
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.163.283 - RS (2009/0206657-6)
RECORRENTE : BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - BANRISUL 
ADVOGADO : SÔNIA MICHEL ANTONELO PEREIRA E OUTRO(S)
RECORRIDO : IGNEZ IVONE ALOVISI GALO E OUTRO
ADVOGADO : ADILSON MACHADO E OUTRO(S)

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: 

1. Ignez Ivone Alovisi Galo e Ailton Walter Gauterio Galo ajuizaram ação de 

revisão de prestações do saldo devedor e repetição de indébito em face do Banco do Estado 

do Rio Grande do Sul S.A. - BANRISUL, ora recorrente, visando ao restabelecimento do 

equilíbrio contratual de financiamento habitacional, por meio da revisão de cláusulas que 

consideram abusivas.  

O Juízo de piso julgou parcialmente procedente o pedido, afastando a aplicação 

da Tabela Price como método de amortização da dívida e, em consequência, a capitalização 

dos juros em período inferior a um ano; deferiu a compensação dos valores referentes às 

parcelas ainda pendentes com as pagas a maior já liquidadas. Manteve-se, ainda, decisão 

liminar proferida no sentido de suspender os efeitos da mora até decisão final da ação (e-fls. 

171-181).

Inconformados, autores (e-fls. 199-215) e réu (e-fls. 221-236) apelaram.

Julgados os recursos, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul 

conheceu em parte da apelação do Banco réu, negando-lhe provimento e deu parcial 

provimento à apelação da autora, nos termos da ementa abaixo reproduzida (e-fls. 286-319):

APELAÇAO CÍVEL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. PROCESSO 
CIVIL. REVISIONAL DE CONTRATO HABITACIONAL 

INÉPCIA DA INICIAL. O pedido dos mutuários atende às disposições do 
artigo 282, inciso IV do CPC, em especial ao que respeita à especificação 
do pedido, tanto assim que oportunizou o oferecimento de defesa pelo 
mutuante. Inaplicável à espécie o art. 50, da Lei nº 10.931/04, considerando 
a inexistência de referência expressa aos contratos do Sistema Financeiro 
da Habitação, o qual é regido por legislação específica.
DESNECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. Tratando-se a 
matéria de mérito exclusivamente de direito e prescindível de conhecimento 
especial técnico, incabível a realização de perícia.
FALTA DE INTERESSE RECURSAL. O mutuante carece de interesse 
processual quanto à repetição do indébito, já que não houve condenação 
na origem, mas sim decaimento do pedido por parte da mutuária. Recurso 

Documento: 45626245 - RELATÓRIO, EMENTA E VOTO - Site certificado Página  1 de 16



 

 

Superior Tribunal de Justiça

não conhecido, no particular, nos termos do art. 499 do CPC. Lições 
doutrinárias.
APLICAÇÃO DO CDC AOS CONTRATOS DO SFH.
Há relação de consumo entre o agente financeiro do SFH, que concede 
empréstimo para aquisição de casa própria, e o mutuário, razão pela qual 
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. Súmula 297 do 
STJ.
TABELA PRICE. A capitalização dos juros é proibida (Súmula 121/STJ), 
somente aceitável quando expressamente permitida em lei (Súmula 93/STJ), 
o que não acontece no SFH. Verificada a contratação expressa da tabela 
price  e que esta contém fórmula que privilegia a cobrança de juros sobre 
juros, devido a função exponencial, causando oneração excessiva ao 
mutuário, deve ser revisada a cláusula para afastar sua incidência e 
determinar o (re)cálculo das prestações através da contagem de juros 
simples ou linear. Precedentes da Corte e do STJ.
DA ORDEM DE AMORTIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. A correção 
monetária do saldo devedor deve ocorrer antes da amortização das 
prestações, o que não caracteriza violação do contido no art. 60 da Lei nº 
4.380, de 21/8/1964, que, aliás, na jurisprudência do STJ, resultou 
superada pela edição do Decreto 19/66.
LIMITAÇÃO DE JUROS. Os juros nos contratos do SFH encontram limitação 
pela normatização do próprio sistema, referendado posteriormente por lei 
específica (Lei nº 8.692/93), que os limitou em 12%. In casu , o contrato 
prevê taxa de juro pactuado de acordo com o limite legal previsto, devendo, 
porém, ser observada a taxa de juros nominal contratada, pois em se 
tratando de contrato de financiamento habitacional, inadmissível a 
capitalização de juros em qualquer periodicidade.
SEGURO HABITACIONAL. Estando a taxa do seguro integrada ao encargo 
mensal e restando expressamente acordado no contrato sua regência 
segundo o PAM, devem ser respeitadas as determinações da SUSEP no 
reajuste do referido prêmio, mas limitadas ao índice de atualização dos 
depósitos de poupança.
REPETIÇÃO SIMPLES DAS PARCELAS PAGAS A MAIOR. DEVOLUÇÃO. 
POSSIBILIDADE. O art. 23 da Lei 8.004/90 prevê expressamente a 
possibilidade de restituição dos valores eventualmente pagos a maior pelo 
mutuário, em espécie ou mediante compensação. Precedentes 
jurisprudenciais.
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. Resta descaracterizada a mora em virtude da 
exigência por parte do agente financeiro de encargos abusivos, o que faz 
com que exista discussão em torno da legalidade desses encargos, e do 
próprio pacto, o que impõe a suspensão da execução extrajudicial até que o 
valor do contrato seja readequado aos limites da revisão verificada.
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADOS.
CONHECERAM PARTE DO RECURSO DA RÉ E NEGARAM PROVIMENTO. 
DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA.

