resolução n. 3.518, de 6 de dezembro de 2007, e 

com a Resolução n. 3.919, de 25 de novembro de 2010.

Em síntese, deve-se verifi car a data do contrato bancário; a legislação 

de regência do pacto, as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros de 

mercado.

Se assinado até 29.4.2008, sua regência é a da Resolução CMN n. 

2.303/1996. Salvo as exceções nela previstas, os serviços efetivamente contratados 

e prestados podem ser cobrados. A TAC e a TEC, porque não proibidas pela 

legislação de regência, podiam ser validamente pactuadas, ressalvado abuso a 

ser verifi cado caso a caso, de forma fundamentada em parâmetros do mesmo 

segmento de mercado.

Se firmado a partir de 30.4.2008, o contrato rege-se pela Resolução 

CMN n. 3.518/2007 e posteriormente pela Resolução CMN n. 3.919/2010. 

Somente podem ser cobrados os serviços prioritários defi nidos pelas autoridades 

monetárias. A TAC e a TEC não integram a lista de tarifas permitidas. A Tarifa 

de Cadastro é expressamente autorizada, podendo ser cobrada apenas no início 

do relacionamento com o cliente. As restrições a cobrança por serviços de 

terceiros passaram a ser ditadas pela Resolução n. 3.954-CMN, de 24.2.2011.

Passo ao exame do caso concreto em julgamento.

A sentença proferida na audiência inaugural, após especifi car em seu 

cabeçalho a lista de processos em julgamento, de diversos autores contra 

diferentes instituições fi nanceiras rés, sumariou a causa e dispôs:

Foi esclarecido por este magistrado que os feitos acima mencionados 

foram reunidos para julgamento nesta mesma data por se tratar de assuntos 

semelhantes, qual seja, o questionamento de cobrança de tarifas abusivas em 

contratos de fi nanciamentos de veículos, sem que tal fato caracterize qualquer 

conexão entre as ações, mas tão somente por economia processual e com o 

objetivo de dar celeridade aos feitos. Por tais motivos, o deslinde das ações que 
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estão relacionadas nesta assentada se dará numa única assentada, devendo o 

cartório juntar cópia desta em cada feito. Em ato continuo, o MM Juiz convocou 

as partes para solução amigável do litigio não obtendo êxito na sua pretensão. 

A seguir, foram apresentadas contestações escritas pelos reclamados, dando-se 

vista à parte contrária que reiterou os termos da inicial. Dispensada a produção 

de prova oral pelas partes. A seguir, o MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei n. 9.099/1995. É caso 

de julgamento antecipado da lide, eis que não há necessidade de prova oral 

para o deslinde desta questão, haja vista que as provas carreadas aos autos são 

sufi cientes para o julgamento da presente demanda. Versa a presente ação sobre 

pedido condenatório formulado por consumidor em face de instituição fi nanceira 

questionando a cobrança de tarifas e taxas atreladas a contrato de fi nanciamento 

de veículos: tarifa de cadastro, prêmio de seguro de proteção fi nanceira, registro de 

contrato, inclusão de gravame eletrônico ou gravame, serviço de terceiros, promotora 

de vendas, tarifa de avaliação do bem, tarifa de emissão de carnê (TEC) ou tarifa de 

emissão de boleto (TEB), tarifa de operação de crédito, seguro de proteção fi nanceira, 

serviço de concessionária/logista, registro de encargos decorrentes, serviços de 

correspondência, despesas de cartório, despesa de gravame, registro de cédula, 

serviços prestados, serviços de correspondente não bancário, seguro da operação, 

serviço recebido por parcela (TEC), tarifa de proteção financeira, despesas com 

promotora de vendas.

(...)

Assim, este magistrado reafi rma seu posicionamento anterior, considerando 

legítima a cobrança das tarifas ora questionadas, sendo que neste caso reconhece 

a abusividade de cobrança, pois não parece razoável que o autor tenha que pagar 

valor superior a R$ 900,00 pelos serviços cobrados e que ora são questionados, 

razão pela qual entendo que houve a cobrança excessiva referente ao valor que 

ultrapassa aquele patamar, excetuando-se os valores referentes a tributos, eis 

que estes são devidos, pois decorrem de lei. Com efeito, deverá ser restituída 

aos autores, nas respectivas ações, a diferença do valor das somas das quantias 

correspondentes às denominações supra (de acordo com cada hipótese deduzida 

em juízo) e o patamar entendido como razoável por este magistrado, ou seja, 

R$ 900,00 (novecentos reais), a qual deverá ser restituída de forma simples, nos 

termos da parte fi nal do § único do art. 42, do CDC.

O acórdão da Turma Recursal limitou-se a confi rmar a sentença por 

seus próprios fundamentos. Os embargos de declaração foram rejeitados sem 

esclarecimento algum.

Verifi ca-se, pois, que a sentença e acórdão julgaram em conjunto diversos 

processos, contra diferentes instituições fi nanceiras, sem considerar a data em 

que assinado cada contrato, sem levar em conta os termos dos contratos, os 
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valores cobrados em cada caso e sem sequer especifi car as tarifas em cada um 

deles questionadas e nem esclarecer porque tabelado o valor de R$ 900,00 

para a somatória das taxas em todos eles. Anoto que alguns dos encargos 

genericamente enumerados na sentença sequer se referem a quantias revertidas 

em prol da instituição fi nanceira, como, por exemplo, seguro, despesas cartorárias, 

de serviços de terceiro, avaliação de bens, lojistas etc, não tendo sido especifi cado 

o quanto do valor global de R$ 900,00 remuneraria cada atividade. De comum 

entre os contratos, apenas a circunstância de serem de financiamentos de 

veículos, não tendo sido feita a distinção entre veículos novos (nos quais não há 

necessidade de avaliação) e usados.

Observo que não cabe ao STJ, ainda mais na via estreita da reclamação 

regida pela Resolução n. 12/2009-STJ, analisar as minúcias de cada contrato 

para aferir a possibilidade de cobrança de cada tarifa, uma a uma, e respectivos 

valores em cada contrato. Esta tarefa cabe ao Juizado ao qual distribuída a causa.

Dir-se-á que a generalidade do relatório, da fundamentação e do 

dispositivo da decisão reclamada decorre do excesso de processos ajuizados. 

Mas este avassalador número de processos é estimulado pela aceitação, para 

processamento, de iniciais absolutamente padronizadas, e prolação, em ato 

contínuo, em audiência inicial, de sentenças ainda mais padronizadas, genéricas, 

que não resolvem o litígio concreto, específi co, de cada contrato.

Compete ao STJ uniformizar o entendimento acerca da legalidade da 

cobrança das tarifas, estabelecendo, como feito acima, as premissas a serem 

seguidas pelos órgãos julgadores, e detectar, em sede de reclamação, eventual 

desvio do que fi cou estabelecido no recurso especial repetitivo paradigmático.

Conclui-se, então, que não se admitirão julgamentos genéricos em que as 

tarifas questionadas sejam declaradas abusivas sem a análise específi ca do caso 

concreto em face das resoluções regentes da tarifação.

Dissentem do entendimento consagrado pelo STJ as decisões que extirpam 

tarifas expressamente pactuadas, em conformidade com a legislação em vigor 

quando da assinatura do contrato, ou as reduzem ou limitam aleatoriamente, 

mediante considerações de ordem subjetiva, sem levar em conta, a título de 

fundamentação, as tarifas cobradas no mesmo seguimento de mercado (no caso, 

o de fi nanciamento de veículos), para cada tipo de serviço (cadastro, avaliação, 

no caso de veículos usados, registro de gravame etc).

A propósito, colhe-se do paradigma repetitivo:



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

224

Reafirmo o entendimento acima exposto, no sentido da legalidade das 

tarifas bancárias, desde pactuadas de forma clara no contrato e atendida 

a regulamentação expedida pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco 

Central, ressalvado abuso devidamente comprovado, caso a caso, em comparação 

com os preços cobrados no mercado.

Esse abuso há de ser objetivamente demonstrado, por meio da invocação 

de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não 

bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva 

do magistrado.

Anoto que o Banco Central do Brasil divulga os valores mínimo, máximo, a 

periodicidade de cobrança, e a média das diversas tarifas cobradas pelos bancos, 

o que permite, a exemplo do que já ocorre com os juros remuneratórios, e em 

conjunto com as demais circunstâncias de cada caso concreto, notadamente 

o tipo de operação e o canal de contratação, aferir a eventual abusividade, em 

relação às práticas de mercado, das tarifas cobradas.

E do acórdão nos embargos de declaração opostos ao acórdão no repetitivo:

Quanto aos valores cobrados pelas instituições financeiras, a eventual 

abusividade poderá ser demonstrada, caso a caso, de acordo com parâmetros 

objetivos de mercado e as circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera 

remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado, 

conforme explicitado no voto condutor do acórdão recorrido.

O fundamento, por muitas vezes adotado pelas Turmas Recursais, de 

que as tarifas cobradas já estariam incluídas nos juros do negócio jurídico 

pactuado, portanto, dissente da orientação consolidada no STJ. Igualmente 

a mera ponderação entre o valor fi nanciado e o valor cobrado a título global 

de tarifas pelos serviços em cada contrato não atende ao decidido no recurso 

repetitivo, pois a tarifa diz respeito a cada serviço por ela remunerado, não 

sendo proporcional ao valor do fi nanciamento. Assim, por exemplo, a tarifa 

de avaliação de carro usado de modelo básico não será menor do que a tarifa 

de avaliação de modelo usado mais caro, nem o valor cobrado para registrar o 

gravame será proporcional ao valor do veículo e nem do fi nanciamento.

