
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.114.035 - PR (2009/0062641-2) (f)
  

RELATOR : MINISTRO SIDNEI BENETI
R.P/ACÓRDÃO : MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
ADVOGADOS : HELOISA SABEDOTTI E OUTRO(S)   

LEONARDO GROBA MENDES E OUTRO(S)
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 
LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROPOSITURA 
DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA TUTELANDO MUTUÁRIOS DO SISTEMA 
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO EM "SÉRIE 
GRADIENTE". LEGALIDADE. PLANO DE EQUIVALÊNCIA SALARIAL. 
COMPATIBILIDADE RECONHECIDA. CRIAÇÃO DE CONTA APARTADA 
PARA DESTINAÇÃO DOS VALORES NÃO AMORTIZADOS A FIM DE 
EVITAR ANATOCISMO. EFICÁCIA ERGA OMNES  DA SENTENÇA CIVIL. 
ART. 16 DA LEI N. 7.347/1985. NATUREZA DO DIREITO TUTELADO. 
INCIDÊNCIA NAS AÇÕES CUJO OBJETO SEJAM DIREITOS INDIVIDUAIS 
HOMOGÊNEOS. EXAME MERITÓRIO PELO STJ EM SEDE RECURSAL. 
ALTERAÇÃO DOS LIMITES SUBJETIVOS DA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. O Ministério Público tem legitimidade ad causam  para propor ação civil 
pública com a finalidade de defender interesses coletivos e individuais homogêneos 
dos mutuários do Sistema Financeiro da Habitação. Precedentes.

2. O STJ já reconheceu a legalidade do sistema de amortização em "série 
gradiente" e sua compatibilidade com a cláusula contratual que estabelece o plano de 
equivalência salarial como fórmula de reajuste das operações. Precedentes.

3. A jurisprudência do STJ tem admitido que o valor devido a título de juros 
não amortizado pelo pagamento da prestação seja reservado em uma conta apartada, 
sobre a qual incida apenas correção monetária, com o objetivo de se evitar o 
anatocismo.

4. Estando em pleno vigor o art. 16 da LACP, que restringe o alcance subjetivo 
da sentença civil, e atuando o julgador nos limites do direito posto, cabe-lhe, 
mediante interpretação sistêmica, encontrar hipótese para sua incidência.

5. O caráter indivisível dos direitos difusos e coletivos stricto sensu  conduz ao 
impedimento prático, e mesmo lógico, de qualquer interpretação voltada a cindir os 
efeitos da sentença civil em relação àqueles que estejam ligados por circunstâncias 
de fato ou que estejam ligados entre si ou com a parte contrária por uma relação 
jurídica base preexistente à lesão ou à ameaça de lesão.

6. O art. 16 da LACP encontra aplicação naquelas ações civis públicas que 
envolvam direitos individuais homogêneos, únicos a admitir, pelo seu caráter 
divisível, a possibilidade de decisões eventualmente distintas, ainda que não 
desejáveis, para os titulares dos direitos autônomos, embora homogêneos.

7. Dado o caráter de subsidiariedade das normas do CDC em relação às ações 

Documento: 1299781 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 23/10/2014 Página  1 de 32



 

 

Superior Tribunal de Justiça

civis públicas, revelado pela redação do art. 21 da LACP, o legislador, ao editar a 
Lei n. 9.494/1997, não se preocupou em modificar o art. 103 do CDC.

8. O efeito substitutivo do art. 512 do CPC, decorrente do exame meritório do 
recurso especial, não tem o condão de modificar os limites subjetivos da causa, sob 
pena de criação de novo interesse recursal.

9. Recurso especial parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima 

indicadas,  acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na 

conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, prosseguindo no julgamento, após o 

voto-vista do Sr. Ministro João Otávio de Noronha, divergindo do Sr. Ministro Relator, a 

Terceira por maioria, dar parcial provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. 

Ministro João Otávio de Noronha. Vencido o Sr. Ministro Sidnei Beneti. Votaram com o Sr. 

Ministro João Otávio de Noronha os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino e Ricardo Villas 

Bôas Cueva (Presidente). Lavrará o acórdão o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília (DF), 07 de outubro de 2014(Data do Julgamento)

MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA 

Relator
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.114.035 - PR (2009/0062641-2) (f)
  

RELATOR : MINISTRO SIDNEI BENETI
RECORRENTE : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
ADVOGADOS : HELOISA SABEDOTTI E OUTRO(S)   

LEONARDO GROBA MENDES E OUTRO(S)
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

RELATÓRIO

O EXMO SR. MINISTRO SIDNEI BENETI (Relator): 

1.- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF interpõe recurso 

especial com fundamento nas alíneas "a" e "c" do inciso III do artigo 105 da 

Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal a 4ª 

Região, Relatora a Desembargadora MARGA INGE BARTH TESSLER (fls. 

927/927v).

O Ministério Público Federal, ora Recorrido, moveu Ação Civil 

Pública visando: a) à suspensão do sistema de financiamento "Amortização em Série 

Price Gradiente" nos contratos futuros do Sistema Financeiro de Habitação; b) à 

adequação dos contratos anteriores ao limite de 30% da renda familiar, com adequação 

das prestações a esse limite legal; c) à incorporação dos débitos porventura existentes 

ao saldo devedor; d) prorrogação dos financiamentos.

2.- A sentença julgou procedente a ação, quanto à CAIXA 

FEDERAL, ora Recorrente, com o dispositivo seguinte (fls. 914/914v):