Foram opostos embargos de declaração pelos autores (e-fls. 323-325), 

rejeitados, conforme ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. 
INOCORRÊNCIA.
Não verificada contradição, omissão ou obscuridade no acórdão 
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embargado, mesmo que para efeito de prequestionamento, não merece 
guarida a pretensão recursal. O julgador não está adstrito à necessidade de 
pronunciamento de todos os dispositivos legais aventados pelas partes, 
sendo suficiente que a decisão exarada aponte os argumentos e razões de 
seu convencimento (art. 93, IX, CF). Precedentes jurisprudenciais.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.

Sobreveio recurso especial (e-fls. 449-456), interposto pelo Banco do Estado do 

Rio Grande do Sul S.A. - BANRISUL, com fulcro nas alíneas "a" e "c" do permissivo 

constitucional, sob alegação de violação aos arts. 46 e 50 da Lei n. 10.931/2004; art. 2º da Lei 

n. 8.692/1993.

Afirma o recorrente que o acórdão recorrido negou vigência e afrontou o 

disposto nos artigos 46 e 50 da Lei n. 10.931/2004, ao entender que a Lei 10.931/2004 não se 

aplica aos contratos de financiamento de Imóveis. Salienta que o art. 46 faz expressa 

referência a contratos de financiamento imobiliário em geral, devendo incidir os dispositivos 

daquela lei a todos os pactos de financiamento habitacional. 

Argumenta que o mencionado art. 50  da Lei n. 10.931/2004 determina, para 

fins de ação revisional do Sistema Financeiro Habitacional, o depósito judicial, pelo mutuário, 

dos valores controvertidos e o pagamento direto ao banco do valor incontroverso.

Pleiteia o reconhecimento da violação aos artigos da lei federal e que seja 

determinado aos recorridos o depósito judicial dos valores devidos, sob pena de inépcia da 

ação. Quanto ao ponto, alega divergência jurisprudencial em relação a precedentes do 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região.

Foram apresentadas contrarrazões (e-fls. 493-507).

Ignez Ivone Alovisi Galo e Ailton Walter Gauterio Galo também interpuseram 

recurso especial (e-fls. 442-454), que, no entanto, não foi recebido no tribunal de origem. 

O recurso especial do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - 

BANRISUL, por sua vez, foi admitido (e-fls. 534-542).

É o relatório.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.163.283 - RS (2009/0206657-6)
RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
RECORRENTE : BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - BANRISUL 
ADVOGADO : SÔNIA MICHEL ANTONELO PEREIRA E OUTRO(S)
RECORRIDO : IGNEZ IVONE ALOVISI GALO E OUTRO
ADVOGADO : ADILSON MACHADO E OUTRO(S)
  

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS DE 
FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. 
LEI N. 10.931/2004. INOVAÇÃO. REQUISITOS PARA PETIÇÃO INICIAL. 
APLICAÇÃO A TODOS OS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO.

1. A análise econômica da função social do contrato, realizada a partir da 
doutrina da análise econômica do direito, permite reconhecer o papel 
institucional e social que o direito contratual pode oferecer ao mercado, 
qual seja a segurança e previsibilidade nas operações econômicas e 
sociais capazes de proteger as expectativas dos agentes econômicos, 
por meio de instituições mais sólidas, que reforcem, ao contrário de 
minar, a estrutura do mercado.

2. Todo contrato de financiamento imobiliário, ainda que pactuado nos 
moldes do Sistema Financeiro da Habitação, é negócio jurídico de cunho 
eminentemente patrimonial e, por isso, solo fértil para a aplicação da 
análise econômica do direito.

3. A Lei n. 10.931/2004, especialmente seu art. 50, inspirou-se na 
efetividade, celeridade e boa-fé perseguidos pelo processo civil moderno, 
cujo entendimento é de que todo litígio a ser composto, dentre eles os de 
cunho econômico, deve apresentar pedido objetivo e apontar precisa e 
claramente a espécie e o alcance do abuso contratual que fundamenta a 
ação de revisão do contrato.

4. As regras expressas no art. 50 e seus parágrafos têm a clara intenção 
de garantir o cumprimento dos contratos de financiamento de imóveis tal 
como pactuados, gerando segurança para os contratantes. O objetivo 
maior da norma é garantir que, quando a execução do contrato se tornar 
controvertida e necessária for a intervenção judicial, a discussão seja 
eficiente, porque somente o ponto conflitante será discutido e a discussão 
da controvérsia não impedirá a execução de tudo aquilo com o qual 
concordam as partes.

5. Aplicam-se aos contratos de financiamento imobiliário do Sistema de 
Financiamento Habitacional as disposições da Lei n. 10.931/2004, 
mormente as referentes aos requisitos da petição inicial da ação de 
revisão de cláusulas contratuais, constantes do art. 50 da Lei n. 
10.931/2004.

6. Recurso especial provido.
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VOTO

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator): 

2. A questão principal em discussão é determinar se as disposições da Lei n. 

10.931/2004, sobretudo as regras do artigo 50, aplicam-se a todos os contratos de 

financiamento imobiliário do Sistema de Financiamento Habitacional.

Confira-se o teor do dispositivo, para melhor compreensão da controvérsia: 

Art. 50. Nas ações judiciais que tenham por objeto obrigação decorrente de 
empréstimo, financiamento ou alienação imobiliários, o autor deverá 
discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que 
pretende controverter, quantificando o valor incontroverso, sob pena de 
inépcia.

§ 1o O valor incontroverso deverá continuar sendo pago no tempo e modo 
contratados.