Nesse contexto, deve-se anular o processo desde a sentença, para que outra 

seja proferida, com a descrição dos fatos controvertidos desta causa, e a decisão, 

fundamentada a partir das premissas adotadas no REsp n. 1.251.331-RS, acima 

sumariadas, acerca da legalidade ou abusividade de cada tarifa questionada 

na inicial. Deve, necessariamente, a sentença observar a data do contrato, 

a resolução de regência, as tarifas pactuadas e as efetivamente cobradas e 
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seus respectivos valores, em comparação com os cobrados pelas instituições 

fi nanceiras congêneres, no mesmo seguimento de mercado (fi nanciamento de 

veículos), para cada tipo de serviço.

Em face do exposto, julgo procedente a presente reclamação.

Comunique-se, na forma do art. 5º da Resolução n. 12/2009-STJ.

É como voto.

VOTO-VISTA

A Sra. Ministra Nancy Andrighi: Na espécie, a Turma Recursal reclamada 

confi rmou sentença que julgou em conjunto diversos processos, ajuizados em 

desfavor de diferentes bancos, todos tendo por objeto a suposta cobrança abusiva 

de variadas taxas bancárias. Essa sentença declarou genericamente a abusividade 

na cobrança de todas as taxas e considerou razoável a cobrança de até R$ 900,00 

por correntista, determinando a devolução do que ultrapassar essa quantia.

À luz da jurisprudência do STJ, a abusividade de taxas deve ser analisada 

casuisticamente e tendo em vista o valor médio praticado pelo mercado.

Sendo assim, essa generalização avalizada pela Turma Recursal se mostra 

totalmente incabível. A despeito da complexidade de se determinar quais os 

valores médios das diversas taxas cobradas pelas instituições fi nanceiras, cabe 

ao Juiz fazer uso de seus poderes instrutórios para obter essas informações, de 

modo a, individualmente, avaliar a eventual existência de abusos.

Portanto, carece de qualquer amparo legal ou jurisprudencial a fi xação de 

um valor fi xo e único – no caso R$ 900,00 – com base no qual se pressupõe ser 

abusivo que qualquer conjunto de taxas, de qualquer banco.

Forte nessas razões acompanho na íntegra o voto da i. Min. Relatora.

RECURSO ESPECIAL N. 1.418.593-MS (2013/0381036-4)

Relator: Ministro Luis Felipe Salomão

Recorrente: Banco Bradesco Financiamentos S/A
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Advogados: Jose Manoel de Arruda Alvim Netto e outro(s)

    Eduardo Pellegrini de Arruda Alvim e outro(s)

Recorrido: Gerson Fernandes Rodrigues

Advogado: Sem representação nos autos

Interessado: Defensoria Pública da União - “Amicus Curiae”

Advogado: Defensoria Pública da União

EMENTA

Alienação fi duciária em garantia. Recurso especial representativo 

de controvérsia. Art. 543-C do CPC. Ação de busca e apreensão. 

Decreto-Lei n. 911/1969. Alteração introduzida pela Lei n. 

10.931/2004. Purgação da mora. Impossibilidade. Necessidade de 

pagamento da integralidade da dívida no prazo de 5 dias após a 

execução da liminar.

1. Para fi ns do art. 543-C do Código de Processo Civil: “Nos 

contratos fi rmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial 

-, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de 

alienação fi duciária”.

2. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Ministros da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. 

Ministro Relator.

Para os efeitos do artigo 543-C, do Código de Processo Civil, foi defi nida 

a seguinte tese: “Nos contratos fi rmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, 

compete ao devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como 

os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 
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consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fi duciária”. 

Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Maria Isabel Gallotti, Antonio 

Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi, João Otávio de 

Noronha e Sidnei Beneti votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justifi cadamente, a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília (DF), 14 de maio de 2014 (data do julgamento).

Ministro Luis Felipe Salomão, Relator

DJe 27.5.2014

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão: 1. O Banco Bradesco Financiamentos 

S.A. interpôs agravo de instrumento para o Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

do Sul, em face da decisão de primeira instância, prolatada pela 20ª Vara Cível 

de Competência Especial da Comarca de Campo Grande que, nos autos da 

ação de busca e apreensão do automóvel descrito na inicial, determinou que o 

veículo permanecesse na Comarca até ulterior decisão e autorizou a purga da 

mora, com base apenas nas prestações vencidas. O requerido deixou de pagar o 

fi nanciamento a partir da 14ª parcela, de um total de 60.

Narra que a lei não determina que o bem permaneça na Comarca onde 

fora apreendido - o que lhe onera demasiadamente -, e que permitir ao réu 

o depósito das prestações, sem considerar as demais parcelas do contrato, 

desrespeita o art. 3º, § 2º do Decreto-Lei n. 911/1969.

O relator, na origem, em decisão unipessoal, negou provimento ao agravo 

de instrumento. Interpôs o recorrente agravo regimental, que não foi provido.

A decisão tem a seguinte ementa:

Agravo regimental em agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão em 

alienação fi duciária. Purgação da mora. Parcelas vencidas. Venda antecipada ou 

remoção do bem. Necessidade de prévia autorização judicial.

01. Para a purgação da mora em ações de busca e apreensão fundadas em 

pacto adjeto de alienação fi duciária, é sufi ciente o depósito das parcelas vencidas 

acrescidas dos encargos moratórios até a data do depósito.
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02. A remoção da comarca ou a venda antecipada do veículo apreendido 

depende de prévia autorização judicial, em atenção aos princípios da ampla 

defesa, do contraditório e do devido processo legal.

Agravo regimental conhecido e não provido.

Sobreveio recurso especial do Banco, com fundamento no artigo 105, inciso 

III, alínea c, da Constituição Federal, sustentando divergência jurisprudencial, 

pois as instâncias ordinárias autorizaram o devedor fi duciário de bem móvel a 

purgar a mora mediante o pagamento somente das parcelas vencidas.

Afirma que o entendimento perfilhado pela Corte local diverge da 

jurisprudência do STJ e de outros tribunais, já que, com o advento da Lei n. 

10.931/2004 - que alterou o art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969 -, não 

existe mais a possibilidade de purgação da mora pelo pagamento somente das 

parcelas vencidas, devendo ser paga a integralidade do débito.

Aduz que a decisão recorrida determina a manutenção do veículo na 

Comarca do Juízo de primeira instância, todavia o Decreto-Lei n. 911/1969 não 

exige a permanência dos bens na área de jurisdição do Juízo do foro competente.

Não houve oferecimento de contrarrazões.

Admitido o recurso especial na origem, ascenderam os autos a esta Corte 

Superior e, verifi cando a multiplicidade de recursos a versarem sobre a mesma 

controvérsia, submeti o feito à apreciação da egrégia Segunda Seção, na forma 

do que preceitua o artigo 543-C do CPC. Com isso determinei a ciência e 

facultei a manifestação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 3º, I, da Resolução n. 

8/2008) ao Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - Idec, à Federação 

Brasileira de Bancos - Febraban e à Defensoria Pública da União.

A Defensoria Pública da União, como amicus curiae, opina no seguinte 

sentido, in verbis:

Contudo, na presente manifestação ouso divergir de tal entendimento, eis 

que embora suprimida a expressão “purgação de mora” utilizada na redação 

anterior dos parágrafos do art. 3º do DL, as demais modifi cações inseridas em 

seu texto também estabeleceram duas defi nições técnicas distintas, de “crédito” 

e de “integralidade da dívida pendente”, que foram utilizadas também de forma 

distinta para disciplinar os direitos e deveres das partes nos contratos garantidos 

por alienação fi duciária, o que importou na manutenção da possibilidade de 

purgação da mora.

E a primeira destas defi nições, estabelecida no § 1º do art. 2º do Decreto-Lei 

n. 911/1969, é a de “crédito”, entendido como a soma do “(...) principal, juros, 
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comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária (...)” e, pois, que 

representa a totalidade do crédito da parte credora e, por questão de simetria, 

também a totalidade do débito da parte devedora.

Note-se que é o pagamento deste “crédito” que tem sido considerado pela 

jurisprudência dominante, inclusive do próprio STJ, como requisito para que o 

devedor possa reaver o bem, o que na maioria das vezes inviabiliza a continuidade 

do contrato e importa em grandes prejuízos para o devedor.

Contudo, no exato dispositivo que regula o direito ao pagamento e recuperação 

do bem, isto é, no art. 3º, § 2º do Decreto-Lei n. 911/1969, restou estabelecido 

requisito diverso, de pagamento da “integralidade da dívida pendente”, expressão 

essa que embora não tenha sido defi nida no texto normativo, claramente foi 

utilizada de forma intencional pelo legislador para diferenciar o valor aí referido 

daquele atribuído ao “crédito” – totalidade da dívida.

[...]

Desta forma, ante à expressa previsão de restituição do bem a partir de 

pagamento de valor diverso da totalidade do “crédito” e, por óbvio, inferior a 

esse (o que será explicado mais adiante), parece-me que estamos sim diante da 

possibilidade de purgação de mora, ainda que não nominada expressamente 

como tal.

E quanto ao ponto ainda me parece importante argumentar que a previsão 

de restituição do bem “livre de ônus”, determinada pela última parte do referido 

art. 3º, § 2º do DL n. 911/1969 não é impedimento para a purgação da mora, tal 

como tem sido considerado em algumas decisões judiciais, eis que também esse 

comando comporta interpretação sistêmica para harmonizá-lo com os demais 

dispositivos do Decreto-Lei.