"Diante do exposto, por não serem partes passiva, julgo extinto 
o processo sem julgamento de mérito, em relação à SASSE – 
Companhia Nacional de Seguros e à União Federal, com 
fundamento no artigo 267, inciso VI, do CPC, e, ainda, julgo 
procedente a presente Ação Civil Pública ajuizada pelo 
Ministério Público Federal para, confirmando a liminar de fls. 
134/135, suspender em todo o território nacional a sistemática 
de utilização do Sistema Amortização Price Série Gradiente por 
parte da Ré, determinando a Ré que proceda à revisão de todos 
os contratos, limitando as prestações futuras a 30% da renda 
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dos mutuários e incorporando as diferenças daí decorrentes no 
saldo devedor, obedecendo ao seguinte critério: proceda a 
Caixa Econômica Federal o recálculo dos financiamentos 
regidos pelo sistema Price Série Gradiente, vinculados à 
carteira do sistema financeiro de habitação, atendendo em cada 
caso aos percentuais de amortização previstos pelo Sistema 
Gradiente, porém, caso o sistema não contemple a previsão 
teórica em cada parcela (especialmente nos meses iniciais) de 
percentuais de amortização pelo Sistema Price Gradiente, 
proceda a  Caixa Econômica Federal, em relação às prestações 
já pagas da seguinte forma: 1) - o saldo devedor  deverá ser 
mensalmente atualizado monetariamente pelo índice contratual; 
2) - a imputação de pagamento se fará com o valor das 
prestações atendendo primeiramente os seguros, FCVS e os 
percentuais de amortização previstos pelo Sistema Price 
Tradicional ou puro (sem a redução gradiente, devendo os 
valores mensais de juros ser acumulados em conta separada 
para pagamento posterior, com excessos no valor da prestação 
devida ou depois de quitado todo o principal (valor mutuado), 
corrigidos monetariamente pelo índice do saldo devedor, sem 
incidência de novos juros. Dita prática deverá ser feita até se 
chegar à prestação onde o sistema Price Gradiente assegura 
percentuais de amortização das prestações, quando então a 
impugnação de pagamento deverá voltar a ser regida pelas 
proporções de amortização programadas pelo Sistema Price 
Gradiente, empregando-se o valor da prestação da mesma 
ordem acima, ou seja, seguros, FCVS, percentuais de 
amortização de casa parcela e após os juros. Os valores de 
juros não atendidos deverão igualmente se acumulados em 
conta separada, sujeita à correção monetária plena e sem novos 
juros, e eventuais diferenças nos valores de amortizações não 
atendidos pelo valor da prestação devem ser mantidos no saldo 
devedor, acrescidos dos juros e correção monetária contratuais. 
Para as prestações futuras, não pagas, com atraso ou não, essas 
deverão ser evoluídas pela razão da progressão até o limite no 
qual atingem o percentual de 30% da renda contratual, 
seguindo-se, a partir desse limite apenas as evoluções salariais 
dos mutuários, e procedendo-se à imputação de pagamento 
conforme já antes indicado. / Transitada em julgado a decisão, 
fica facultada aos mutuários a execução ou não da sentença em 
qualquer aspecto, devendo a Caixa Econômica Federal 
fornecer, no prazo de 60 dias contados do requerimento, a 
qualquer mutuário que assim o desejar, novo demonstrativo da 
evolução de seu contrato, contemplando as determinações da 
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presente decisão, mesmo no caso do mutuário não ofertar suas 
evoluções salarias, hipótese em que o demonstrativo deverá 
considerar as prestações cobradas. / Condeno a Caixa 
Econômica FEderal ao pagamento das custas processuais. Sem 
honorários, nos termos da Lei" .

3.- O Acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por 

unanimidade, negou provimento integralmente à apelação interposta pela Caixa 

Econômica Federal, ora Recorrente, vindo o Acórdão assim ementado (fls. 927/927v):

PROCESSUAL, CIVIL E ADMINISTRATIVO. SFH. SISTEMA 
PRICE SÉRIE GRADIENTE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
LEGITIMIDADE ATIVA. ADEQUAÇÃO DA VIA 
PROCESSUAL ELEITA. BACEN. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 
AMORTIZAÇÃO NEGATIVA. CONTA EM SEPARADO. 
DIREITO DE AMORTIZAR. SALDO DEVEDOR. SENTENÇA 
ULTRA-PETIRA. INOCORRÊNCIA. ART. 286, II, DO CPC. 

1. O Ministério Público Federal possui legitimidade para 
propor ação civil pública visando à reparação dos danos 
causados aos mutuários por força da utilização, pela CEF, do 
Sistema Price Série Gradiente. Inteligência dos artigos 81 e 82, 
inc. I, da Lei nº 8.078/90, e do art. 5º, inc. I, c/c o art. 1º, inc. II, 
da Lei nº 7.347/85. Precedentes judiciais. 

2. O BACEN não possui legitimidade para figurar no pólo 
passivo de lides que versam sobre contratos relativos ao SFH. 
Precedentes deste Tribunal. 

3. Não procede o argumento da CEF de que a prestação mensal 
vinculada ao PES obedece ao limite percentual previsto na Lei 
nº 8.692/93 (30% da renda bruta do mutuário). Em que pese o 
fato de a parcela mensal atinente ao pagamento da amortização 
e juros (p = a + j) manter-se atrelada a esse percentual, na 
realidade, um elemento que não a compõe, mas que a ela está 
intimamente (razão de progressão), sofre aumentos que não 
respeitam as variações salariais do mutuário, levando-o ao 
inadimplemento ou tornando a dívida impagável. 

4."O sistema de amortização "Price Série Gradiente" impõe 
elevações ao valor da prestação a modo de exigir o 
comprometimento de renda superior aos 30% permitidos pela 
Lei 8.692/93, além de incorrer em elevado anatocismo nos 
primeiros anos do contrato. Testes periciais indicaram a sua 
impropriedade quando submetido ao regime inflacionário e à 
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política salarial brasileira. Nos contratos de mútuo 
habitacional, independentemente de qual sistema de 
amortização se esteja cumprindo, em cada uma das prestações o 
tomador do empréstimo paga um percentual de amortização e 
um percentual de juros. Eleito o sistema de amortização entre as 
partes, a regra torna-se imutável por força do princípio 'pacta 
sunt servanda'. O desvirtuamento dessa regra contratual, 
direcionando prioritariamente as prestações apenas para o 
pagamento dos juros, gera defasagens contratuais e aumento 
dos valores contratuais, com violação não apenas do contrato 
mas também da legislação pertinente. Todavia, para manter o 
equilíbrio contratual, com mantença das expectativas 
contratuais iniciais não basta apenas a formação de conta em 
separado para lançamento dos juros, devendo ser 
concomitantemente assegurado ao mutuário os percentuais de 
amortização programados pelo sistema de amortização 
escolhido" (TRF4, AC 2001.71.10.001240-9, Quarta Turma, 
Relator Márcio Antônio Rocha, D.E. 06/08/2007). 