§ 2o A exigibilidade do valor controvertido poderá ser suspensa mediante 
depósito do montante correspondente, no tempo e modo contratados.

Ao examinar a questão, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul se 

manifestou pela não incidência dos dispositivos da Lei n. 10.931/2004, afastando a preliminar 

de inépcia da inicial da ação revisional, nos termos do voto abaixo transcrito:

Não carece de guarida a formulação do mutuante para reconhecimento de 
inépcia da inicial.

Isso porque o pedido atende às disposições do artigo 282, inciso IV do CPC, 
em especial ao que respeita à especificação do pedido, tanto assim que 
oportunizou o oferecimento de defesa pela demandada.
Nem mesmo com fundamento no art. 50 da Lei nº 10.931/2004 prospera a 
preliminar aventada.
No ponto, a ilustre Desª íris Helena Medeiros Nogueira bem definiu a 
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quaestio  no julgamento da Apelação Cível nº 70020058129, a qual peço 
vênia para incorporar às razões de decidir, verbis :

Não merece acolhida a preliminar de inépcia da petição inicial em razão 
da ausência de quantificação e depósito do valor incontroverso previsto 
no artigo 50 da Lei n 0 10. 931/04.
Em sentido contrário ao afirmado por parte do demandado, tenho que o 
artigo 50 da Lei nº 10.931, de 02 de agosto de 2004, não se aplica aos 
casos em que se discute contratos do Sistema Financeiro de Habitação.
Referida lei dispõe sobre "o patrimônio de afetação de incorporações 
imobiliárias, Letra de Crédito Imobiliário, Cédula de Crédito Imobiliário, 
Cédula de Crédito Bancário, altera o Decreto-Lei nº 911, de 10 de 
outubro de 1969, as Leis nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, nº 
4.728, de 14 de julho de 1965, e nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e 
dá outras providências".
Por sua vez, enquanto o Decreto-Lei nº 911/69 dispõe sobre a alienação 
fiduciária, as Leis nº 4.728/65 e 4.591/64 tratam, respectivamente, sobre 
o mercado de capitais e o condomínio em edificações e incorporações 
imobiliárias. Não há, portanto, referência expressa ao Sistema Financeiro 
de Habitação, o qual é regido por legislação especifica.
Em sendo assim, apesar de o artigo 50 da Lei nº 10.931/04 estar inserido 
no Capítulo V, destinado aos Contratos de Financiamento de Imóveis, 
não se pode simplesmente incluir nestes contratos, sem referência 
expressa da lei, aqueles regidos pelo Sistema Financeiro da Habitação.
Saliento, inclusive, que a única referência da Lei nº 10.931/04 ao Sistema 
Financeiro da Habitação - SFH está no artigo 63, o qual alterou a Lei de 
Protesto de Títulos e Documentos de Dívida e determinou o seguinte:
Art. 63. Nas operações envolvendo recursos do Sistema Financeiro da 
Habitação e do Sistema Financeiro Imobiliário, relacionadas com a 
moradia, é vedado cobrar do mutuário a elaboração de instrumento 
contratual particular, ainda que com força de escritura pública.
Não bastasse isso, ao aplicar a lei, o julgador tem de atender aos fins 
sociais a que ela se dirige e ao bem comum, conforme determina o artigo 
50 da Lei de Introdução ao Código Civil.
No mesmo sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SFH. 
REVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DO CDC. TABELA PRICE. 
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. JUROS REMUNERATÓRIOS. PLANO DE 
EQUIVALÊNCIA SALARIAL. COEFICIENTE DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL. 
AMORTIZAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES E DO SALDO 
DEVEDOR. TAXA REFERENCIAL. SEGURO. LEGÍTIMO O PLEITO DE 
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA MODALIDADE SIMPLES. I 
PRELIMINARES. 1. CERCEAMENTO DE DEFESA. (...). 3. INÉPCIA DA 
INICIAL. Inaplicável à espécie o art. 50, da Lei no 10.931/04, 
considerando a inexistência de referência expressa aos contratos do 
Sistema Financeiro da Habitação, o qual é regido por legislação 
específica. (...). À UNANIMIDADE, AFASTARAM AS PRELIMINARES E 
DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DOS AUTORES, E, POR 
MAIORIA, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO BANCO, 
VENCIDO O REVISOR QUE NEGAVA PROVIMENTO.
(Apelação Cível NO 70017187824, Nona Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Odone San guiné, Julgado em 11/04/2007). 
(grifei).
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3. A exposição de motivos da Lei n. 10.931/2004, objeto deste recurso, dispõe 

que a economia brasileira, à época da elaboração de seu projeto, apresentava crescimento 

inferior em relação ao seu real potencial, refletido pela queda da renda média da população, 

pela elevada carga tributária e juros, além da baixa performance do mercado imobiliário.

Diante desse contexto, a Lei n. 10.931/2004 foi pensada para contribuir para a 

retomada do crescimento da economia do País, a partir da previsão de institutos que 

promoveriam o impulso econômico do mercado e proporcionariam, ao mesmo tempo, maior 

segurança e credibilidade aos adquirentes de imóveis e aos financiadores dessas aquisições.

A elaboração da lei teve como objetivo maior o fomento do mercado imobiliário, 

por meio, por exemplo, da instituição de mecanismos que garantissem segurança jurídica às 

partes nos contratos de comercialização de bens imóveis. A lógica da lei foi a de conferir 

maiores garantias aos credores para que, diante desta segurança, o crédito fosse mais 

amplamente oferecido, tornando o mercado imobiliário fértil e o progresso econômico e social 

do país uma realidade. 