Neste sentido, a expressão “livre de ônus” não importa em perdão do restante 

da dívida ainda não vencida e na simples entrega do bem ao devedor, o que de 

fato causaria sério desequilíbrio contratual, mas sim determina o encerramento 

do processo de busca e apreensão, sem condenação sucumbencial, bem como a 

continuidade do contrato, mantendo-se as obrigações assumidas por ambas as 

partes, bem como a garantia através da alienação fi duciária.

[...]

Por outro lado, ainda que se considere que a nova redação do DL n. 911/1969 

não tenha previsto a possibilidade de purgação da mora, mesmo em face da 

aplicação e das consequências dos diferentes defi nições/valores acima indicados, 

de se reconhecer que a purgação da mora, tal como estabelecida pelo Código 

Civil Brasileiro, ainda seria subsidiariamente aplicável aos contratos garantidos 

por alienação fi duciária.

Neste sentido, e segundo as mais básicas regras de hermenêutica jurídica, 

temos que a norma geral se aplica no silencio da regra específi ca, em tudo aquilo 

que compatível com essa.
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[...]

Note-se, mais uma vez, que tal interpretação é a mais compatível com os fi ns 

sociais e com as exigências do bem comum, bem como é aquela que melhor 

atende à tradição do direito contratual brasileiro, pelo que deve prevalecer 

sobre a atual jurisprudência que inviabiliza a purgação da mora nos contratos 

garantidos por alienação fi duciária.

[...]

Então, excluídas as parcelas vincendas, o conceito/valor atribuível à expressão 

“integralidade da dívida pendente” deve estar diretamente relacionado ao valor 

das parcelas vencidas, acrescidos dos juros e multa pactuados, bem como da 

correção monetária, solução essa, aliás, que espelha também aquela fórmula 

referida no art. 401 do CCB, e que mais uma vez contribui para a manutenção do 

equilíbrio contratual. (fl s. 266-269)

A Federação Brasileira de Bancos - Febraban, como amicus curiae, opina no 

seguinte sentido, in verbis:

14. Sobre essa questão, deve-se registrar que já há entendimento consolidado 

nesse Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que compete ao devedor “pagar 

a integralidade da dívida” (AgRg no REsp n. 1.249.149-PR, Rel. Ministro Paulo de 

Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 9.11.2012). Inúmeros precedentes dessa Corte 

atestam essa realidade, bastando, para fi ns de ilustração, a menção à ementa de 

dois acórdãos, proferidos pela 3ª e pela 4ª Turmas:

[...]

15. Para a FEBRABAN, esse entendimento merece ser reafi rmado, fi xando-

se orientação no sentido de que a faculdade concedida ao devedor-fi duciante 

prevista no § 2º do art. 3º do Decreto-Lei n. 911, de 1969, exige o pagamento 

integral da dívida associada ao contrato de alienação fi duciária em garantia.

16. Primeiramente, porque é esse o entendimento que converge com a 

intenção legislativa que justifi cou a modifi cação introduzida pela Lei n. 10.931, 

de 2004, no procedimento de busca e apreensão relativo à recuperação do bem 

dado em garantia, por alienação fi duciária. Confi ra-se a justifi cativa contida na 

Exposição de Motivos, subscrita pelo Ministro de Estado da Fazenda Antonio 

Palocci Filho (EM 00027/2004-MF):

[...]

17. Como se vê, a alteração legislativa teve como móvel a necessidade de 

conferir maior efetividade processual ao direito material de garantia, concedendo 

ao credor, logo no início da ação busca e apreensão e uma vez constatada a 

inadimplência, a consolidação da posse e da propriedade do bem dado em 

garantia.
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18. Não é necessário, no entanto, acudir à intenção do legislador para chegar a 

essa conclusão. Os mais diversos métodos de interpretação conduzem ao mesmo 

entendimento.

19. Deve-se atentar, inicialmente, para a circunstância de que o dispositivo 

legal vincula a purgação da mora ao fato de “o devedor fi duciante […] pagar 

a integralidade da dívida pendente”. A expressão “dívida pendente” remete, 

inequivocamente, a toda a obrigação pecuniária ainda não paga pelo devedor e 

não apenas às prestações vencidas.

20. Essa conclusão é reforçada quando se coteja a redação original do Decreto- 

Lei com aquela advinda da Lei n. 10.931, de 2004. Em sua redação original, 

dispunha o art. 3º:

[...]

24. Desafia, assim, o texto e a lógica pensar que teria havido um esforço 

legislativo para alterar a redação do § 2 do art. 3º para que tudo permanecesse 

como estava, para permitir a purgação da mora no processo de busca e apreensão.

25. A rigor, como tem enfaticamente reiterado a jurisprudência da Corte, 

o novo marco legal veio para extinguir essa possibilidade extraordinária de 

purgação da mora existente na busca e apreensão.

[...]

27. É eloquente que o texto legal se refi ra à restituição do bem “livre do ônus”, 

uma vez paga a integralidade do débito. Não há sentido lógico em pensar que 

a lei teria facultado ao devedor a purgação da mora, dando prosseguimento 

à relação contratual, e impondo ao credor a perda da garantia. Se o bem é 

restituído ao devedor, livre do ônus da alienação fi duciária em garantia é porque 

o devedor quitou o contrato, extinguindo-se, pois, o pacto acessório da garantia, 

devendo-se transferir a propriedade para o devedor.

[...]

32. Se há momento para a purgação da mora, ele só pode existir, no regime 

legal da alienação fiduciária em garantia, até o momento que antecede o 

ajuizamento da ação. (fl s. 334-340)

O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor Bancário - IBDCONB, 

em subsequentes petições formuladas apenas em 12 e 13 de maio do corrente 

ano, após a publicação da presente pauta de julgamento, requereu sua admissão 

como amicus curiae ou a recepção como memoriais da seguinte argumentação, in 

verbis:

Veja que já em 1974 a Suprema Corte entendia que, exigir-se do consumidor 

o pagamento integral do débito considerado antecipadamente vencido na sua 

integralidade, sem direito à purga da mora, como única forma de impedir a perda 
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do bem, caracteriza manifesta violação ao devido processo legal, ao direito de 

acesso à justiça e aos direitos do consumidor.

Assim, no caso do presente representativo temos que o Decreto-Lei n. 

911/1969, tanto em sua redação antiga quanto em sua nova redação, advinda 

das alterações introduzidas pela Lei 1.0931/2004, confere ao devedor o direito de 

purgar a mora para que lhe seja restituído o bem objeto da Busca e Apreensão.

[...]

Considerar vencidas todas as prestações, antes mesmo de dar ao devedor 

a oportunidade de purgar a mora, seria o mesmo que negar o direito ao 

inadimplente de redimir-se frente ao credor, quitando os valores já efetivamente 

devidos.

No entanto, esta exigência, de pagamento da integralidade da dívida para 

purgar a mora, demanda uma interpretação sistemática, porque não condiz com 

a intenção do legislador quando elaborou o Código de Defesa do Consumidor, 

conflita com o instituto da purgação da mora (CC, art. 401, inciso I) e fere o 

princípio da função social do contrato.

Neste contexto, em consonância com a fi nalidade da Lei do Consumidor, a 

partir do qual deve ser interpretado o contrato fi rmado entre as partes, deve-se 

exigir do devedor o adimplemento das parcelas vencidas, acrescidas de correção 

monetária e juros de mora, a fi m de purgar a mora e retomar a normalidade do 

pacto.

[...]

Sob essa ótica temos a aplicabilidade do princípio da função social do 

contrato, positivado no artigo 421 do Novo Código Civil, mas já vigente em nosso 

ordenamento jurídico desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, 

em razão do princípio da função social da propriedade, impõe que os contratos 

tenham o seu curso normal, de acordo com o pactuado, devendo ser evitado ao 

máximo o desfazimento precipitado do negócio jurídico.

[...]

Neste contexto, em consonância com a fi nalidade da Lei do Consumidor, a 

partir da qual deve ser interpretado o contrato fi rmado entre as partes, deve-se 

exigir do devedor o adimplemento das parcelas vencidas, acrescidas de correção 

monetária e juros de mora, a fi m de purgar a mora e retomar a normalidade do 

pacto, sob pena de enriquecimento ilícito da instituição bancária.

[...]

Cumpre no caso em tela trazer o brilhante voto divergente do Ministro 

Catarinense Marco Buzzi, quando do julgamento do REsp n. 1.287.402-PR, senão 

vejamos:

[...]



Jurisprudência da SEGUNDA SEÇÃO

RSTJ, a. 26, (235): 197-253, julho/setembro 2014 233

O Ministério Público Federal opina pelo parcial provimento do recurso 

especial para reconhecer que, “em razão das alterações trazidas pela Lei n. 

10.931/2004, deixou de existir a purgação da mora prevista anteriormente no 

art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei n. 911/1969, e que deu ensejo à edição da Súmula 

n. 284, do STJ, pois, sob a nova sistemática legal, cinco dias após executada a 

liminar de busca e apreensão, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fi duciário, ressalvada” a possibilidade, 

dentro desse mesmo quinquídio, de pagamento integral da dívida pendente.

Em vista de informações colhidas nos tribunais estaduais, no sentido de 

que, atualmente, encontram-se pendentes de distribuição milhares de ações que 

versam sobre a mesma matéria vertida no presente recurso especial, determinei a 

suspensão dos processos em que a controvérsia tratada nos presentes autos tenha 

sido estabelecida, na mesma linha dos procedimentos adotados nos Recursos 

Especiais n. 1.060.210-SC (Rel. Min. Luiz Fux), 1.251.331-RS (Rel. Min. 

Maria Isabel Gallotti) e 1.419.697-RS (Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino). 

Em face dessa decisão, opôs o recorrente Banco Bradesco Financiamentos S.A. 

embargos de declaração (fl s. 319-327).