5. Acerca da "amortização negativa", procede a determinação 
de que os juros porventura não pagos em determinado mês 
sejam colocados em uma conta separada, sujeita, tão somente à 
atualização monetária. Caso esses juros fossem colocados no 
saldo devedor, é evidente que sofreriam a incidência de novos 
juros, dando origem ao anatocismo, prática vedada no 
ordenamento jurídico e na jurisprudência pátrias. 

6. Quanto ao argumento de que a forma de incorporação das 
parcelas não amortizadas ao saldo devedor, bem como a 
colocação dos juros não pagos em conta separada, não foram 
alvos de pedidos específicos na petição inicial, importa ressaltar 
que o presente caso comporta a aplicação do art. 286, inc. II, do 
CPC, de modo que a sentença não é ultra-petita. 

7. A jurisprudência tem admitido que a eficácia da decisão 
proferida em ação civil pública possua abrangência nacional, 
mormente no caso em tela, em que a lide foi proposta em 
Capital de Estado Membro (Subseção Judiciária de Curitiba). 
Precedentes: TRF4R, AG 2002.04.01.035422-8, p. 19.5.2004; 
TRF4R, AC 2001.71.00.026279-9, p. 22.8.2007). 

8. Apelação improvida.

4.- A CEF, em sede de recurso especial (fls. 934/964), alega que o 

Ministério Público não ostentaria legitimidade ativa para propor a ação civil pública 

em questão, porque os interesses em jogo não seriam coletivos o difusos, mas 
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individuais e determináveis. O Tribunal de origem, assim não entendendo, teria 

violado os artigos 1º, parágrafo único, e 4º, da Lei 7.347/85; 81, III; e 82, I, da Lei 

8.078/90. 

Afirma que Tabela em Série Gradiente não pode ser considerada 

ilegal por incompatibilidade com o Plano de Equiparação Salarial - PES porque não 

existiria essa incompatibilidade. Nesse sentido aponta dissídio jurisprudencial em 

relação a precedente desta Corte.

Aduz que a determinação de que os juros não pagos em cada mês 

sejam lançados em conta separada, sujeita apenas à atualização monetária com o fim 

de evitar anatocismo, fere os artigos 993 do Código Civil de 1916 e 354 do Código 

Civil em vigor, os quais determinam a imputação do pagamento à quitação dos juros 

com prioridade. Essa determinação violaria, também, os artigos 128, 293 e 460 do 

Código de Processo Civil, porque não teria havido pedido expresso nesse sentido na 

petição inicial.

Sustenta que nem a sentença e nem o acórdão da ação civil pública 

poderiam ter eficácia em todo o território nacional, sob pena de ofensa ao artigo 16 da 

Lei nº 7.347/85 o qual restringiria dita eficácia aos limites da competência territorial 

do órgão judicante prolator. No mesmo sentido aponta dissídio jurisprudencial em 

relação a julgados desta Corte.

5.- O autor, ora Recorrido, ofereceu contrarrazões ao Recurso 

Especial (fls. 980/995).

6.- O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do 

recurso (fls 1.006/1.023)

É o relatório.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.114.035 - PR (2009/0062641-2) (f)
  
  

VOTO

O EXMO SR. MINISTRO SIDNEI BENETI (Relator): 

7.- No que concerne à legitimidade ativa do Ministério Público 

Federal para ajuizar a ação civil pública em exame, observa-se que não procede o 

argumento trazido no Recurso Especial.

A Recorrente sustenta, em síntese, que não estariam em jogo direitos 

coletivos ou difusos, mas individuais homogêneos, já que todos os mutuários atingidos 

pelos contratos contemplados com o Sistema em Série Gradiente poderiam ser 

identificados.

De início é preciso considerar que a ação civil pública não foi 

proposta com o objetivo apenas de revisar os contratos já celebrados pelo Sistema em 

Série Gradiente, mas também de impedir que novos contratos fossem celebrados com 

essa mesma forma de reajuste.

Cumpre admitir, portanto, que, pelo menos em relação a esses 

contratos futuros, os mutuários e supostos prejudicados são pessoas indetermináveis. 

Não se pode assim, pelo menos sob essa perspectiva, falar em direitos individuais 

homogêneos, sendo de se reconhecer a natureza coletiva do interesse jurídico afetado 

e, por conseguinte a legitimidade ativa do Ministério Público para a sua proteção.

Mas mesmo em relação aos contratos já firmados, não há que se 

afastar a legitimidade de parte do Ministério Público, tendo em vista a relevância 

social da causal. Nesse sentido já se posicionou a jurisprudência desta Corte Superior, 

por mais de uma vez, em precedentes da Corte Especial:

1º) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE. MINISTÉRIO 
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PÚBLICO. CONTRATOS DE FINANCIAMENTO. SFH. 
SÚMULA 168/STJ.

1. O Ministério Público possui legitimidade ad causam para 
propor ação civil pública objetivando defender interesses 
individuais homogêneos nos casos como o presente, em que 
restou demonstrado interesse social relevante. Precedentes.

(EREsp 644.821/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE 
ESPECIAL, DJe 04/08/2008);

2º) PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO REGIMENTAL NOS 
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - 
INTERESSES INDIVIDUAIS DOS MUTUÁRIOS DO SFH - 
RELEVANTE INTERESSE SOCIAL - MINISTÉRIO PÚBLICO - 
LEGITIMIDADE – DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL 
SUPERADO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 168 DO STJ - 
PRECEDENTES DA EG. CORTE ESPECIAL.

- É firme o entendimento desta eg Corte Especial no sentido de 
que o Ministério Público é parte legítima para ajuizar ação civil 
pública em defesa de interesses dos mutuários do SFH, por isso 
que caracterizado o relevante interesse social.

(AgRg nos EREsp 633.470/CE, Rel. Ministro FRANCISCO 
PEÇANHA MARTINS, CORTE ESPECIAL, DJ 14/08/2006)

8.- Em relação à alegada ilegalidade do Sistema em Série Gradiente, o 

que se observa é que o Tribunal de origem não concluiu pela manutenção da sentença 

apenas por entender revelar-se ele incompatível com o Percentual de Equivalência 

Salarial - PES, mas, além desse fundamento, firmou-se, o julgado, em outros 

fundamentos, ou seja, que referido sistema de reajuste: a) não havia sido 

adequadamente esclarecido aos mutuários contratantes; b) representava uma estratégia 

comercial que promovia o super-endividamento e c) encerrava, em sua composição, 

juros capitalizados.

O argumento identificado no item "a", supra , está sintetizado na 

seguinte passagem do aresto (fls. 925).