Arnoldo Wald, em artigo publicado na Revista de Direito Bancário e do Mercado 

de Capitais - O Direito a Serviço da Economia , tratou da importância das reformas legais e 

institucionais para o desenvolvimento econômico do país, e enumerou suas finalidades, quais 

sejam: a) o desenvolvimento do crédito; b) a maior eficiência na gestão dos contratos e 

solução dos conflitos deles decorrentes; c) o aprimoramento do ambiente de negócios e d) a 

redução do custo do investimento. (WALD, Arnoldo. O direito a serviço da economia : o novo 

direito bancário.  In: Revista de direito bancário e do mercado de capitais, v. 8, n. 27, p. 20-25, 

jan/mar. 2005).

Destarte, a Lei n. 10.931/2004 foi destacada por Wald como uma das 

conquistas legislativas que serviram de importante catalisador para o aumento do crédito, 

redução da inadimplência e criação de um consequente clima propício ao investimento. 

Merece transcrição o trecho abaixo:

Nos países democráticos não se pode impor às empresas e aos bancos, 
respectivamente, o dever de investir em determinados negócios ou de 
conceder crédito a certas pessoas ou a grupos ou classes. Por outro lado, o 
Estado não tem nem os recursos necessários, nem a flexibilidade adequada 
para se substituir à iniciativa privada, como ocorreu num passado remoto. 
Assim, o papel básico que lhe cabe é de propiciar um ambiente de 
segurança e previsibilidade que incentive os detentores do capital 
a também usá-lo no interesse social. Para tanto, é preciso que haja uma 
coincidência válida entre a rentabilidade almejada pelo particular e as 
garantias que lhe são dadas, de um lado, e, de outro, as áreas nas quais 
são concedidos os financiamentos e são realizadas as obras que 
correspondem às aspirações da sociedade. Essa parceria entre o capital 
privado e o exercício da função estatal, pelos seus diversos poderes, 
abrange desde as concessões de grandes obras e serviços públicos até o 
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financiamento às micro-empresas, passando pelos empréstimos para capital 
de giro e aquisição de equipamentos ou o crescimento das exportações das 
empresas industriais e comerciais.
(...)

Voltando às realizações legislativas recentes, podemos afirmar que 
a sua finalidade ultrapassa o simples crescimento da economia, 
integrando-se no direito do desenvolvimento, em virtude de serem, 
em vários casos, medidas que não só permitem o progresso do País, 
em termos de PIB, mas também têm incontestáveis finalidades 
sociais, facilitando o acesso ao crédito dos menos afortunados, 
reduzindo, pois, as desigualdades.

4. Nessa ordem de ideias, doutrinadores da área jurídica e também da área 

econômica identificaram a Lei 10.931/2004 como um dos instrumentos que caracterizaram a 

primeira fase da reforma do judiciário, iniciada com EC n. 45/2004 e apontaram ambas, a lei e 

a emenda constitucional, como realizações das teorias desenvolvidas pela Análise 

Econômica do Direito – AED, comumente denominada Escola de Chicago,  que tem como 

marco importante os estudos de Roland Coase, advogado norte-americano, Prêmio Nobel de 

Economia no ano de 1991. (MONTEIRO. Renato Leite. Análise econômica do direito: uma 

visão didática.  Trabalho publicado nos Anais do XVIII Congresso Nacional do CONPEDI, 

realizado em São Paulo. 04 a 07 de novembro de 2009).

Tal doutrina tem como pressuposto o aumento do grau de previsibilidade e 

eficiência das relações intersubjetivas, próprias do Direito, a partir da utilização de postulados 

econômicos para aplicação e interpretação de princípios e paradigmas jurídicos. 

Com efeito, a análise econômica do direito não pretende, por óbvio, esclarecem 

seus estudiosos, submeter as normas jurídicas à economia, mesmo porque o Direito não 

existe para atender exclusivamente aos anseios econômicos. Por outro lado, visa à 

aproximação das normas jurídicas à realidade econômica, por meio do conhecimento de 

institutos econômicos e do funcionamento dos mercados. A interação das duas ciências é o 

mote da Escola, não a exclusão de uma pela outra. A regulamentação jurídica, acreditam os 

defensores da escola econômica, pode influenciar empreendimentos econômicos e 

promover o desenvolvimento e a mudança social.

Por outro lado, analisando a função social do contrato, prevista no art. 421 do 

Código Civil de 2002, normalmente estudada a partir da ideia de justiça social e de justiça 

distributiva inerentes ao Estado Social, Luciano Benetti Timm apresentou estudo sob a ótica 

da escola de análise econômica do direito acima referida. (TIMM, Luciano Benetti. Direito, 

economia, e a função social do contrato: em busca dos verdadeiros interesses coletivos 

protegíveis no mercado do crédito . In: Revista de direito bancário e do mercado de capitais, v. 

9, n. 33, p. 15-31, jul./set. 2006).
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O autor aduz que a análise econômica da "função social do contrato" permite 

reconhecer o papel institucional e social que o direito contratual pode oferecer ao mercado, 

qual seja a segurança e previsibilidade nas operações econômicas e sociais, capazes de 

proteger as expectativas dos agentes econômicos. 

Explica o professor que a análise econômica do direito permite medir, sob certo 

aspecto, as externalidades do contrato (impactos econômicos) positivas e negativas, 

orientando o intérprete para o caminho que gere menos prejuízo à coletividade, ou mais 

eficiência social. A coletividade deixa de ser encarada apenas como a parte fraca do contrato 

e passa a ser vista como a totalidade das pessoas que efetivamente ou potencialmente 

integram um determinado mercado de bens e serviços, como no caso do crédito. 