Marcelo Barros de Castro, afi rmando ser terceiro interessado, requereu 

seja admitida sua intervenção como assistente simples, pois “o resultando do 

presente recurso repetitivo infl uenciará decisivamente na solução dos embargos 

de divergência em que o Requerente é parte” (fl s. 313-412 ).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão (Relator): 2. Para logo, indefi ro, por 

manifestamente descabido, o pedido de ingresso como assistente simples de 

Marcelo Barros de Castro.

O fato de ser parte em feito em que se discute tese que será fi rmada no 

presente recurso, evidentemente, não implica reconhecimento de seu interesse 

jurídico no deslinde da presente demanda.

Ademais, admissão dessa tese abriria a possibilidade de manifestação de 

todos aqueles que fi guram em feitos que tiveram a tramitação suspensa em 

vista da presente afetação - o que, evidentemente, inviabilizaria o julgamento de 

recursos repetitivos.
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Outrossim, é bem de ver que o requerente não se enquadra dentre o rol 

indicado no artigo 543, § 4º, do CPC, sendo certo que nem os elencados no 

referido dispositivo podem ser admitidos como assistentes no procedimento de 

recursos representativos da controvérsia, não lhes sendo possível nem mesmo a 

interposição de recurso impugnando a decisão que vier a ser prolatada.

O interesse do peticionário, que se pode vislumbrar no julgamento do 

presente recurso, é meramente subjetivo, quando muito reflexo, de cunho 

meramente econômico - o que não justifi ca sua admissão como assistente 

simples:

Processual Civil. Transporte interestadual de passageiros. Exploração de 

linha rodoviária. Irregularidade. Pedido de assistência simples. Art. 50 do CPC. 

Indeferimento. Interesse jurídico não demonstrado.

[...]

2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que 

para o ingresso de terceiro nos autos como assistente simples é necessária a 

presença de interesse jurídico, ou seja, a demonstração da existência de relação 

jurídica integrada pelo assistente que será diretamente atingida pelo provimento 

jurisdicional, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo.

3. O Tribunal a quo, ao decidir acerca da intervenção de terceiro, consignou 

que eventual interesse fi nanceiro que a parte agravante possa ter no deslinde 

do feito não se confunde com o interesse jurídico a justifi car sua presença como 

parte no feito. Ora, a falta de demonstração pelo agravante, conforme analisado 

na origem, do necessário interesse jurídico no resultado da demanda, inviabiliza o 

seu ingresso no feito como assistente simples.

4. As pretensões de integrar o pólo passivo são motivadas pela concorrência 

supostamente desleal ocasionada pela atuação da empresa autora em 

sobreposição às linhas por elas operadas, acarretando suposto desrespeito às 

permissões que detêm e ao equilíbrio econômico-fi nanceiro dos seus contratos, 

o que denota a existência de interesse meramente econômico na demanda. Até 

porque a concessão de direitos de exploração de uma linha de ônibus para uma 

empresa não afronta direitos de terceiros sobre as mesmas linhas, uma vez que a 

permissão ou autorização de exploração de linhas de ônibus não confere direito 

à exclusividade. Precedente: REsp n. 762.093-RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira 

Turma, julgado em 20.5.2008, DJe 18.6.2008.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 392.006-PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, julgado em 5.11.2013, DJe 12.11.2013)
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3. Quanto aos embargos de declaração opostos pelo recorrente em face 

da superveniente decisão interlocutória de fl s. 311-312, estão prejudicados os 

aclaratórios de fl s. 319-327, diante do julgamento ora realizado.

4. Iniciando o exame do recurso especial, observo que não comporta 

conhecimento a tese recursal impugnando as condições impostas para a retirada 

do bem móvel da comarca do Juízo de origem, pois não foi apontado dispositivo 

de direito federal violado, incidindo, por analogia, a Súmula n. 284-STF a 

impedir, no ponto, o enfrentamento dessa tese recursal.

Ademais, o acórdão recorrido está assentado também em fundamento 

constitucional, sem que o recorrente tenha manejado recurso extraordinário - o 

que atrai a incidência da Súmula n. 126-STJ.

5. A questão controvertida consiste em saber se, com o advento da Lei 

n. 10.931/2004, que alterou o art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969, nas 

ações de busca e apreensão de bem móvel alienado fi duciariamente, é possível 

a purgação da mora pelo pagamento somente das parcelas vencidas, ou se o 

dispositivo exige o pagamento da integralidade da dívida, isto é, o montante 

apresentado pelo credor na inicial.

O acórdão recorrido dispôs:

Como se viu do relatório, a agravante se limitou a reiterar as alegações 

expostas no agravo de instrumento. Assim sendo, as razões expostas no apelo 

são insufi cientes para modifi car a decisão monocrática proferida nos seguintes 

termos:

[...]

Conforme disposto no § 2º do artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/1969, com as 

alterações advindas da Lei n. 10.931/2004, é garantido ao devedor fi duciante 

a possibilidade de reaver a posse do bem alienado, desde que, no prazo de 5 

dias após o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, efetue o 

depósito da “integralidade da dívida pendente”.

[...]

Não há como admitir a limitação para purgação da mora à quitação 

integral do contrato, porquanto a expressão “integralidade da dívida pendente” 

a que se refere o citado dispositivo legal não é sinônimo de dívida total do 

contrato, mas sim de dívida vencida até a data em que for purgada a mora.

[...]

À purgação da mora deve ser efetuada pelo débito existente até a 

elaboração da conta, não podendo ser incluídas as parcelas futuras, cujos 

vencimentos seriam antecipados caso a mora não fosse purgada.
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Desse modo, caso a agravante pretenda retirar o bem da comarca ou 

realizar a venda antecipada, deverá requerer expressa autorização do juízo, 

sob pena de ofensa aos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição Federal. 

(fl s. 87-89)

6. Nesse passo, conforme disposto no art. 3º, § 8º, do Decreto-Lei n. 

911/1969, a busca e apreensão prevista no mencionado dispositivo constitui 

processo autônomo e independente de qualquer procedimento posterior.

Com efeito, trata-se de ação especial - com elementos tanto de cognição 

como de execução - instituída para a execução da garantia real sobre coisas 

móveis, sob a modalidade de alienação fi duciária, por meio da qual o credor 

consegue consolidar a posse e o domínio sobre o bem gravado. (THEODORO 

JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil: procedimentos especiais. 43 

ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, vol. 3, p. 575)

De início, consigno que a Súmula n. 284-STJ, anterior à Lei n. 

10.931/2004, orienta que a purga da mora, nos contratos de alienação fi duciária, 

só é permitida quando já pagos pelo menos 40% (quarenta por cento) do valor 

fi nanciado.

No entanto, é bem de ver que a Súmula espelha a redação primitiva do art. 

3º, § 1º, do Decreto-Lei n. 911/1969, que tinha a seguinte redação:

Art. 3º O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor 

ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fi duciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento 

do devedor.

§ 1º Despachada a inicial e executada a liminar, o réu será citado para, em três 

dias, apresentar contestação ou, se já tiver pago 40% (quarenta por cento) do 

preço fi nanciado, requerer a purgação de mora.

Todavia, após a edição do enunciado de Súmula referido, sobreveio 

legislação específi ca regulando de modo diverso a mesma questão; e, portanto, 

na lição do gênio de Pontes de Miranda, a regra jurídica determina desde onde 

e até onde se opera a efi cácia dos fatos jurídicos, por isso tem todo poder no que 

se refere aos efeitos jurídicos dos atos:

1. Alcance da eficácia. A regra jurídica e com ela, o sistema jurídico 

determinam desde onde e até onde se opera a efi cácia dos fatos jurídicos, 

qual a sua qualidade e qual a sua intensidade. A técnica legislativa, fundada 

em experiências e investigações lógicas, adota, para isso, conhecimentos 
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preciosos. Não há, porém, princípio a priori de proporcionalidade, ou de 

equivalência entre fatos e efeitos: fatos distintos, às vezes assaz diferentes, 

podem ter os mesmos efeitos. Pense-se no efeito “propriedade dos móveis” 

e nos fatos que o sistema jurídico fez fatos jurídicos (“ocupação”, “caça”, “pesca”, 

“achada” ou “invenção”, “descobrimento do tesouro”, “especifi cação”, “posse da 

coisa como sua durante x anos”). Pense-se na variedade de atos que são punidos 

com reclusão. O testamento tanto é testamento se feito por instrumento público, 

como se feito por instrumento privado.

A regra jurídica tem todo poder no tocante aos efeitos jurídicos. Quanto aos 

fatos, é menor, porque ou os deforma, o que não pode ir até excluí-los, ou 

torná-los indiscerníveis dos outros, ou os toma como se apresentam, ou faz lhes 

corresponda fato-função (fato jurídico de que o outro é sinal). O silêncio dá-nos 

muitos casos de tal equivalência, sugerida por simples comodidade de técnica. 

(MIRANDA, Francisco Cavalcante Pontes de. Tratado de direito privado. Campinas: 

Bookseller, 2000, tomo 5, p. 35-103)

Com a vigência da Lei n. 10.931/2004, o art. 3º, parágrafos 1º e 2º, do 

Decreto-Lei n. 911/1969 passaram a estabelecer, in verbis:

Art. 3º O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor 

ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fi duciàriamente, a qual será 

concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento 

do devedor.

§ 1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-

ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fi duciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo 

certifi cado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por 

ele indicado, livre do ônus da propriedade fi duciária. (Redação dada pela Lei n. 

10.931, de 2004)

§ 2º No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da 

dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fi duciário na inicial, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei n. 

10.931, de 2004

O texto atual do art. 3º, parágrafos 1º e 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969 é 

de clareza solar no tocante à necessidade de quitação de todo o débito, inclusive 

as prestações vincendas.