Melhor sorte não assiste à apelante ao sustentar que os 
mutuários foram cientificados da sistemática de evolução da 
dívida pelo Sistema Price Série Gradiente. Isso porque é exigir 

Documento: 1299781 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 23/10/2014 Página  9 de 32



 

 

Superior Tribunal de Justiça

demais que o adquirente da casa própria tenha conhecimentos 
de cálculos de elevada complexidade e de matemática 
financeira. Caso soubesse, por certo que não assumiria a 
responsabilidade por uma dívida que não teria condições de 
suportar.

Os argumentos identificados pelos itens "b" e "c" supra são presentes 

aos seguintes excertos da sentença, que foram incorporados à fundamentação do 

acórdão recorrido (fls. 918-v/919; 919v e 922):

Esse desequilíbrio, impondo futuros saldos devedores 
imensuráveis, foi nitidamente avaliado pela Caixa Econômica, e 
exposto no item 2.3 da instrução normativa, nos seguintes 
termos:

'A congregação da Série Gradiente com o PES/CP, em função 
do descompasso de reajuste (periodicidade e percentual) 
verificado no saldo devedor e nas prestações, poderá resultar na 
formação de saldo devedor residual ao término do prazo 
contratual, superior ao obtido pela adoção da Tabela Price ' 
(fls. 75). Rememore-se aqui, o princípio desta decisão, onde se 
expôs como e porque o sistema price (quando aplicado ao 
regime jurídico-financeiro do SFH) gera resíduos nos saldos 
devedores, por vezes criando financiamentos infinitos.

(...)

Quanto a esse aspecto, o material pericial traz à plena luz a 
conclusão de que o sistema price série gradiente ignorava, 
desmerecia completamente, tanto a avaliação da capacidade de 
endividamento, quanto a garantia legal da limitação da 
prestação a razoáveis expectativas de evolução salarial dos 
mutuários

(...)

Portanto, coberto de razão o Ministério Público quando 
argumentou na inicial: 'De certa forma, o comportamento deste 
agente financeiro chega a beirar a intenção de enriquecimento 
ilícito. Isto porque, na ansiedade de celebração de contratos, as 
condições dos mutuários de arcar com o aumento decorrente da 
progressão, não são devidamente analisados

(...)

Verificando-se o desenvolvimento teórico da Tabela Price Série 
Gradiente, observa-se que seu desenvolvimento polui o contrato 
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com esse entulho financeiro da 'amortização negativa', 
independentemente de qualquer fator externo

As razões do Recurso Especial buscam demonstrar, essencialmente, 

que a adoção do Sistema em Série Gradiente não afronta o PES. Deixam, porém, de 

impugnar de forma consistente, todos esses outros fundamentos declinados pelo 

acórdão recorrido. Incide, assim, por analogia, a Súmula 283/STF.

9.- Quanto à determinação de que os juros não pagos em cada mês 

sejam lançados em conta separada, sujeita apenas à atualização monetária, verifica-se 

que a jurisprudência desta Corte tem chancelado tal sistema, como forma de se evitar a 

capitalização de juros pela ocorrência de capitalizações negativas. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA 
HABITAÇÃO. SFH. JUROS VENCIDOS E NÃO PAGOS. 
CONTA SEPARADA. LEGALIDADE. ENCARGOS MENSAIS.

IMPUTAÇÃO DO PAGAMENTO. ART. 354 CC 2002. ART. 993 
CC 1916.

(...)

2. Se o pagamento mensal não for suficiente para a quitação 
sequer dos juros, a determinação de lançamento dos juros 
vencidos e não pagos em conta separada, sujeita apenas à 
correção monetária, com o fim exclusivo de evitar a prática de 
anatocismo, encontra apoio na jurisprudência do STJ.

3. Recurso especial parcialmente provido para determinar a 
imputação dos pagamentos mensais primeiramente aos juros e 
depois ao principal da dívida.

(REsp 1148939/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL 
GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 08/11/2011).

Confiram-se, ainda, vários precedentes: AgRg no REsp 957.591/RS, 

Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, DJe 08/06/2010; 

REsp nº 1.069.774/SC, Segunda Turma, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 13/05/09; 

AgRg no REsp nº. 958.057/RS, Segunda Turma, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, 

DJe 11/09/09; AgRg no REsp nº 1.069.407/PR, Primeira Turma, Rel. Min. 

BENEDITO GONÇALVES, DJe 11/02/09; AgRg no REsp 954.113/RS, Rel. Ministra 
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DENISE ARRUDA, Primeira Turma, DJ. 17/11/2009.

Nem se diga que tal determinação teria configurado julgamento extra 

ou ultra petita , porque representa ela mero desdobramento da conclusão do acórdão 

relativamente à existência de capitalização de juros no sistema de amortização do 

contrato o qual, por sua vez, constitui um dos fundamentos para o reconhecimento da 

ilegalidade desse sistema, o qual foi efetivamente requerido pela parte em sua petição 

inicial.

10.- A sentença e o Acórdão expressamente reconheceram caráter 

nacional à coisa julgada formada no julgamento. Essa conclusão, que já se sustentava 

pelos motivos da sentença e do Acórdão, agora se sustenta, com muito mais razão, 

visto que a matéria, trazida a julgamento pela ora Recorrente a esta Corte, cujos 

julgamentos possuem validade na interpretação do Direito Federal infra-constitucional 

para todo o País, é, no julgamento desta Corte proclamada, quer dizer, vale para todo o 

território nacional – e assem deve ser, porque esta Corte é extamente destinada, em 

termos constitucionais, a firmar a jurisprudência infra-constitucional com efeito em 

todo território nacional.

Frise-se que a formação de coisa julgada nacional pela palavra final 

infra-constitucional do Superior Tribunal de Justiça é absolutamente necessária para a 

eliminação da insegurança jurídica no país. A Própria unidade do Direito Nacional 

restaria destruída caso a admitido que a interpretação dos mesmos dispositivos 

infra-constitucionais restasse diversa em casos idênticos, dependendo dos limites da 

competência dos Tribunais ou Juízos de origem. 

Ademais, caso se concluísse pelo contrário, estariam frustrados os 

elevados propósitos que levaram à instituição da Ação Civil Pública no Direito 

Brasileiro – e para todo o País, por lei nacional, para proclamação de interpretação da 

lei válida para todo o âmbito da competência jurisdicional do órgão prolator – que, no 

caso do Superior Tribunal de Justiça, é todo o território nacional.

