
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.167.146 - PE (2009/0219156-1)
  

RELATOR : MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
ADVOGADO : PAULO MELO DE ALMEIDA BARROS E OUTRO(S)
RECORRIDO : GINATH BARROS VIEIRA E OUTRO
ADVOGADO : ARNAUD MAIA DOS SANTOS JUNIOR E OUTRO(S)

DECISÃO

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

fundamento no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c" da Constituição da República, contra acórdão 

proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região.

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

Civil, como representativo da controvérsia repetitiva. O ponto a ser submetido a julgamento pelo 

procedimento dos recursos repetitivos, no entanto, é apenas aquele que discute a legalidade ou 

não da cobrança das taxas de administração e de risco de crédito previstas em contratos de 

financiamento imobiliário com recursos oriundos do FGTS.

Trata-se de matéria que poderá vir a ser decidida tanto na Primeira quanto na 

Segunda Seção, razão pela qual o julgamento do recurso 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 

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

de quinze dias.

Publique-se e intime-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2011.

MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA 

Relator
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