Dessa forma, a análise econômica do direito aposta no efetivo cumprimento 

dos contratos de financiamento de imóveis, por exemplo, como pressuposto para o sucesso 

do sistema como um todo. A satisfação de cada um dos pactos celebrados entre 

financiadores e financiados, individualmente considerados, é requisito para que o sistema 

evolua e garanta o beneficiamento de outros tantos sujeitos, de toda coletividade interessada.

Confira-se, nesse ponto, as palavras de Luciano Benetti:

Em uma perspectiva de análise econômica do direito, não se rejeita que 
existam interesses coletivos dignos de tutela nas relações contratuais. 
Contudo a coletividade é identificável na estrutura do mercado que está por 
trás do contrato que está sendo celebrado e do processo judicial 
relacionado ao litígio a ele pertinente (em verdade, a própria Lei 8.884/94 
reconhece ser o mercado protegido por ela um interesse difuso ou coletivo 
digno de tutela). Nesse sentido, o todo em um contrato de 
financiamento habitacional é representado pela cadeia ou rede de 
mutuários (e potenciais mutuários), que dependem do cumprimento 
do contrato daquele indivíduo para alimentar o sistema financeiro 
habitacional, viabilizando novos financiamentos a quem precisa. 
Assim, se houver quebra na cadeia, com inadimplementos 
contratuais, quem sai perdendo é a coletividade (que ficará sem 
recursos e acabará pagando um juro maior). 
(...)

Como os mercados são imperfeitos, existem custos de transação (custos 
incorridos pelas partes para negociar e para fazer cumprir um contrato) 
(Coase, 1988, p. 7). É papel do direito diminuir esses custos de transação. 
O que se pode afirmar, inclusive, é que, pelo menos dentro de uma 
perspectiva econômica, quanto mais desenvolvidas as instituições, mais 
propício é o ambiente para seu natural desenvolvimento, pela diminuição 
dos custos de transação. Quanto mais sólidos os tribunais e as agências 
reguladoras e quanto mais íntegro e previsível o sistema jurídico de um país 
(garantindo a concorrência, a propriedade e os contratos empresariais), 
melhores são suas instituições.

A partir dessas ideias, concluiu o autor que por meio de instituições mais 
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sólidas, que reforcem, ao contrário de minar, a estrutura do mercado, serão preservados os 

interesses coletivos e difusos presentes nas relações contratuais e que os riscos, as 

incertezas e os custos de transação serão diminuídos, facilitando-se o crédito, dinamizando a 

economia e, portanto, favorecendo a posição daqueles agentes econômicos externos ao 

contrato individual firmado entre as partes.

Na esteira desse entendimento, Diogo Leite Campos, comentando os contratos 

bancários, ilustrou de forma simples a função social que cumprem:

Digo que o direito bancário é um dos ramos de Direito com mais sentido 
social: quando alguém deposita num banco, não está numa manifestação 
de avareza, nem sequer de aforro; na realidade, financia a casa do vizinho 
ou o emprego do trabalhador da fábrica próxima. (DE CARVALHO, Ernesto 
Antunes. A revisão judicial dos contratos bancários e o art. 285-B do código 
de processo civil (Lei 12.810 de 16.05.2013) . In: Revista de direito bancário 
e do mercado de capitais, v. 16, n. 60, p. 87-96, abr./jun. 2013).

A interação entre direito e economia preconizada pela escola da análise 

econômica do direito é tão interessante que estudiosos dessa interdisciplinaridade afirmaram 

que os sistemas jurídicos repercutem de forma tão significativa nos fatores que determinam o 

desempenho econômico a ponto de a eficiência de reserva da economia diminuir e sofrer 

considerável distorção, diante da existência do risco jurídico. (TIMM, Luciano Benetti; 

Alexandre Bueno Cateb [et al.]. Direito e economia no Brasil . São Paulo: Atlas, 2014).

Érica Gorga Sztajn informa, ainda, que “pesquisas já assinalaram que os 

países com sistemas jurídicos decorrentes da civil law (tradição de direito 

romano-germânico) possuem baixo desempenho econômico, pois são países que oferecem 

menor proteção jurídica aos investidores em razão do conteúdo das normas jurídicas (direito 

material) e da forma de cumprimento destas (direito processual), o que resulta em mercados 

de crédito e de capitais com menor desenvolvimento”. (ZYLBERSZTAJN, Decio e SZTAJN, 

Rachel; PINHEIRO, Armando Castelar [et al.]. Direito e economia: análise econômica do 

direito e das organizações . Rio de Janeiro: Campus, 2005).

5. Nesse ponto, e retomando o raciocínio para o caso concreto, cumpre 

observar que a Lei n. 10.931/2004, com fundamento no incentivo à economia, se mostrou 

apta a alcançar esse desiderato. Os institutos nela previstos, e aqui nos interessam as 

regras processuais dispostas na lei, especificamente as que se encontram no art. 50, 

apresentam, certamente, potencial para colaboração do desenvolvimento econômico e social 

almejados.

Todo contrato de financiamento imobiliário, ainda que pactuado nos moldes do 

Sistema Financeiro da Habitação, é negócio jurídico de cunho eminentemente patrimonial e, 

por isso, solo fértil para a aplicação da análise econômica do direito.
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As regras expressas no art. 50 e seus parágrafos têm a clara intenção de 

garantir o cumprimento dos contratos de financiamento de imóveis tal como pactuados, 

gerando segurança para os contratantes. O objetivo maior da norma é garantir que, quando a 

execução do contrato se tornar controvertida e necessária for a intervenção judicial, a 

discussão seja eficiente, tanto porque somente o ponto conflitante será discutido, tanto 

porque a discussão da controvérsia não impedirá a execução de tudo aquilo com o qual 

concordam as partes. 