Atente-se, ademais, à própria evolução dos precedentes desta corte 
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sobre o caráter nacional da coisa julgada em ação civil pública de âmbito federal.

Os primeiros precedentes que se formaram nesta Corte Superior, são 

no sentido de que os efeitos da sentença, na ação civil pública, ficam restritos aos 

limites da competência territorial do órgão prolator. Nesse sentido: AgRg nos EREsp 

253589/SP, Corte Especial, Rel. Min. LUIZ FUX, DJE de 01/07/2008; EREsp 

293407/SP, Corte Especial, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ de 

01/08/2006; EREsp 399.357/SP, Segunda Seção, Rel. Min. FERNANDO 

GONÇALVES, DJe de 14/12/1999.

Verifica-se, no entanto, que a posição da Corte tem evoluído na 

compreensão da questão. Entende-se, agora, que o legislador teria confundido os 

conceitos de "coisa julgada" e "eficácia da sentença".

Em 19/11/2011, no julgamento do REsp 1.243.887/PR, Corte 

Especial,  Relator o E. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, vêm as seguintes 

ponderações de inteira procedências: 

A bem da verdade, o art. 16 da LACP baralha conceitos 
heterogêneos - como coisa julgada e competência territorial - e 
induz a interpretação, para os mais apressados, no sentido de 
que os "efeitos" ou a "eficácia" da sentença podem ser limitados 
territorialmente, quando se sabe, a mais não poder, que coisa 
julgada - a despeito da atecnia do art. 467 do CPC - não é 
"efeito" ou "eficácia" da sentença, mas qualidade que a ela se 
agrega de modo a torná-la "imutável e indiscutível".

É certo também que a competência territorial limita o exercício 
da jurisdição e não os efeitos ou a eficácia da sentença, os 
quais, como é de conhecimento comum, correlacionam-se com 
os "limites da lide e das questões decididas" (art. 468, CPC) e 
com as que o poderiam ter sido (art. 474, CPC) - tantum 
judicatum, quantum disputatum vel disputari debebat.

A apontada limitação territorial dos efeitos da sentença não 
ocorre nem no processo singular, e também, como mais razão, 
não pode ocorrer no processo coletivo, sob pena de 
desnaturação desse salutar mecanismo de solução plural das 
lides.

A prosperar tese contrária, um contrato declarado nulo pela 
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justiça estadual de São Paulo, por exemplo, poderia ser 
considerado válido no Paraná; a sentença que determina a 
reintegração de posse de um imóvel que se estende a território 
de mais de uma unidade federativa (art. 107, CPC) não teria 
eficácia em relação a parte dele; ou uma sentença de divórcio 
proferida em Brasília poderia não valer para o judiciário 
mineiro, de modo que ali as partes pudessem ser consideradas 
ainda casadas, soluções, todas elas, teratológicas.

A questão principal, portanto, é de alcance objetivo ("o que" se 
decidiu) e subjetivo (em relação "a quem" se decidiu), mas não 
de competência territorial.

O acórdão desse julgado ficou lavrado nos seguintes termos:

DIREITO PROCESSUAL. RECURSO REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). DIREITOS 
METAINDIVIDUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X 
BANESTADO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.  
EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO 
COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS 
EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO 
TERRITORIAL. IMPROPRIEDADE. REVISÃO 
JURISPRUDENCIAL. LIMITAÇÃO AOS ASSOCIADOS. 
INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. A liquidação e a 
execução individual de sentença genérica proferida em ação 
civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do 
beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não 
estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites 
objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta,  
para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos 
interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, 
CPC e  93 e 103, CDC).

(...)

(REsp 1.243.887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 
CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011)

Adotando essa mesma orientação, fixada pela Corte Especial, 

seguiram-se outros julgados, como por exemplo:

1º) PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 
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COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO. SOJA 
TRANSGÊNICA. COBRANÇA DE ROYALTIES. LIMINAR 
REVOGADA NO JULGAMENTO DE AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. CABIMENTO DA AÇÃO COLETIVA.

(...)

5. A distinção, defendida inicialmente por Liebman, entre os 
conceitos de eficácia e de autoridade da sentença, torna inóqua 
a limitação territorial dos efeitos da coisa julgada estabelecida 
pelo art. 16 da LAP. A coisa julgada é meramente a 
imutabilidade dos efeitos da sentença. Mesmo limitada aquela, 
os efeitos da sentença produzem-se erga omnes, para além dos 
limites da competência territorial do órgão julgador.

(REsp 1243386/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 
TERCEIRA TURMA, DJe 26/06/2012);

2º) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. 
AÇÃO CIVIL COLETIVA. EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO 
TERRITORIAL. INEXISTÊNCIA.

- Os efeitos e a eficácia da sentença prolatada em ação civil 
coletiva não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos 
limites objetivos e subjetivos do que foi decidido.

(AgRg no REsp 1326477/DF, Rel. Ministra NANCY 
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 13/09/2012);

3º) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM 
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO 
INDIVIDUAL. JUÍZO COMPETENTE.

1."A liquidação e a execução individual de sentença genérica 
proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do 
domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da 
sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos 
limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em 
conta,  para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos 
interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, 
CPC e  93 e 103, CDC)". (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro 
LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 
19/10/2011, DJe 12/12/2011).

(AgRg no REsp 1182037/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL 
GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 14/02/2012).
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Nesses termos, o acórdão recorrido não merece reparos, mantendo se 

o caráter nacional da coisa julgada.

11.- Ante o exposto, nega-se seguimento ao Recurso Especial.