Realizando o cotejo entre a redação originária e a atual, fi ca límpido que 

a Lei não faculta mais ao devedor a purgação de mora, expressão inclusive 

suprimida das disposições atuais, não se extraindo do texto legal a interpretação 

de que é possível o pagamento apenas da dívida vencida.
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Dessarte, a redação vigente do art. 3º, parágrafos 1º e 2º, do Decreto-Lei 

n. 911/1969, segundo entendo, não apenas estabelece que o devedor fi duciante 

poderá pagar a integralidade da dívida pendente, como dispõe que, nessa hipótese, 

o bem será restituído livre do ônus - não havendo, pois, margem à dúvida acerca de 

se tratar de pagamento de toda a dívida, isto é, de extinção da obrigação, relativa 

à relação jurídica de direito material (contratual).

Esse é também, por todos, o entendimento de Humberto Th eodoro Júnior:

e) Purga da mora: era admissível ao devedor escapar da busca e apreensão, 

no sistema do Dec.-Lei n. 911/1969, recolhendo apenas as prestações vencidas, 

mas isto só se permitir caso já tivessem sido pagos pelo menos 40% da dívida. 

Pela nova sistemática implantada pela Lei n. 10.931/2004, não existe mais a antiga 

purga da mora. O devedor executado só escapa da busca e apreensão pagando 

o valor integral do saldo do contrato, e isto haverá de acontecer nos primeiros 5 

dias após a execução da liminar. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito 

processual civil: procedimentos especiais. 43 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, vol. 

3, p. 575)

Igualmente, como alertado pelo amicus curiae Febraban, na exposição de 

motivos relativa à Lei n. 10.931/2004, subscrita pelo então Ministro de Estado 

de Fazenda Antonio Palocci Filho, constava:

13. Dessa forma, as alterações propostas ao Decreto-Lei n. 911, de 1º de 

outubro de 1969, objetivam agilizar a venda do bem retomado, sem prejuízo 

ao mutuário, inclusive propiciando-lhe uma forma mais célere de quitação de 

sua dívida. Ademais, a fi m de prevenir abusos por parte do credor fi duciário, 

foi estabelecida pesada multa, caso se constate irregularidades na venda pela 

instituição credora do bem alienado fiduciariamente, sem prejuízo de ação 

de perdas e danos futura. Com isso, garante-se ao mutuário a salvaguarda de 

receber o equivalente monetário do bem indevidamente alienado, mas também 

a compensação por qualquer dano que a venda do bem possa lhe ter provocado.

Arrematando, Melhim Namem Chalhub anota que, durante a tramitação 

do Projeto de Lei, pugnando pela manutenção da faculdade da purgação da 

mora pelo devedor fiduciante, foi proposta, após gestões do Instituto dos 

Advogados Brasileiros e da Seção do Rio de Janeiro da OAB, a Emenda n. 22 

ao Projeto de Lei, que não foi acolhida. Outrossim, observa que o Projeto de Lei 

visou dar celeridade à venda do bem apreendido - principalmente para evitar 

sua deterioração.

Note-se:
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Quando da tramitação do Projeto, manifestamo-nos no instituto dos 

Advogados Brasileiros e na Ordem dos Advogados do Brasil, Secção do Estado 

do Rio de Janeiro, e formulamos emenda visando suprir a omissão de modo 

a assegurar os direitos do devedor fiduciante. A proposta de emenda foi 

encaminhada a Congresso Nacional e efetivamente apresentada sob o n. 22, mas 

não foi acolhida, tendo sido aprovada em seu lugar outra emenda que, embora 

preveja o pagamento da dívida depois do cumprimento da liminar de busca e 

apreensão, impõe ao devedor o pagamento integral do fi nanciamento, e não 

apenas o pagamento das prestações vencidas.

[...]

Essa nova redação decorre do Projeto de Lei n. 3.065/2004, pelo qual o Poder 

Executivo propôs alterações no Dec.-Lei n. 911/1969, visando dar celeridade 

à venda do bem apreendido, principalmente para evitar sua deterioração. 

(TEPEDINO, Gustavo; FACHIN, Luiz Edson (Orgs.). Doutrinas essenciais. Obrigações 

e contratos, contratos em espécie: atribuição patrimonial e garantia. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2011, vol. V, p. 440-442)

7. É bem de ver que, em realce ao argumento de natureza constitucional, 

se de um lado a Lei n. 10.931/2004 visou dar celeridade à venda do bem 

apreendido para evitar a sua deterioração, por outro, modifi cou a redação art. 

3º, parágrafo 6º, do Decreto-Lei n. 911/1969 para estabelecer que, na sentença 

que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará 

o credor fi duciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fi duciante, 

equivalente a 50% do valor originalmente fi nanciado, devidamente atualizado, 

caso o bem já tenha sido alienado.

Konrad Hesse observa que, ordinariamente, é o legislador democrático 

que está devidamente aparelhado para a apreciação das limitações necessárias 

à autonomia privada em face dos outros valores e direitos constitucionais. 

(HESSE, Konrad. Elementos de direito constitucional da República Federal da 

Alemanha. Trad. Luís Afonso Heck. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1998, 

p. 285).

Nisso consiste a tarefa específi ca da normatização de direito privado, 

que desenvolveu nesse empenho uma pronunciada autonomia com relação à 

Constituição, tanto em perspectiva histórica, quanto também no tocante ao 

conteúdo, haja vista que o direito privado, em regra, disponibiliza soluções muito 

mais diferenciadas para confl itos entre os seus sujeitos do que a Constituição 

poderia fazer. (CANARIS, Claus-Wilhelm. SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). 

Constituição, direitos fundamentais e direito privado. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2003, p. 225).
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Dessarte, não se pode presumir a imprevidência do legislador que, 

democraticamente eleito, em matéria de competência do Poder Legislativo, 

presumivelmente sopesando as implicações sociais, jurídicas e econômicas 

da modifi cação do ordenamento jurídico, vedou, para alienação fi duciária de 

bem móvel, a purga da mora, sendo, pois, matéria insuscetível ao controle 

jurisdicional (infraconstitucional).

Nesse passo, a título de registro, vale transcrever o voto proferido no REsp 

n. 1.287.402-PR, relator p/ acórdão Ministro Antonio Carlos Ferrreira. Sua 

Excelência alinhavou:

A hipótese legal, para mim, é muito clara. O devedor pode, nos 5 (cinco) 

dias previstos em lei, pagar a integralidade da dívida pendente. “O devedor 

fi duciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fi duciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será 

restituído livre de ônus”.

Ora, se o bem vai ser restituído livre de ônus, é porque deverá ser realizado 

o pagamento integral da dívida, incluindo o valor correspondente às parcelas 

vincendas e encargos. É o que se conclui da leitura do § 2º do artigo 3º do 

Decreto-Lei n. 911/1969, com a redação introduzida pela Lei n. 10.931/2004;

Sr. Presidente, entendo que a alteração do referido Decreto-Lei levada a 

efeito por meio da Lei n. 10.931/2004 não foi à toa. A intenção do legislador é 

exatamente essa: o pagamento da integralidade da dívida (parcelas vencidas e 

vincendas).

O instituto da alienação fi duciária é um instituto útil para o desenvolvimento 

do País. Não é só fi nanciamento de automóveis, inclui fi nanciamento de máquinas, 

equipamentos, implementos agrícolas e até imóveis.

Esse instituto, na forma como é concebido, facilita o acesso ao crédito e reduz 

o seu custo, exatamente porque assegura ao credor mecanismos mais efi cazes 

para a retomada do bem fi nanciado e a recuperação do crédito.

Por isso, pedindo vênia ao relator, conheço do recurso especial e dou-lhe 

provimento.

Nessa mesma toada, naquela ocasião, a Ministra Maria Isabel Gallotti 

argumentou:

Sr. Presidente, como o Relator bem reconheceu, a alienação fiduciária foi 

imprescindível para que o consumidor pudesse ter acesso a crédito. E não é 

só acesso a crédito, penso que ela repercute também na própria taxa de juros 

bancária, na diminuição do risco assumido pelo banco, uma vez que possibilita 

o retorno do capital de uma forma mais rápida em caso de inadimplência. Penso 
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que a alienação fi duciária só causa esse resultado de facilitar o crédito se for 

dentro do sistema legal em que ela foi concebida, que é um sistema feito por 

lei ordinária, primeiro um decreto-lei da década de 1969, que sofreu alterações 

de uma lei de 2004, com a mesma hierarquia do CDC. Penso que não se pode 

deixar de aplicar uma regra legal expressa, editada em 2004, porque ela seria 

contra um princípio do CDC e penso que a circunstância do CDC ser aplicável a 

contratos bancários não impede que leis ordinárias posteriores sejam editadas 

estabelecendo um tipo de contrato que visa a dar maior garantia às instituições 

fi nanceiras do resgate da dívida exatamente para que elas possam oferecer mais 

crédito com taxas de juros que deveriam ser mais acessíveis. Mas, se não são, se os 

juros são altos mesmo assim, é uma questão de mercado e de política econômica 

que não pode ser resolvida por meio de iniciativas tópicas do Poder Judiciário em 

casos concretos submetidos à sua apreciação.

Com efeito, embora respeitando o entendimento contrário, penso que, 

sob pena de se criar insegurança jurídica e violação ao princípio da tripartição 

dos poderes, não cabe ao Judiciário, a pretexto de interpretar a norma, terminar 

por, mediante engenhosa construção, criar hipótese de purgação da mora não 

contemplada pela Lei.