Nessa linha de raciocínio, ponderou, uma vez mais, Luciano Benetti: 

(...) o direito material deve combinar-se com o direito processual, sendo 
este visto não mais como um fim em si mesmo, mas como um instrumento 
posto a serviço do direito material. O Poder Judiciário deveria funcionar 
agilmente, fazendo cumprir rapidamente as obrigações assumidas 
pelas partes, e não servir como um incentivo para a parte que busca 
nele apenas ganhar tempo. Ele pode também, complementarmente ao 
Cade, fazer atuar a Lei da Concorrência, evitando o abuso do poder 
econômico e os acordos empresariais que visam a minar a estrutura 
concorrencial do mercado, comprometendo- se efetivamente com a livre 
iniciativa e a livre concorrência. Ainda, o Poder Judiciário deve concentrar 
sua atuação em ações coletivas, que trazem mais impactos à estrutura 
social, ao invés de focar repetidas ações individuais idênticas, próprias de 
uma sociedade menos complexa, como as sociedades antigas romanas, nas 
quais foram forjados princípios de processo civil ainda repetidos em 
manuais da matéria. (TIMM, op. cit.)

Em relação especificamente ao financiamento imobiliário (SFH, SFI, Programa 

de Arrendamento Residencial – PAR, Consórcio Imobiliário etc.), Leonardo Brandelli analisou 

a tendência de comportamento dos agentes econômicos diante dos níveis de segurança 

jurídica ofertados pelo ordenamento jurídico, no que respeita a seus direitos e à possibilidade 

de recuperação do capital mutuado, bem como da remuneração ajustada, e concluiu que se 

a legislação financeira pretender fomentar o mercado de financiamento imobiliário, deve atuar 

na direção de realmente proporcionar segurança por meio de regras claras e estáveis, que 

protejam, além dos legítimos direitos dos mutuários, também os direitos dos mutuantes. 

(...) para que alguém, por exemplo, celebre um contrato de mútuo, de 
dinheiro com outrem, ou haverá segurança suficiente de que o dinheiro será 
retomado em caso de inadimplemento (seja através da garantia geral dada 
pelo próprio patrimônio do devedor, seja por alguma garantia extra, real ou 
fidejussória), ou haverá a estipulação de juros numa monta que compense o 
risco gerado pela insegurança. Caso contrário não haverá celebração de 
contrato.

6. É importante destacar também que o objetivo de colaboração do 

crescimento econômico desejado pela lei acabou compatibilizando-se com um momento 

novo do direito processual civil, responsável por significativas inovações no ordenamento 
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jurídico voltadas à eficiência e à celeridade do processo judicial, que contribuem, de certa 

maneira, para o fortalecimento das instituições jurídicas, dentre elas, e no caso da lei, do 

contrato. 

De fato, o direito processual contemporâneo exige tratamento célere, que 

ampare as demandas de forma adequada e efetiva, conforme ponderação feita por Márcia 

Brandão Zollinger: 

(...) a doutrina processual civil contemporânea passou a versar sobre 
questões de acesso à justiça, instrumentalidade do processo e efetividade 
da tutela jurisdicional, numa verdadeira mudança paradigmática do objetivo 
do processo que, deixando de constituir um fim em si mesmo, passa a 
preocupar-se com a concretização, na realidade fática, das aspirações 
consagradas nas normas de direito material, em especial nas normas jus 
fundamentais. O objetivo do processo é, pois, tornar efetivo o direito 
material. Dessa forma, o direito a um procedimento adequado, que 
possibilite a plena materialização do comando normativo no mundo dos 
fatos, passa a ser reconhecido como elemento essencial para a realização 
dos direitos fundamentais, constituindo ele próprio, também, um direito 
fundamental, como se verá. (ZOLLINGER, Márcia Brandão. Proteção 
processual aos direitos fundamentais.  Curitiba, 2005, f. 121. Dissertação de 
Mestrado em Direito – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2005).

O procedimento enquanto exteriorização material do processo é importante 

instituto do direito processual, e as normas de rito próprias à atuação do Poder Judiciário 

criadas pelo legislador devem permitir sejam proferidas as mais adequadas soluções aos 

conflitos apresentados, promovendo-se a paz social.  

Nessa onda, importante a referência ao interessante trabalho capitaneado por 

Geoff Hazard , professor de Direito Processual Civil e de Ética Profissional na Faculdade de 

Direito da Universidade da Pensilvânia, membro da comissão nomeada pela Suprema Corte 

encarregada da reforma e do aprimoramento do processo civil nos Estados Unidos, e 

Michele Taruffo , professor da Faculdade de Direito da Universidade de Pavia, que reuniu 

importantes juristas de todo o mundo, cujo objetivo ambicioso era uniformizar o direito 

transacional dos diversos sistemas processuais existentes no mundo. 

Durante a realização dos estudos, foram identificados inúmeros obstáculos à 

uniformização pensada, mas que, no entanto, não impediram a identificação de princípios de 

processo civil que necessariamente devem estar uniformemente presentes em todos os 

sistemas estatais. Dentre os princípios eleitos, o dever das partes de agirem de forma 

cooperada, justa e de estimularem procedimentos eficientes e rápidos ocupou posição de 

destaque. Uma justiça pronta e célere, o controle do abuso do processo e a imposição às 

partes do dever de evitar a propositura de ações temerárias ocuparam posição de destaque. 