Ministro SIDNEI BENETI
Relator
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

 
 

Número Registro: 2009/0062641-2 REsp 1.114.035 / PR

Números Origem:  200170000104560       200404010449066       82047032              9600180636            
96180636              9800127364

PAUTA: 18/02/2014 JULGADO: 20/02/2014

Relator
Exmo. Sr. Ministro  SIDNEI BENETI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA

Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADOS : HELOISA SABEDOTTI E OUTRO(S)

LEONARDO GROBA MENDES E OUTRO(S)
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Contratos - Sistema Financeiro da Habitação

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr(a). MARCELA PORTELA NUNES BRAGA, pela parte RECORRENTE: CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL - CEF

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Após o voto do Sr. Ministro Sidnei Beneti,  negando provimento ao recurso especial, 
pediu vista, antecipadamente,  o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Aguardam os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva 
(Presidente) e Nancy Andrighi.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.114.035 - PR (2009/0062641-2) (f)
RELATOR : MINISTRO SIDNEI BENETI
RECORRENTE : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
ADVOGADOS : HELOISA SABEDOTTI E OUTRO(S)   

LEONARDO GROBA MENDES E OUTRO(S)
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

VOTO-VISTA

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 
LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROPOSITURA 
DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA TUTELANDO MUTUÁRIOS DO SISTEMA 
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO EM "SÉRIE 
GRADIENTE". LEGALIDADE. PLANO DE EQUIVALÊNCIA SALARIAL. 
COMPATIBILIDADE RECONHECIDA. CRIAÇÃO DE CONTA APARTADA 
PARA DESTINAÇÃO DOS VALORES NÃO AMORTIZADOS A FIM DE 
EVITAR ANATOCISMO. EFICÁCIA ERGA OMNES  DA SENTENÇA CIVIL. 
ART. 16 DA LEI N. 7.347/1985. NATUREZA DO DIREITO TUTELADO. 
INCIDÊNCIA NAS AÇÕES CUJO OBJETO SEJAM DIREITOS INDIVIDUAIS 
HOMOGÊNEOS. EXAME MERITÓRIO PELO STJ EM SEDE RECURSAL. 
ALTERAÇÃO DOS LIMITES SUBJETIVOS DA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. O Ministério Público tem legitimidade ad causam  para propor ação civil 
pública com a finalidade de defender interesses coletivos e individuais homogêneos 
dos mutuários do Sistema Financeiro da Habitação. Precedentes.

2. O STJ já reconheceu a legalidade do sistema de amortização em "série 
gradiente" e sua compatibilidade com a cláusula contratual que estabelece o plano de 
equivalência salarial como fórmula de reajuste das operações. Precedentes.

3. A jurisprudência do STJ tem admitido que o valor devido a título de juros 
não amortizado pelo pagamento da prestação seja reservado em uma conta apartada, 
sobre a qual incida apenas correção monetária, com o objetivo de se evitar o 
anatocismo.

4. Estando em pleno vigor o art. 16 da LACP, que restringe o alcance subjetivo 
da sentença civil, e atuando o julgador nos limites do direito posto, cabe-lhe, 
mediante interpretação sistêmica, encontrar hipótese para sua incidência.

5. O caráter indivisível dos direitos difusos e coletivos stricto sensu  conduz ao 
impedimento prático, e mesmo lógico, de qualquer interpretação voltada a cindir os 
efeitos da sentença civil em relação àqueles que estejam ligados por circunstâncias 
de fato ou que estejam ligados entre si ou com a parte contrária por uma relação 
jurídica base preexistente à lesão ou à ameaça de lesão.

6. O art. 16 da LACP encontra aplicação naquelas ações civis públicas que 
envolvam direitos individuais homogêneos, únicos a admitir, pelo seu caráter 
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divisível, a possibilidade de decisões eventualmente distintas, ainda que não 
desejáveis, para os titulares dos direitos autônomos, embora homogêneos.

7. Dado o caráter de subsidiariedade das normas do CDC em relação às ações 
civis públicas, revelado pela redação do art. 21 da LACP, o legislador, ao editar a 
Lei n. 9.494/1997, não se preocupou em modificar o art. 103 do CDC.

8. O efeito substitutivo do art. 512 do CPC, decorrente do exame meritório do 
recurso especial, não tem o condão de modificar os limites subjetivos da causa, sob 
pena de criação de novo interesse recursal.

9. Recurso especial parcialmente provido.

O EXMO. SR. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA: 

O presente recurso tem origem em ação civil pública movida pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL contra a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, objetivando a suspensão da 

utilização, nos contratos futuros de financiamento, do sistema de amortização em "Série 

Gradiente" e adequações nos contratos já firmados, de modo que as prestações observem o limite 

legal de comprometimento da renda familiar, incorporando-se os débitos existentes ao saldo 

devedor, com a prorrogação do prazo de financiamento nos casos necessários.

Acolhidos os pedidos em ambas as instâncias de origem, sobreveio recurso especial, 

amparado nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, em cujas razões a recorrente 

sustenta a ilegitimidade ativa do parquet ; a inexistência de incompatibilidade entre o sistema de 

amortização em "Série Gradiente" e o Plano de Equivalência Salarial; a ilegalidade da 

determinação de que os juros não pagos em cada mês sejam lançados em conta separada, sujeita 

apenas a correção monetária, por violação da regra que determina a imputação do pagamento 

prioritariamente aos juros e por falta de pedido expresso na exordial; e a limitação dos efeitos 

erga omnes  da sentença civil, conforme dispõe o art. 16 da Lei da Ação Civil Pública, com a 

redação que lhe foi dada pela Lei n. 9.494/1997.

O eminente relator negou provimento ao recurso. Reconheceu a legitimidade ativa 

do MPF em relação aos contratos futuros, por se configurar direito coletivo e, em relação aos 

contratos já firmados, que configuram direitos individuais homogêneos. Entendeu que a 

legitimidade decorreria da relevância social da causa, conforme precedentes da Corte Especial. 

Acompanho Sua Excelência quanto ao ponto.
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Com relação à legalidade do sistema de amortização em "Série Gradiente", Sua 

Excelência aplicou a Súmula n. 283 do STF por entender ausente a impugnação de fundamentos 

autônomos do acórdão recorrido, a saber: falta de adequado esclarecimento aos mutuários; 

configuração de uma estratégia comercial promotora de superendividamento; e inserção, na sua 

metodologia, de juros capitalizados.

O sistema de amortização em "Série Gradiente", instituído pela Lei n. 7.747/1989, 

alterada pela Lei n. 7.764/1989 e regulamentado pelo Decreto n. 97.840/1989, consiste em uma 

redução nas parcelas iniciais do financiamento imobiliário, nos primeiros 12 meses, cuja 

recuperação financeira se dará por meio de um acréscimo aos pagamentos mensais posteriores a 

esse período, designado por razão de progressão. 