8. Em outro giro, conforme a consagrada doutrina de Carlos Maximiliano, 

jamais poderá o juiz, a pretexto de interpretar, esvair a essência da regra legal, 

ressaltando que as disposições excepcionais são estabelecidas por motivos ou 

considerações particulares, mas reduz-se à hipótese expressa:

Jamais poderá o juiz transpor os limites estabelecidos pelo Código [...]. 

Não considera a lei como rígida, sem lacunas e sem elastério, inadaptável às 

circunstâncias; completa o texto; porém não lhe corrige a essência, nem o substitui 

jamais.

[...]

272 - As disposições excepcionais são estabelecidas por motivos ou considerações 

particulares, contra outras normas jurídicas, ou contra o Direito comum; por isso não 

se estendem além dos casos e tempos que designam expressamente.

[...]

286 - Parece oportuna a generalização da regra exposta acerca de determinadas 

espécies de preceitos, esclarecer como se entende e aplica uma norma excepcional. 

É de Direito estrito; reduz-se à hipótese expressa: na dúvida, segue-se a regra geral. 

Eis porque se diz que a exceção confi rma a regra nos casos não excetuados.

287 - O processo de exegese das leis de tal natureza é sintetizado na parêmia 

célebre, que seria imprudência eliminar sem maior exame - ‘interpretam-se 

restritamente as disposições derrogatórias do Direito comum’. Não há efeito sem 
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causa: a predileção tradicional pelos brocardos provém da manifesta utilidade dos 

mesmos. Constituem sínteses esclarecedoras, admiráveis súmulas de doutrinas 

consolidadas. Os males que lhes atribuem são os de todas as regras concisas: 

decorrem não do uso, e sim do abuso dos dizeres lacônicos. O exagero encontra-

se antes na defi ciência de cultura ou no temperamento do aplicador do que 

no âmago do apotegma. Bem compreendido este, conciliados os seus termos 

e a evolução do Direito, a letra antiga e as idéias modernas, ressaltará ainda a 

vantagem atual desses comprimidos de idéias jurídicas, auxiliares da memória, 

amparos do hermeneuta, fanais do julgador vacilante em um labirinto de regras 

positivas.

Quanta dúvida resolve, num relâmpago, aquela síntese expressiva - interpretam-

se restritivamente as disposições derrogatórias do Direito comum!

Responde, em sentido negativo, à primeira interrogação: o Direito Excepcional 

comporta o recurso à analogia? Ainda enfrenta, e com vantagem, a segunda: é 

ele compatível com a exegese extensiva? Neste último caso, persiste o adágio 

em amparar a recusa; acompanham-no reputados mestres; outros divergem, 

porém mais na aparência do que na realidade: esboçam um sim acompanhado 

de reservas que o aproximam do não. Quando se pronunciam pelo efeito 

extensivo, fazem-no com o intuito de excluir o restritivo, tomado este na acepção 

tradicional. Timbram em evitar que se aplique menos do que a norma admite; porém 

não pretendem o oposto - ir além do que o texto prescreve. O seu intento é tirar da 

regra tudo o que na mesma se contém, nem mais, nem menos. Essa interpretação 

bastante se aproxima da que os clássicos apelidavam declarativa; denomina-se 

estrita: busca o sentido exato; não dilata, nem restringe.

Com as reservas expostas, a parêmia terá sempre cabimento e utilidade. Se fora 

lícito retocar a forma tradicional, substituir-se-ia apenas o advérbio: ao invés de 

restritiva, estritamente. Se prevalecer o escrúpulo em emendar adágios, de leve 

sequer, bastará que se entenda a letra de outrora de acordo com as idéias de 

hoje: o brocardo sintetiza o dever de aplicar o conceito excepcional só à espécie 

que ele exprime, nada acrescido, nem suprimido ao que a norma encerra, observada 

a mesma, portanto, em toda a sua plenitude. (MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica 

e aplicação do direito. 20 ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2011, p. 69, 184, 191 

e 192)

Com efeito, como regra basilar de hermenêutica, no confronto entre as 

regras específi cas e as demais do ordenamento jurídico, deve prevalecer a regra 

excepcional.

Essa é também a doutrina de Claudia Lima Marques, citada por Melhim 

Namem Chalhub, ao assentar que a lei especial nova geralmente traz normas 

a par das já existentes; normas diferentes, novas, mais específi cas do que as 

anteriores e que, como o CDC não regula contratos específi cos, em casos de 
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incompatibilidade, há clara prevalência da lei especial nova pelos critérios de 

especialidade e cronologia:

É nesse sentido a lição de Cláudia Lima Marques, que, ao examinar as 

antinomias em face do CDC, observa que se “ambas as leis permanecem no 

sistema haveria prevalência da lei especial. (...) A jurisprudência tende a conceber 

prevalência às normas especiais, sempre que não em confl ito com a Constituição,” 

salientando a prevalência da lei especial, quando posterior: “A lei especial nova 

geralmente traz normas a par das já existentes, normas diferentes, novas, mais 

específi cas do que as anteriores, mas compatíveis e conciliáveis com estas. Como 

o CDC não regula contratos específi cos, mas sim elabora normas de conduta 

gerais e estabelece princípios, raros serão raroso casos de incompatibilidade. Se, 

porém, os casos de incompatibilidade são poucos, nestes há clara prevalência 

da lei especial nova pelos critérios de especialidade e cronologia. (...) Assim, o 

CDC como lei geral de proteção dos consumidores poderia ser afastado para a 

aplicação de uma lei nova especial para aquele contrato ou relação contratual, 

como no caso da lei sobre seguro-saúde, se houver incompatibilidade de 

preceitos”. (CHALHUB, Melhim Namem. Negócio fi duciário. 4 ed. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2009, p. 302 e 303)

Dessarte, é inegável que, com a vigência da Lei n. 10.931/2004, o art. 3º, 

parágrafos 1º e 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969, para os casos de alienação 

fi duciária envolvendo bem móvel, é mitigado o princípio da conservação dos 

contratos consagrado pelo ordenamento jurídico brasileiro, notadamente pelo 

afastamento, para esta relação contratual, do art. 401 do CC.

Nesse particular, ademais, cumpre consignar que, evidentemente, naquilo 

que compatível, aplicam-se à relação contratual envolvendo alienação fi duciária 

de bem móvel, integralmente, as disposições previstas no Código Civil e, nas 

relações de consumo, o Código de Defesa do Consumidor.

Igualmente, não se está a dizer que, no período de 5 dias após a execução 

da liminar prolatada na ação de busca e apreensão, isto é, antes que a posse 

plena e a propriedade se consolidem no patrimônio do credor, não possam as 

partes pactuar transação - negócio jurídico que tem por “elemento constitutivo 

a concessão de vantagens recíprocas, por isso mesmo não se confunde com 

renúncia, desistência ou doação” (REsp n. 1.071.641-RS, Rel. Ministro Luis 

Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21.5.2013, DJe 13.6.2013).

9. Com efeito, é entendimento consolidado nesta Corte Superior que, após 

o advento da Lei n. 10.931/2004, que deu nova redação ao art. 3º do Decreto-

Lei n. 911/1969, não há falar em purgação da mora, haja vista que, sob a nova 
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sistemática, após decorrido o prazo de 5 (cinco) dias contados da execução da 

liminar, a propriedade do bem fi ca consolidada com o credor fi duciário, devendo 

o devedor efetuar o pagamento da integralidade do débito remanescente a fi m 

de obter a restituição do bem livre de ônus.

Esse entendimento foi sufragado em inúmeros e recentes precedentes das 

duas Turmas que compõem a Segunda Seção. Confi ram-se os julgados:

Direito Civil. Direito Processual Civil. Agravo regimental no recurso especial. 

Alienação fi duciária em garantia. Decreto-Lei n. 911/1969. Alteração introduzida 

pela Lei n. 10.931/2004. Purgação da mora e prosseguimento do contrato. 

Impossibilidade. Necessidade de pagamento do total da dívida (parcelas vencidas 

e vincendas).

Decisão mantida.

1. A atual redação do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 não faculta ao 

devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão de bem alienado 

fi duciariamente.

2. Somente se o devedor fi duciante pagar a integralidade da dívida, incluindo 

as parcelas vencidas, vincendas e encargos, no prazo de 5 (cinco) dias após a 

execução da liminar, ser-lhe-á restituído o bem, livre do ônus da propriedade 

fi duciária.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp n. 1.398.434-MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta 

Turma, julgado em 4.2.2014, DJe 11.2.2014)

Agravo regimental no recurso especial. Contrato de alienação fi duciária. Busca 

e apreensão. Purgação da mora. Insubsistência da Súmula n. 284-STJ. Lei n. 

10.931/2004 que alterou o Decreto-Lei n. 911/1969.

1. A purgação da mora antes prevista no art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei n. 

911/1969, e que deu ensejo à edição da Súmula n. 284-STJ, não mais subsiste em 

virtude da Lei n. 10.931/2004, que alterou referido dispositivo legal.

2. Sob a nova sistemática legal, após decorrido o prazo de 5 (cinco) dias, 

contados da execução liminar, a propriedade do bem fi ca consolidada com o 

credor fi duciário, cabendo ao devedor efetuar o pagamento da integralidade do 

débito remanescentes para fi ns de obter a restituição do bem livre de ônus.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.151.061-MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira 

Turma, julgado em 9.4.2013, DJe 12.4.2013)
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Agravo regimental no recurso especial. Ação de obrigação de fazer cumulada 

com pedido de reparação de danos morais. Contrato de fi nanciamento garantido 

por alienação fi duciária.

1. Com a edição da Lei n. 10.931/2004, afastou-se a possibilidade de purgação 

da mora nas ações de busca e apreensão oriundas de contrato de mútuo 

garantido por alienação fi duciária.