(GIDI, Antonio. Apresentação ao projeto as normas transnacionais de processo civil. Consulta 
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em: dialnet.unirioja.es). 

7. Nessa linha de raciocínio, penso que a Lei n. 10.931/2004, especificamente 

em seu art. 50, inspirou-se na efetividade, celeridade e boa-fé proclamados. O dispositivo da 

lei de 2004 expressa entendimento atual de que todo litígio a ser composto, dentre eles os de 

cunho econômico - tendo em vista a necessidade de solução célere e eficaz -, deve 

apresentar pedido objetivo e apontar precisa e claramente a espécie e o alcance do abuso 

contratual que fundamenta a ação de revisão do contrato.

Destarte, diante de todo raciocínio desenvolvido, tenho por viável a incidência, 

nos contratos de financiamento do Sistema Financeiro de Habitação, das regras processuais 

encartadas na Lei 10.931/2004, mormente as referentes à ação revisional e os requisitos de 

procedibilidade, conclusão alcançada, como visto, a partir de uma interpretação teleológica 

da norma objeto de controvérsia.

Na mesma linha da fundamentação aqui desenvolvida foi a conclusão do 

Ministro Ruy Rosado Aguiar, em trabalho no qual analisou exatamente a incidência da Lei n. 

10.931/2004 sobre os contratos de financiamentos imobiliários, inclusive os celebrados no 

âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e do Sistema de Financiamento Imobiliário 

(SFI).

A primeira conclusão por ele alcançada foi a de que a nova lei não revogou as 

disposições legais sobre o Sistema Financeiro da Habitação, nem as relativas ao Sistema de 

Financiamento Imobiliário, que continuam existindo e se regendo pelas normas que lhes são 

próprias. Contudo, todos os regimes de financiamento são, ainda, e além do que for 

específico para cada um, regrados pelos princípios gerais do Código Civil e do Código de 

Defesa do Consumidor, quando reconhecida a relação de consumo entre fornecedor e 

adquirente. 

Confira-se: 

Na Lei 10.931/2004, existem disposições de diversa natureza: ora a nova lei 
dispõe sobre a ordem tributária, ora interfere nos negócios privados de 
direito civil; ora regula os contratos bancários, ora cuida de situações 
processuais. Entre estas, algumas dizem direta e exclusivamente com 
certo tipo de ação, como acontece com os preceitos sobre as ações 
oriundas dos contratos de alienação fiduciária em garantia, e outras estão 
dispostas para os processos em geral, como se dá com as regras 
dos arts. 49 e 50.
Acredito que essas disposições de ordem processual, estipuladas 
com o propósito de garantir a efetividade da prestação jurisdicional, 
são aplicáveis a todas as ações que versem sobre crédito 
imobiliário, independentemente do regime jurídico a que pertença o 
respectivo contrato, seja do SFH, seja do SFI, e mesmo do regime 
comum regulado pelo Código Civil, quando apenas sob o ditame 
deste tenha sido celebrado o contrato de mútuo imobiliário. E assim 
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deve ser, porque nenhum desses negócios é incompatível com as normas 
dos arts. 49 e 50 da Lei 10.931/2004. Todos versam sobre financiamento 
imobiliário, todos admitem medidas de proteção liminar ou antecipatória, 
todos ensejam a diferenciação entre parcelas, todos têm questões sobre 
fatos e matéria jurídica que podem ser controversas e incontroversas, e 
todos exigem da parte comportamento conforme a boa-fé. As partes, 
seja o autor ou o réu, devem se comportar com lisura e exação 
durante o transcorrer do processo, contribuindo para que este 
atinja o seu fim (a realização da justiça) em tempo útil, de maneira 
social e de forma económica. Assim, devem cumprir com as suas 
obrigações, e, uma vez estabelecida a relação processual, 
espera-se que mantenham o litígio apenas sobre o que é objeto da 
controvérsia.
É princípio constitucional que o ordenamento jurídico e a prática judiciária 
assegurem a efetividade do exercício da jurisdição. Tendo o Estado 
monopolizado a função de fazer a justiça - somente quebrado em situações 
excepcionais - exige-se que ele atue e faça com que as partes atuem de 
modo a garantir esse fim. As normas elaboradas para atender a tal 
propósito devem ser aplicadas com a extensão que o texto permite.
Portanto, os artigos da Lei 10.931/2004 não se aplicam indiscriminadamente 
a todos e a tudo o que diz com os contratos celebrados no âmbito do 
Sistema Financeiro da Habitação ou do Sistema de Financiamento 
Imobiliário, uma vez que ambos têm regras específicas naquilo que é do seu 
peculiar campo de incidência. Todavia, os arts. 49 e 50 se aplicam sobre 
as ações que versem sobre financiamento imobiliário em geral, 
incluindo o Sistema Financeiro da Habitação e o Sistema de 
Financiamento Imobiliário, porquanto nelas também se exige o 
cumprimento do princípio da efetividade da prestação jurisdicional. 
Sendo este o fim perseguido pelas duas normas mencionadas (arts. 
49 e 50 da Lei 10.931 /2004), nada justifica a exclusão de sua 
incidência, quando se trata de ação sobre contrato do SFH ou SFI, 
embora não sejam estes o objeto específico de regulação da Lei 

10.931/2004. (AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado de. Matéria incontroversa na 
Lei 10.931/04, sobre financiamento imobiliário. In: Revista da Ajuris: 
doutrina e jurisprudência, v. 32, n. 100, p. 317-328, dez. 2005).

