
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.154.730 - PE (2009/0162781-0)
  

RELATOR : MINISTRO MASSAMI UYEDA
RECORRENTE : EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA E OUTRO
ADVOGADO : DIOGO MELO DE OLIVEIRA E OUTRO(S)
RECORRIDO : EMERSON ALVES DA SILVA 
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS 

EMENTA

RECURSO ESPECIAL - RECURSO REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA - ARTIGO 543-C, § 1º, DO CPC - SFH - 
CONTRATO DE MÚTUO HABITACIONAL - INADIMPLÊNCIA DO 
MUTUÁRIO - AJUIZAMENTO DE AÇÃO MONITÓRIA PELO 
AGENTE FINANCEIRO MUTUANTE - AUSÊNCIA DO 
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO - 
APLICABILIDADE DA SÚMULA 247/STJ - QUESTÃO JURÍDICA 
OBJETO DE RECURSOS REPETITIVOS - ARTIGOS 1º E 2º DA 
RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ - COMPETÊNCIA DA SEGUNDA 
SEÇÃO PARA O JULGAMENTO DA CONTROVÉRSIA.

DECISÃO

Cuida-se de recurso especial interposto por EMPRESA GESTORA 
DE ATIVOS - EMGEA E OUTRO com fundamento no artigo 105, III, alínea "a", da 
Constituição Federal, em que se alegou negativa de vigência do artigo 1.102a do 
CPC.

Os elementos dos autos dão conta de que a EMPRESA GESTORA 
DE ATIVOS - EMGEA ajuizou ação monitória em face do recorrido EMERSON 
ALVES DA SILVA na qual alegou que o demandado contraiu financiamento para 
aquisição de bem imóvel, mas deixou de pagar algumas das prestações previstas 
no contrato particular de compra e venda, com garantia hipotecária, firmado entre as 
partes.

O r. Juízo sentenciante indeferiu liminarmente a inicial, extinguindo 
o processo, sem análise do mérito, declarando a carência da ação em face da falta 
de interesse de agir da parte autora, consignando que esta já possuía um título 
executivo representado pelo contrato de mútuo habitacional, nos termos do artigo 1º 
da Lei 5.741/1971 (fls. 40/43, e-STJ).

Interposto recurso de apelação pela autora, o egrégio Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região deixou assentado que trata-se de matéria pacificada 
no âmbito daquela Corte que o contrato de mútuo habitacional, vinculado à garantia 
hipotecária, de fato, constitui título executivo extrajudicial, suficiente para embasar 
ação de execução com fundamento na Lei 5.741/71 ou no Decreto-Lei 70/66.

Ademais, observou, ainda, que o contrato apresentado não contava 
com a assinatura de duas testemunhas, bem como não foram juntados aos autos o 
demonstrativo do débito referente ao financiamento imobiliário, aplicando ao caso, o 
teor da Súmula 247/STJ, in verbis : "O contrato de abertura de crédito em 
conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil 
para o ajuizamento da ação monitória ".
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Nesse sentido, o Tribunal a quo manteve a sentença recorrida, 
ressaltando a pertinência do óbice da Súmula 247/STJ, esclarecendo que a 
exigência da liquidez do débito não se restringe apenas ao contrato de crédito 
rotativo, mas também aos contratos firmados no âmbito do Sistema Financeiro da 
Habitação por força do seu caráter social (fls. 62/66, e-STJ).

No presente recurso especial, os recorrentes asseveram que a 
Corte de origem violou o artigo 1.102a do CPC porque entendem que instruíram a 
inicial da ação monitória com uma prova escrita sem eficácia de título executivo, ou 
seja, o contrato de mútuo habitacional. Acrescentam, outrossim, que a Corte 
estadual equivocadamente aplicou o óbice da Súmula 247/STJ para justificar a 
exigibilidade do demonstrativo pormenorizado da evolução da dívida, contudo, a 
hipótese dos autos diz respeito a contrato de mútuo habitacional e não se refere a 
contrato de abertura de crédito em conta-corrente (fls. 69/75, e-STJ).

Após decorrido o prazo legal sem apresentação de contra-razões (fl. 
83), a Corte de origem admitiu o recurso especial e determinou o seu 
encaminhamento sob o regime do art. 543-C do CPC, bem como a suspensão dos 
demais recursos até o pronunciamento definitivo desta Corte Superior (fl. 84, 
e-STJ).

É o relatório.

Inicialmente, observa-se que a controvérsia instaurada nos autos, 
ou seja, a aplicação extensiva do óbice da Súmula 247/STJ aos contratos de mútuo 
imobiliário, ainda não foi submetida ao rito dos recursos repetitivos.

Dessa forma, determina-se: 

a) A comunicação, com cópia da presente decisão, aos Ministros da 
2ª Seção e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, nos termos e para os 
fins previstos no artigo 2º, § 2º, da Resolução 08/2008; 

b) A concessão de vistas ao representante do Ministério Público 
Federal, para parecer, no prazo de 15 (quinze) quinze dias (artigo 3º, II, da 
Resolução 08/2008). 

Publique-se. Intime-se.

Brasília (DF), 13 de maio de 2011.

MINISTRO MASSAMI UYEDA 

Relator
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