
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.110.541 - PB (2009/0001340-0)
  

RELATOR : MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
ADVOGADO : DIOGO MELO DE OLIVEIRA E OUTRO(S)
RECORRIDO : FERNANDO HELENO DUARTE E OUTRO
ADVOGADO : LUIZ PINHEIRO LIMA E OUTRO(S)

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto pela Caixa Econômica Federal com 

fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição da República, contra acórdão 

proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região. A matéria veiculada no apelo diz respeito 

à possibilidade de o credor de mútuo hipotecário vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação 

cobrar eventual saldo remanescente da dívida após a adjudicação do imóvel dado em garantia. 

Pugna a recorrente pela aplicação dos arts. 29, parágrafo único, e 32, § 2º, do Decreto-lei n. 

70/66, normas que, sob sua ótica, abrigariam a pretensão. O órgão julgador a quo, por sua vez, 

entendeu aplicável à espécie o art. 7º da Lei 5.741/71 e exonerou o mutuário do pagamento do 

restante da dívida.

O recurso foi admitido na origem sob o regime do art. 543-C do Código de Processo 

Civil, como representativo da controvérsia repetitiva.

A matéria, quanto ao particular aspecto objeto do recurso, tem sido analisada tanto 

na Primeira quanto na Segunda Seção, razão pela qual o julgamento deste repetitivo é de 

competência da Corte Especial, em conformidade com o disposto no art. 2º, caput , da Resolução 

nº 8, de 7.8.2008, deste tribunal.

Ante o exposto, determino:

a) a comunicação, com cópia da presente decisão, aos demais Ministros integrantes 

da Corte Especial e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais e Tribunais de Justiça dos 

estados, nos termos e para os fins previstos no art. 2º, § 2º, da mencionada resolução;

b) a suspensão do julgamento dos recursos especiais sobre a matéria a mim 
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distribuídos;

c) a concessão de vista ao Ministério Público para oferecimento de parecer, no prazo 

de quinze dias.

Publique-se e intime-se.

Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2011.

MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA 

Relator
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