2. Compete ao devedor, no prazo de cinco dias da execução da liminar, pagar a 

integralidade da dívida, entendida esta como os valores apresentados pelo credor 

fi duciário na inicial.

3. Inviável a inclusão de outras despesas de cobrança no montante devido 

para purga da mora, porquanto apenas podem ser incluídas no leito estreito da 

ação de busca e apreensão, as verbas expressamente previstas pelo § 1º, do artigo 

2º, do Decreto-Lei n. 911/1969.

4. Necessidade de retorno dos autos à origem para apreciação do pedido de 

reparação dos danos morais.

5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.249.149-PR, 

Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 6.11.2012, 

DJe 9.11.2012)

Direito Civil. Recurso especial. Ação de busca e apreensão. Alienação 

fi duciária em garantia. Decreto-Lei n. 911/1969. Alteração introduzida pela Lei n. 

10.931/2004. Purgação da mora e prosseguimento do contrato. Impossibilidade. 

Necessidade de pagamento do total da dívida (parcelas vencidas e vincendas).

1) A atual redação do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 não faculta ao 

devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão de bem alienado 

fi duciariamente.

2) Somente se o devedor fi duciante pagar a integralidade da dívida, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, ser-lhe-á restituído o bem, livre do 

ônus da propriedade fi duciária.

3) A entrega do bem livre do ônus da propriedade fiduciária pressupõe 

pagamento integral do débito, incluindo as parcelas vencidas, vincendas e 

encargos.

4) Inexistência de violação do Código de Defesa do Consumidor.

Precedentes.

5) Recurso especial provido.

(REsp n. 1.287.402-PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Rel. p/ Acórdão Ministro 

Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 3.5.2012, DJe 18.6.2013)
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Agravo regimental no agravo de instrumento. Busca e apreensão. Contrato 

de alienação fiduciária. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. 

Purgação da mora. Impossibilidade. Preclusão. Ausência de impugnação dos 

fundamentos do acórdão recorrido. Incidência da Súmula n. 283-STF. Recurso 

improvido.

(AgRg no Ag n. 1.385.205-SP, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, 

julgado em 12.4.2012, DJe 26.4.2012)

Agravo regimental no recurso especial. Fundamentos insuficientes para 

reformar a decisão agravada. Contrato garantido com cláusula de alienação 

fi duciária. Ação de busca e apreensão. Purgação da mora após a vigência da Lei 

n. 10.931/2004. Impossibilidade. Necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida. Súmula n. 83 do STJ.

1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os 

fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de 

provimento ao agravo regimental.

2. Com a nova redação do artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/1969, dada pela Lei 

n. 10.931/2004, não há mais se falar em purgação da mora nas ações de busca 

e apreensão de bem alienado fiduciariamente, devendo o devedor pagar a 

integralidade da dívida, no prazo de 5 dias após a execução da liminar, hipótese 

na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.

3. A perfeita harmonia entre o acórdão recorrido e a jurisprudência dominante 

desta Corte Superior impõe a aplicação, à hipótese dos autos, do Enunciado n. 83 

da Súmula do STJ.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.183.477-DF, Rel. Ministro Vasco Della Giustina 

(Desembargador convocado do TJ-RS), Terceira Turma, julgado em 3.5.2011, DJe 

10.5.2011)

Agravo regimental no agravo de instrumento. Ausência de impugnação 

dos fundamentos da decisão agravada. Verbete n. 182 da Súmula do STJ. Ação 

de busca e apreensão. Purgação da mora. Divergência jurisprudencial não 

caracterizada. Lei n. 10.931/2004. Integralidade da dívida. Verbete n. 284 da 

Súmula do STJ superado. Agravo não conhecido.

1. “É inviável o agravo do art. 545 que deixa de atacar especifi camente os 

fundamentos da decisão agravada”. Verbete n. 182, da Súmula-STJ.

2. O dissídio jurisprudencial não restou caracterizado, tendo em vista que o 

acórdão colacionado como paradigma, publicado em 1975, além de não refl etir 

entendimento atual, não está fundamentado nas mesmas premissas que o aresto 

recorrido; de fato, o Tribunal a quo decidiu a questão sob a ótica da Lei n. 10.931, 

de 2 de agosto de 2004, circunstância ausente no julgado paradigma.
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3. Ademais, o entendimento da Corte de origem está em consonância com 

recente jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, na 

vigência da Lei n. 10.931/2004, a purgação da mora não está mais condicionada 

ao pagamento de 40% do valor fi nanciado, uma vez que “sob o novo regime, 

cinco dias após a execução da liminar, a propriedade do bem fi ca consolidada 

com o credor fi duciário. Todavia, no § 2º autorizou a nova redação que o devedor 

naquele prazo de cinco dias pague a integralidade da dívida, o que quer dizer a 

dívida segundo os valores apresentados pelo credor fi duciário na inicial, ‘hipótese 

na qual o bem lhe será restituído livre do ônus’. Ora, com isso, de fato, fi ca superada 

a Súmula n. 284 da Corte alinhada à redação anterior do § 1º do art. 3º” (REsp n. 

767.227, Terceira Turma, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 13.2.2006).

4. Agravo não conhecido. (AgRg no Ag n. 772.797-DF, Rel. Min. Hélio Quaglia 

Barbosa, 4ª Turma, DJ 6.8.2007)

Ação de busca e apreensão. Decreto-Lei n. 911/1969 com a redação dada pela 

Lei n. 10.931/2004.

1. Com a nova redação do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 pela Lei n. 

10.931/2004, não há mais falar em purgação da mora, podendo o credor, nos 

termos do respectivo § 2º, “pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados pelo credor fi duciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre do ônus”.

2. Recurso especial conhecido e provido, em parte. (REsp n. 767.227-SP, Rel. 

Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3ª Turma, DJ 13.2.2006)

No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: REsp n. 1.203.889-

MG, Rel. Sidnei Beneti, DJe 16.9.2010; REsp n. 1.193.657-RS, Rel. Min. João 

Otávio de Noronha, DJe 25.8.2010; Ag n. 1.275.506, Rel. Min. Aldir Passarinho 

Júnior, DJe 24.8.2010; REsp n. 1.194.121-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 

23.8.2010; REsp n. 1.197.255-MS, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe 13.8.2010.

Diante do novo texto legal, fi ca nítido que, nos contratos celebrados após 

a vigência da Lei n. 10.931/2004 - pois esta não pode retroagir para atingir 

pretensão de direito material relativa à relação contratual anterior à sua vigência 

(RE n. 205.999, Relator(a): Min. Moreira Alves, Primeira Turma, julgado 

em 16.11.1999, DJ 3.3.2000 pp-00089 Ement vol-01981-05 pp-00991) -, 

compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar, pagar 

a integralidade da dívida, entendida esta como o montante apresentado e 

comprovado pelo credor fi duciário na inicial.

Esse é também o entendimento defendido por Humberto Theodoro 

Júnior:
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O devedor só escapa da busca e apreensão pagando o valor integral do saldo 

do contrato, e isto haverá de acontecer nos primeiros dias após a execução da 

liminar. A exigência da lei nova, no entanto, não deve ser aplicada à purgação 

requerida ainda na vigência da norma antiga, visto que o tema da mora e sua 

emenda pertencem ao direito material e não ao processual. O efeito imediato 

que alcança os processos em curso, diz respeito apenas às normas processuais. 

O direito material já exercido não pode ser afetado por efi cácia retroativa de lei 

superveniente. É indiferente que o deferimento do depósito tenha ocorrido já na 

vigência da lei nova, se a pretensão tiver sido exercida antes dela. (THEODORO 

JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil: procedimentos especiais. 43 ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 2010, vol. 3, p. 575 e 576)

Nesse mesmo sentido, é o seguinte precedente do STJ:

Direito Bancário. Pedido de busca e apreensão. Requerimento de purgação 

da mora formulado, pelo devedor, à época em que o DL n. 911/1969 vigia com sua 

redação original, que estabelecia, como requisitos para a purgação, o depósito das 

parcelas vencidas consoante cálculo do contador judicial. Apreciação de tal pedido 

promovida pelo juízo somente meses após sua formulação, momento em que o 

DL n. 911/1969 já fora alterado pela Lei n. 10.931/2004, que estabeleceu, para a 

purgação da mora, o depósito de toda a dívida. Impossibilidade de aplicação da lei 

nova para decisão de pedido formulado quando vigente a lei antiga.

- A norma que disciplina a purgação da mora tem conteúdo de direito material, 

não de direito processual. Vale dizer, na hipótese em que o devedor exerce o direito 

à purgação da mora, é restabelecida a vigência do contrato, retirando-se do 

credor a faculdade de promover sua rescisão por inadimplemento.

- A alteração da Lei quanto aos requisitos da purgação da mora não pode 

impedir o deferimento de pedido já formulado pela parte, com observância das 

exigências fi xadas na lei anterior.

Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 904.752-MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

20.10.2009, DJe 11.11.2009)

10. Assim, a tese a ser fi rmada para efeito do art. 543-C do Código de 

Processo Civil, que ora encaminho, é a seguinte:

“Nos contratos fi rmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca 

e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores 

apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação 

da propriedade do bem móvel objeto de alienação fi duciária”.
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11. No caso, dou provimento ao recurso especial para estabelecer que, sob 

pena de consolidação da posse e propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fi duciária, compete ao devedor pagar a integralidade da dívida, entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor fi duciário na inicial.

É como voto.

