
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.449.967 - CE (2014/0090303-7)
  
RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE : FRANCISCA SUELY PONTES QUEIROZ 
ADVOGADO : FERNANDO DE LIMA ALMEIDA 
RECORRIDO : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
ADVOGADO : PAULO MELO DE ALMEIDA BARROS E OUTRO(S)

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. PURGA 
DA MORA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. LUGAR INCERTO E NÃO 
SABIDO. ART. 26, § 4º, DA LEI Nº 9.514/1997. DEVEDOR RECOLHIDO AO 
SISTEMA PRISIONAL.
1. Cinge-se a controvérsia a saber se, na alienação fiduciária de coisa imóvel, o 
fato de o fiduciante desconhecer que o devedor fiduciante encontra-se recolhido ao 
sistema prisional, autoriza-o a promover a intimação por edital, por entendê-lo, 
assim, em lugar incerto e não sabido.
2. O procedimento de retomada extrajudicial do imóvel objeto de garantia do 
contrato deve observar estritamente os termos da legislação especial, de modo a 
não causar lesão a direito do devedor e para que se harmonizem a função social 
do crédito e a garantia dos direitos individuais do devedor. 
3. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a prestação ou parcela da dívida, o 
devedor fiduciante constituído em mora será intimado, a teor do que dispõe o art. 
26, § 1º, da Lei nº 9.514/1997, a satisfazer no prazo de 15 (quinze) dias a 
obrigação não adimplida, sob pena de se consolidar a propriedade do imóvel em 
nome do credor fiduciário.
4. Quando o devedor se encontrar em outro local, incerto e não sabido, admite-se a 
intimação por edital (art. 26, § 4º, da Lei nº 9.514/1997).
5. Lugar incerto e não sabido é um desconhecimento de ordem objetiva, em que se 
conhece o sujeito destinatário da intimação, mas não se sabe onde encontrá-lo em 
virtude da ausência de dados para a sua localização. À luz de tal definição, 
verifica-se que o devedor já recolhido em estabelecimento prisional, e, portanto, 
com domicílio modificado, encontra-se em lugar incerto e não sabido apto a ensejar 
a intimação por edital se não informar tal situação ao agente fiduciário.
6. É dever do contratante fornecer corretamente seus dados na constituição da 
avença bem como mantê-los atualizados até o término da execução do negócio 
jurídico, em observância aos princípios da boa-fé contratual e do pacta sunt 
servanda.  
7. Não é razoável exigir do credor fiduciário a realização de diligências em 
estabelecimentos prisionais a fim de localizar o paradeiro do devedor. Por seu 
turno, cumpre ao devedor comunicar alterações relevantes de seu estado ao 
credor, inclusive porque a dívida não fica suspensa em razão do encarceramento e 
também porque o preso não fica incomunicável.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.
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Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, 
prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 
inaugurando a divergência, decide a Terceira Turma, por maioria, conhecer em parte do recurso 
especial e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. 
Vencidos os Srs. Ministros  Paulo de Tarso Sanseverino e Moura Ribeiro. Os Srs. Ministros Marco 
Aurélio Bellizze e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.  

Brasília (DF), 17 de setembro de 2015(Data do Julgamento)

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva  
Relator
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