Pois bem, em suas razões recursais, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL sustenta a 

legalidade do sistema de amortização em "Série Gradiente", incorporando a fundamentação 

adotada em precedente desta Corte, o REsp n. 739.530/PE (Primeira Turma, DJ de 30.5.2005), 

que cita o conjunto de normas legais criadoras do sistema e explicitadoras das respectivas 

formas de cálculos, bem como trata da ciência a ser dada pelo mutuário que optar pelo sistema, 

de que as prestações sofrerão acréscimos mensais que não poderão ser considerados para efeitos 

das revisões previstas no Plano de Equivalência Salarial. 

Argumenta que "foi com base nessa legislação que a Caixa, na condição de agente 

financeiro do SFH, passou a firmar contratos com aplicação do Sistema Série em Gradiente". 

Prossegue, alegando que "o foco estabelecido pelo r. acórdão é quanto ao 

percentual de comprometimento de renda em vista da edição da Lei 8.692-1993, a qual 

estabeleceu como limite máximo de comprometimento da renda no PES, o percentual de 30%, 

patamar que jamais seriam respeitadas nas condições de amortização previstas no sistema 

Série Gradiente". Argumenta que os reajustes do sistema em tela buscam cobrir a diferença 

resultante da redução da primeira prestação, de modo a viabilizar a conclusão do financiamento 

no prazo estipulado. Pondera ainda a inserção de cláusula de garantia para o mutuário, "de 

manutenção do comprometimento de renda familiar inicial, facultando a este pedir revisão dos 

encargos mensais sempre que o valor ultrapassar aquele limite".

A meu juízo, com a devida vênia, tal linha de argumentação se mostra hábil a 

infirmar os fundamentos do aresto recorrido. Explico.
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Relativamente à ausência de adequado esclarecimento aos mutuários contratantes, 

verifico da fundamentação constante do precedente do STJ, transcrita pela recorrente em suas 

razões recursais, que o próprio normativo regulamentador do sistema em tela previa que o 

mutuário a quem fosse oferecido esse sistema alternativo declararia ter ciência de que as 

prestações futuras sofreriam acréscimos mensais, que não seriam considerados para efeito das 

revisões previstas no Plano de Equivalência Salarial, assumindo a responsabilidade pelo 

pagamento do resíduo gerado no saldo devedor.

Nesse contexto, penso tratar-se de uma presunção legal de esclarecimento do 

mutuário. Por isso considero que a invocação do normativo que assim dispunha é suficiente 

como meio de impugnação do aresto recorrido.

O mesmo se diga em relação à característica atribuída ao sistema de provocar um 

superendividamento dos mutuários. Independentemente do entendimento que se possa ter a 

respeito, o fato de ter sido instituído por lei e de ter o agente financeiro atuado com amparo 

nesse regramento legal específico mostra-se suficiente para impugnar o fundamento do acórdão 

recorrido, sobretudo porque a lei encontra-se em pleno vigor, não tendo sido declarada 

inconstitucional.

Por fim, quanto ao fundamento de que o sistema encerra, em sua composição, juros 

capitalizados, constato que essa linha de raciocínio não foi propriamente adotada para concluir 

pela ilegalidade do sistema, mas para justificar a determinação de que os juros porventura não 

pagos em determinado mês fossem colocados em uma conta separada, sujeita, tão somente a 

atualização monetária.

Examinando com cuidado a fundamentação constante do aresto recorrido atinente ao 

mérito, observo que se transcreveu parte da sentença. O magistrado singular, após analisar a 

vislumbrada ausência de esclarecimento devido aos mutuários, passa ao exame dos efeitos da 

adoção do sistema de amortização em série gradiente sobre o plano de equivalência salarial para 

concluir por sua incompatibilidade com a necessidade de limitação das prestações pelo plano de 

equivalência salarial, in verbis :

"Inicio por debater a nulificação dos efeitos da cláusula de vinculação das 
prestações às evoluções salariais caso fosse adotada livremente a razão de progressão 
exigida pelo sistema gradiente.

[...]

 Assim, procede o pedido da inicial, no sentido de se garantir o direito de 
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todos os mutuários que assinaram contratos com o plano de amortização série 
gradiente terem suas prestações limitadas a 30% da renda bruta, percentual esse 
que não pode ser ultrapassado inclusive pelo fator de progressão. Procede ainda, 
nos termos do pedido inicial, que os débitos existentes após essa adequação aos 
trinta por cento da renda familiar, sejam incorporados ao saldo devedor, com ou 
sem prorrogação de prazo dos financiamentos" (grifo no original).

A partir daí, examina o efeito da incorporação dos débitos excedentes ao saldo 

devedor. Menciona as manifestações de peritos sobre as amortizações negativas que o sistema 

provocaria, inchando o saldo devedor em razão do cômputo de juros sobre juros e postergando 

ad infinitum  a quitação do financiamento. Assim, conclui que não poderia o Judiciário apenas 

determinar a redução das prestações aos limites legais e incorporação dos débitos daí decorrentes 

ao saldo devedor, sob pena de incorrer em novas ilegalidades. Confira-se:

"Aqui uma questão relativamente complexa a ser solucionada.

 Ocorre que as horrorosas deficiência (sic) do sistema price série gradiente 
revelam que, na maioria dos casos, aplicado ao direito do mutuário em ter sua 
prestação limitada a 30% de sua renda, ter-se-iam financiamentos infinitos ou 
impagáveis.

[...]

 Há que se ver no pedido genérico da petição inicial, de adequação das 
prestações ao limite legalmente estabelecido e incorporação dos débitos daí 
decorrentes no saldo devedor, como a ferramenta para que o Judiciário imponha esse 
direito sem com isso incorrer em novas ilegalidades nem ensejar absurdos prejudiciais 
aos mutuários.

 A percepção de que a hipótese do artigo 286, II do Código de Processo Civil 
ocorre, é que s.m.j., 'data venia', nem o Excelentíssimo Douto Procurador da 
República parecer (sic) perceber o absurdo de fato e jurídico que incorreria a decisão 
que apenas alterasse o valor da prestação, sem especificar os critérios legais da 
incorporação de resultados ao saldo devedor (fls. 813). 