VOTO

O Sr. Ministro Marco Buzzi: Inicialmente, sobreleva deixar assente que, a 

partir do julgamento do REsp n. 1.287.402-PR (Relator Ministro Marco Buzzi, 

Relator p/Acórdão Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em 3.5.2012, DJe 

18.6.2013), em que a Quarta Turma, por maioria de votos, perfi lhou o posicionamento 

de que, “decorrido o prazo de cinco dias, contados da execução da liminar, cabe ao 

devedor efetuar o pagamento da integralidade do débito remanescente (parcelas 

vencidas e vincendas) para fi ns de obter a restituição do bem livre de ônus”, este 

subscritor passou a adotar a aludida orientação, atento à função uniformizadora desta 

Corte de Justiça, procedendo-se à ressalva de seu entendimento pessoal sobre a questão.

Do mesmo modo em que se procedeu naquela oportunidade, este signatário 

consigna que, tanto o teor do artigo 2º, § 3º, do Decreto-Lei n. 911/1969, que 

faculta ao credor fi duciário considerar antecipadamente vencida a totalidade da 

dívida em caso de mora, quanto o prescrito no artigo 3º, §§ 1º e 2º, que possui 

previsão no sentido de que o devedor fi duciante poderá pagar a integralidade da 

dívida pendente, devem ser interpretados a bem da preservação do contrato de 

adesão fi rmado pelas partes, já que a norma não veda expressamente a purgação 

da mora, ou se preferir, o resgate do débito pendente.

Tal ponderação milita em dar ênfase aos direitos do consumidor (art. 

5º, XXXII, da CF), mormente no caso sob análise, em que o devedor (parte 

vulnerável) se dispõe ao pagamento do débito vencido e não pago, a fi m de 

preservar a avença, restando, portanto, resgatadas a função social do contrato e a 

boa-fé objetiva que devem respaldar tais negócios jurídicos.

Frise-se que procede de interpretação normativa e não de disposição 

expressa de lei, o entendimento que obriga o devedor fi duciante ao pagamento 

da integralidade do saldo devedor por força do vencimento antecipado 

decorrente da mora, vez que o texto legal estabelece uma faculdade ao credor 

fi duciário em considerar antecipadamente vencido o contrato, o que não impede 

ou afasta a interpretação dos dispositivos legais já mencionados em favor da 
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parte vulnerável da relação, como exige o estatuto consumerista, no sentido de 

possibilitar e preservar a continuidade da relação contratual, nos casos em que 

evidenciado o pagamento das parcelas em atraso no prazo estabelecido no § 1º 

do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969.

Com o devido e máximo respeito, sufraga-se que o entendimento ora 

esposado por esta Corte, acerca do tema em foco, não se mostra compatível 

com a principiologia exergética que orienta nosso sistema, porquanto confere 

interpretação extensiva ao artigo 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969, 

com a redação dada pela Lei n. 10.931, de 2 de agosto de 2004, fazendo 

presumir que, para a purgação da mora exigir-se-ia o pagamento integral do 

saldo devedor do mútuo, e não o resgate da integralidade da dívida pendente, até 

então.

Confi ra-se:

“Art. 56. O Decreto-Lei n. 911, de 1º de outubro de 1969, passa a vigorar com as 

seguintes alterações:

Art. 3º (...)

§ 1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, 

consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certifi cado de registro de propriedade 

em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fi duciária.

§ 2º No prazo do § 1º, o devedor fi duciante poderá pagar a integralidade 

da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fi duciário 

na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. [...] (grifo 

nosso)

A redação do mencionado artigo refere-se à dívida pendente, não elucidando 

tratar-se da dívida em aberto até o momento do pagamento, ou da integralidade do 

valor de todo o fi nanciamento, mostrando-se exacerbado considerar legítima 

apenas esta última hipótese, porquanto tal interpretação não se coaduna com o 

ânimo do ordenamento jurídico pátrio, o qual acolheu o estatuto consumerista, 

que é voltado ao amparo da parte mais vulnerável da relação material, além de 

defender, como já dito, a opção pela preservação do contrato.

Com efeito, no caso em julgamento, a interpretação no sentido de que 

tal preceito exige o pagamento da integralidade do débito, reputando vencido 
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antecipadamente o contrato, somente é viável a partir da conjugação do 

dispositivo antes transcrito com o texto do § 3º do artigo 2º do DL n. 911/1969 

assim redigido:

A mora e o inadimplemento de obrigações garantidas por alienação fi duciária, 

ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de 

vencimento da dívida, facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas 

todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação 

judicial ou extrajudicial. (grifo nosso)

Pela simples leitura do dispositivo acima transcrito, tem-se que o DL n. 

911/1969 consagra um direito potestativo ao credor fi duciário, facultando-lhe, 

segundo a sua conveniência, considerar vencidas todas as parcelas alusivas a 

obrigação contratual.

Sem embargo, essa faculdade não pode ser levada a termos absolutos, 

pois que não só ela, como qualquer outra obrigação ou direito contratual, 

encontra limites e deve ser exercida nos termos da boa-fé objetiva, prevista 

implicitamente no artigo 4º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, e 

de forma explícita no artigo 422 do Código Civil de 2002.

Como é cediço, a função social do contrato, conforme está no art. 421 do 

Código Civil, constitui cláusula geral, que reforça o princípio da conservação do 

contrato, assegurando trocas justas e úteis às partes.

Ora, é de sabença que um dos deveres anexos, oriundo do princípio da 

boa-fé objetiva, consagra aos participantes do negócio jurídico, precisamente, o 

dever de cooperação e de lealdade.

Afi nal, não é outro o interesse consagrado na contratação, que não o da 

plena realização exitosa do ajustado, a bem de todos os integrantes do pactuado.

Ademais, em se caracterizando como de adesão o contrato de mútuo com 

garantia de alienação fi duciária, no qual incidente os pressupostos da legislação 

consumerista (Súmula n. 297-STJ), cabível a aplicação do comando legal 

inserto no art. 54, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, que confere ao 

consumidor a escolha sobre a resolução do contrato ou o cumprimento da avença, 

de modo a se reconhecer como abusiva qualquer norma que dite solução 

contrária, a exemplo de vencimento antecipado do contrato.

Ainda que o § 2º, do art. 3º, do DL n. 911/1969, com a nova redação dada 

pela Lei n. 10.931/2004, aparente estar em confl ito com o § 2º, do art. 54, do 

CDC, este último dispositivo, embora aquele seja considerado lei específi ca, 
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se sobrepõe, em face da regra principiológica presente no CDC, de que não se 

aplica o princípio da especialidade.

Outrossim, é necessário ressaltar que o vencimento antecipado do 

contrato mostra-se cabalmente prejudicial ao próprio credor, porquanto, face 

ao disposto no artigo 1.426 do Código Civil, vencida antecipadamente a dívida, 

não se incluirão os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido. Tal 

entendimento é inclusive corroborado pelo que dispõe o artigo 52, § 2º, da Lei 

n. 8.078/1990, que assegura ao consumidor a liquidação antecipada do total do 

débito, mediante redução proporcional dos juros.

Desta forma, desde que o devedor arque com o pagamento das prestações 

vencidas, acrescidas dos acessórios contratuais, nos termos do que estabelece 

também o artigo 401, I, do Código Civil, falece razão plausível para dele se 

exigir ainda mais, mesmo porque cobrar a integralidade do valor contratado, de 

forma insofi smável, torna impossível o cumprimento da obrigação. Ressalte-se 

que, do contrário, o mutuário não haveria contraído um fi nanciamento com o 

objetivo de adquirir determinado produto, comprando-o à vista, para não ter de 

arcar com os elevados juros cobrados em nosso país.

Não bastasse isso, convém gizar que toda a sistemática de nosso 

ordenamento jurídico é voltada à conservação do contrato, de modo a fomentar 

a economia e proporcionar segurança jurídica às partes, valendo mencionar 

como exemplo claro desse intuito, os artigos 144, 150, 157, § 2º, 167, caput, 170, 

172, 184 e 401 do Código Civil de 2002 e 51, § 2º do Código de Defesa do 

Consumidor.

Logo, convém muito mais aos anseios de nosso sistema jurídico a 

subsistência do contrato do que a sua extinção anormal, até porque só assim 

estará ele atingindo sua fi nalidade social, nos termos do preceituado no artigo 

421 do Código Civil.

Assim, seja pela incidência do dever de cooperação e lealdade entre as 

partes, seja pelo direito do devedor purgar a mora, ou, ainda, pelo princípio da 

conservação dos contratos, deve ser procedida interpretação sistemática dos 

artigos 3º, § 2º e 2º, § 3º, do DL n. 911/1969, entendendo-se que a faculdade 

da credora dar por vencida a integralidade da dívida fi ca condicionada ao 

exame do caso concreto. E, para tanto, caberá à instituição fi nanceira apontar 

motivo plausível ao pronto encerramento do contrato, indicando razões, por 

exemplo, que alcancem risco à integridade do próprio bem ou lesão latente 

parte, hipóteses não contempladas no caso. Do contrário, deve ser admitido o 
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pagamento das parcelas vencidas até a respectiva data, de modo a possibilitar a 

continuidade do contrato.

Deste modo, não se descura do entendimento desta Corte acerca da 

legitimidade do vencimento antecipado do contrato, porém tal somente se 

verifi ca para a constituição em mora do devedor, desautorizando, como regra, a 

cobrança in totum do preço fi nanciado e não pago.

A despeito da compreensão sobre a questão acima exarada, este subscritor, 

levando-se em conta a função uniformizadora deste Superior Tribunal de Justiça, 

adere integralmente ao entendimento que se sagra vencedor, agora também em sede de 

recurso repetitivo, reproduzido na seguinte tese:

Nos contratos fi rmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, 

no prazo de cinco dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, 

pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e 

comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do 

bem móvel objeto de alienação fi duciária.

Assim, dou provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Relator.

É como voto.




