
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.157.331 - PE (2009/0192088-4)
  

RELATOR : MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
RECORRENTE : EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA 
ADVOGADO : PAULO MELO DE ALMEIDA BARROS E OUTRO(S)
RECORRIDO : FERNANDA ANTÔNIA DE ALBUQUERQUE NOLASCO 
ADVOGADO : RICARDO DOS SANTOS LIMA 

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto por Empresa Gestora de Ativos - EMGEA 

nos autos em que se discute a legitimidade da  transferência de financiamento de imóvel entre 

mutuário primitivo e terceiro através de contrato particular de cessão de direitos, sem a prévia 

anuência da instituição financeira. Em sede de apelação, o Tribunal Regional Federal da 5ª 

Região negou provimento ao recurso nos termos da seguinte ementa:
CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SFH. CESSÃO DE 
CONTRATO DE MÚTUO (“CONTRATO DE GAVETA”). TRANSFERÊNCIA 
ULTIMADA ANTES DE 25.10.1996. OBRIGAÇÃO DO AGENTE 
FINANCEIRO PROCEDER À FORMALIZAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DO 
MUTUÁRIO ORIGINÁRIO PELO NOME DA ORA RECORRIDA. APELO
CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.
1. Trata-se de Apelação Cível, interposta contra a sentença de fls. 129-136, que 
julgou procedente o pedido formulado no processo nº 2002.83.00.002116-0, no 
sentido de formalizar a cessão do contrato de mútuo, e julgou improcedente o 
pedido formulado no processo nº 2000.83.00.01184-8, revogando a antecipação de 
tutela anteriormente concedida.
2. Os arts. 20, 21 e 22 da Lei nº 10.150, de 21.12.00, estabeleceram alguns 
requisitos para a regulamentação dos Contratos de Gaveta. Assim, a transferência 
de financiamento feita entre o mutuário primitivo e terceiro, através de contrato 
particular de cessão de direitos, se firmados até 25.10.96, deve prevalecer, mesmo 
se não houve a anuência da instituição financeira acerca dessa avença.
3. No caso dos autos, a cessão contratual ocorreu em 18.03.2002 (fls. 118-121). 
Contudo, o art. 20, §1º, da Lei nº 10.150/2000 exige a comprovação, junto a 
Cartórios de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos ou de Notas, onde se 
caracterize, através de documentos, que a transferência foi realizada até a já 
mencionada data (25.10.1996). In casu, existe escritura pública de cessão e 
transferência, mediante repasse de direito, registrada no 6º Ofício de Notas 
(Cartório João Roma), com data de 30.11.1993 (fl. 16).
4. Assim, deve a EMGEA providenciar a formalização da modificação contratual 
ocorrida, com a substituição do mutuário originário pelo nome da ora Apelada.
5. Apelação Cível conhecida, mas improvida.

Os embargos de declaração então opostos foram rejeitados. 

Nas razões recursais, fundadas nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional,  a 

recorrente aponta contrariedade ao disposto no art. 20 da Lei 10.150/2000, que estabelece 

condições para a regularização da transferência do contrato de mútuo, dentre as quais a 

intervenção obrigatória da instituição financeira. 

Salienta, ainda, que o cessionário do financiamento regido pelo Sistema Financeiro 

de Habitação é parte ilegítima para integrar a lide na qual se discute a validade de cláusulas 
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contratuais, ante a ausência de relação jurídica-material entre a Caixa Econômica Federal e o 

referido cessionário. Indica, no ponto, diversos precedentes jurisprudenciais favoráveis à tese 

defendida.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

O Vice-Presidente do Tribunal de origem admitiu o recurso especial e determinou 

seu processamento na forma do art. 543-C do CPC. 

É o relatório.

Verifica-se que o tema do recurso ainda não foi submetido a julgamento pelo novo 

procedimento do art. 543-C do CPC, regulamentado pela Resolução STJ n. 8/2008. 

Ante o exposto, recebo o recurso especial como representativo da controvérsia a ser 

dirimida pela Primeira Seção, adotando-se as seguintes providências: 

a) comunique-se, com cópia da presente decisão, aos Ministros da Primeira Seção do 

STJ e aos Presidentes dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, nos 

termos do art. 2º, § 2º, da Resolução STJ n. 8/2008 e para os fins nele previstos; 

b) suspenda-se o julgamento dos demais recursos sobre a matéria versada no 

presente recurso especial, consoante preceitua o § 2º do art. 2º da Resolução STJ n. 8/2008; 

c) nos termos do artigo 543-C, § 4º, do CPC, combinado com art. 3º da Resolução do 

STJ n. 08/2008, conceda-se vista às pessoas, órgãos ou entidades com interesse na 

controvérsia, para manifestação no prazo de quinze dias; e 

d) dê-se vista ao Ministério Público Federal para parecer, em quinze dias, nos termos 

do art. 3º, II, da Resolução STJ n. 8/2008. 

Publique-se. Intimem-se

Brasília (DF), 17 de junho de 2010.

MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES 
Relator
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