Também Luciano Benetti Timm está entre os que consideram aplicáveis ao 

Sistema Financeiro de Habitação as normas da Lei 10.931/2004. Referido doutrinador, 

analisando o art. 285-B do CPC, inserido pela Lei 12.810/2013, assevera:

A redação desse artigo corresponde à do art. 50, caput e § 1.º, da Lei 
10.931/2004. A grande diferença é que o tema passa a ser tratado no 
próprio Código de Processo Civil, e não em uma lei especial, o que 
exige sua aplicação de modo geral e abstrato.
A única crítica que poderia ser levantada é de natureza formal, pois 
melhor seria a colocação do dispositivo como art. 282-A ou 295-A. A 
par disso, a regra é boa e de acordo com o princípio da boa-fé 
processual.
Assim sendo, tendo em vista a validade da norma, em face da não 
observação do disposto no art. 285-B, caput , do CPC, deverá o juiz 
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determinar a emenda da petição inicial, sob pena de indeferimento. 
(TIMM, Luciano Benetti, op. cit.)

Cabe ressaltar que na própria Lei 10.931/2004 há prova de que suas 

disposições devem incidir sobre todos os contratos de financiamento de imóveis do Sistema 

Financeiro da Habitação. O art. 63 prevê: "nas operações envolvendo recursos do Sistema 

Financeiro da Habitação e do Sistema Financeiro Imobiliário, relacionadas com a moradia, é 

vedado cobrar do mutuário a elaboração de instrumento contratual particular, ainda que com 

força de escritura pública".

8. Importante trazer à tona, ainda, inovação recente do Código de Processo 

Civil, por meio da Lei 12.810/2013, que introduziu artigo com redação idêntica ao art. 50 da 

Lei 10.931/2004 aqui analisado. Confira-se:

Art. 285-B. Nos litígios que tenham por objeto obrigações decorrentes de 
empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil, o autor deverá 
discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que 
pretende controverter, quantificando o valor incontroverso. 

§ 1º O valor incontroverso deverá continuar sendo pago no tempo e modo 
contratados. (Renumerado do parágrafo único pela Lei nº 12.873, de 2013)

Com efeito, a inovação legislativa corrobora o que afirmado neste voto, no 

tocante aos objetivos buscados pela processo civil moderno, preocupado em ser, acima de 

tudo, eficaz. 

A discriminação do valor incontroverso na petição inicial proporciona melhor 

compreensão da dimensão do litígio, da lesão ao direito envolvido, além de permitir a 

demonstração da verossimilhança do direito invocado. Ainda, auxilia na atenuação de naturais 

mazelas da demora na prestação jurisdicional, contribuindo para a segurança jurídica.

9. Por fim, afirmada a incidência das regras de procedimento expressas no art. 

50 da Lei n. 10.931/2004, é preciso que se verifique sua aplicação à ação revisional em 

trâmite no caso concreto, tendo em vista as regras de direito intertemporal.

O Ministro Ruy Rosado, em artigo aqui referenciado, afirma a incidência do 

disposto no art. 50 aos processos iniciados após a entrada em vigor da Lei n. 10.931/2004, 

considerando-se sua natureza processual e tendo em vista o fato de o dispositivo tratar de 

requisitos da petição inicial.

No caso em exame, cuidando-se de dispositivos processuais inseridos na 
Lei 10.931/2004, eles incidirão sobre os processos das ações relativas a 
crédito imobiliário instaurados depois de 2 de agosto de 2004. Sobre os 
processos pendentes, não serão afetados os atos já praticados. (AGUIAR 
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JÚNIOR, Ruy Rosado de. op. cit.).

Com efeito, em relação aos preceitos de ordem processual, em princípio, a lei 

nova incide direta e imediatamente sobre os processos novos, não se aplicando aos feitos 

extintos; e sobre os processos pendentes, incidirá também imediatamente, cuidando-se, no 

entanto, para que sejam preservados os atos já consumados.

No caso dos autos, a ação revisional é posterior à data de vigência da Lei n. 

10.931/2004, 2 de agosto de 2004. Conforme protocolo verificado à e-fl. 2, o ajuizamento da 

ação se deu em 20 de outubro de 2006.

Portanto, as disposições atinentes à petição inicial previstas no art. 50 da lei 

aplicam-se à ação de revisão de prestações e saldo devedor em debate.

Consta da petição inicial (e-fls. 02-36) alegação de abusividade um tanto quanto 

genérica, conforme é possível extrair da leitura do seguinte trecho da petição:

O presente contrato de financiamento habitacional é fruto de abusividades 
contratuais verificadas, por sua vez, na prática da capitalização mensal de 
juros; taxa ilegal de juros; nos juros compostos e capitalizados mensalmente 
em razão da aplicação da Tabela Price; na cobrança dos valores seguros 
em desacordo com a tabela da SUSEP, na prática da forma incorreta de 
amortização de não abater a prestação paga para após corrigir o saldo 
devedor e na não correlação entre o reajuste das prestações e a renda da 
parte mutuária titular do financiamento (e-fl. 02).

Na verdade, o que se vê, na forma em que apresentada a petição inicial, é um 

descontentamento geral com o contrato em si. 

Assim, diante do não cumprimento dos requisitos previstos no art. 50 da Lei n. 

10.931/2004 pelo autor da ação, impõe-se a anulação de todos os atos até aqui praticados, 

inclusive a sentença e o acórdão, abrindo-se prazo legal para emenda à inicial.

10. Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial.

É o voto.
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