 Assim, a única forma de se garantir o cumprimento das Leis 4380/64 e 
8692/93, que exigem na composição da prestação a existência de parcelas de 
amortização, e de respeito à Súmula 121 do STF quanto a não incidência de juros 
sobre juros decorrentes das amortizações negativas engendradas pela Ré-Credora, é 
que, uma vez garantido o limite de 30% da renda como valor das prestações, e em 
vista de que o sistema price série gradiente por períodos relativamente longos não 
prevê parcelas de amortização, é de se utilizar, nesses períodos, os percentuais de 
amortização que seriam previstos para o Sistema Price Puro, para um financiamento 
de igual prazo, e taxa de juros. Outrossim, assim que o contrato avance, e chegue em 
prestações cuja sistema Price Série Gradiente preveja os percentuais de amortização, 
sejam obedecidos esses percentuais. Em qualquer caso, os valores de juros 
eventualmente não cobertos pelo valor das prestações deverão ser somados em conta 
em separada, sobre os quais não incidirão novos juros, nos termos da Súmula 121 do 
STF."
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Nesse ponto, o Tribunal a quo manteve o entendimento exarado na sentença, 

consignando o seguinte:

"Acerca da 'amortização negativa', também procede a determinação de que os 
juros porventura não pagos em determinado mês sejam colocados em uma conta 
separada, sujeita, tão somente à atualização monetária. Ora, se esses juros fossem 
colocados no saldo devedor, é evidente que sofreriam a incidência de novos juros, 
dando origem ao anatocismo, prática vedada no ordenamento jurídico e na 
jurisprudência pátrias."

Essa fundamentação do aresto recorrido foi impugnada pela recorrente, que apontou 

violação do art. 993 do CC/1916 (equivalente ao art. 354 do CC/2002), além de sustentar afronta 

aos arts. 128, 293 e 460 do CPC, à míngua de pedido nesse sentido na exordial.

Portanto, afasto a aplicação da Súmula n. 283 do STF e passo ao exame da 

legalidade do sistema de amortização em "Série Gradiente".

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar 

em diversas oportunidades, tendo concluído pela legalidade do sistema e por sua 

compatibilidade com o Plano de Equivalência Salarial. Nesse sentido, trago à colação os 

seguintes precedentes:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE 
CLÁUSULAS DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SFH. SISTEMA DE 
AMORTIZAÇÃO SÉRIE EM GRADIENTE. PLANO DE EQUIVALÊNCIA 
SALARIAL. COMPATIBILIDADE RECONHECIDA.

- A utilização do Sistema de Amortização Série em Gradiente não é 
incompatível com a cláusula contratual que estabelece o Plano de Equivalência 
Salarial - PES como fórmula de reajuste das prestações. 

- Recurso especial provido. Ônus sucumbenciais invertidos." (REsp n. 
907.352/RJ, Terceira Turma, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 18.11.2009.)

"CIVIL E PROCESSUAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. 
AÇÃO REVISIONAL. CDC. INCIDÊNCIA. TR. APLICABILIDADE. 
'AMORTIZAÇÃO EM SÉRIE GRADIENTE'. LEGITIMIDADE. SÚMULA N. 
7-STJ. ATUALIZAÇÃO, PRIMEIRO, DO SALDO DEVEDOR, E, APÓS, 
AMORTIZAÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO. JUROS. LIMITAÇÃO A 10% 
ANUAIS AFASTADA.

I. Conquanto aplicável aos contratos do SFH o Código de Defesa do 
Consumidor, há que se identificar, no caso concreto, a existência de abusividade no 
contrato, o que, na espécie dos autos, não ocorre.

II. Legítima a incidência da TR como indexador contratual.

III. Após o advento da Lei n. 8.177/91, possível a pactuação da Taxa 
Referencial como índice de atualização monetária.

IV. O chamado 'Sistema de Amortização em Série Gradiente' não é 
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incompatível com as normas de regência do Sistema Financeiro da Habitação. 
Precedentes do STJ.

V. Os juros remuneratórios incidentes sobre os contratos do SFH não está 
limitados a 10% (dez por cento) ao ano.

VI. 'A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial' 
(Súmula 7/STJ).

VII. Recurso especial não conhecido." (REsp n. 501.134/SC, Quarta Turma, 
relator Ministro Aldir Passarinho Junior, DJe de 29.6.2009.)

"AGRAVO REGIMENTAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. 
AGRAVO IMPROVIDO.

I - O Tribunal de origem consignou que o chamado 'Sistema Gradiente' de 
amortização é forma de cálculo do valor da prestação permitido pela autoridade 
monetária, não determinando anatocismo sua utilização. Nessas condições, a 
modificação do julgado esbarra no óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, 
que veda o reexame de conteúdo fático-probatório delimitado pelas instâncias 
ordinárias.

II - Ademais, a jurisprudência desta Corte é no sentido da legalidade da 
chamada 'Série Gradiente'. (REsp 739.530/PE, Rel. Ministro TEORI ZAVASCKI, 
PRIMEIRA TURMA, julgado em 17.05.2005, DJ 30.05.2005, p. 261). Incidência da 
Súmula 83/STJ. 

Agravo regimental improvido." (AgRg no REsp n. 874.201/RS, Terceira 
Turma, relator Ministro Sidnei Beneti, DJe de 28.8.2008.)

Com base nisso, peço vênia para divergir do eminente relator e acolher o recurso 

especial quanto ao ponto, a fim de reconhecer a legalidade e compatibilidade do sistema de 

amortização em "Série Gradiente" com o Plano de Equivalência Salarial.

No que tange à determinação de colocação, em conta separada e sujeita apenas a 

correção monetária, dos juros não pagos em cada mês, acompanho as conclusões do relator, seja 

no sentido de afastar a alegada ocorrência de julgamento extra ou ultra petita , seja por guardar 

conformidade com a posição já firmada por esta Corte.

Finalmente, quanto ao alcance nacional dos efeitos erga omnes  atribuídos à sentença 

civil, questão que motivou, inicialmente, meu pedido de vista, faço as seguintes considerações.

Afirma o relator que esta Corte inicialmente entendia que os efeitos da sentença civil 

ficavam restritos aos limites da competência territorial do órgão prolator, conforme expressa 

dicção do art. 16 da Lei n. 7.347/1985, com a redação dada pela Lei n. 9.494/1997. Acrescenta 

que a posição da Corte teria evoluído na compreensão da matéria, passando a reconhecer a 

abrangência nacional das sentenças coletivas. Nessa linha, invoca precedente da Corte Especial 

(REsp n. 1.243.887/PR) que teria fixado, sob o regime do art. 543-C do CPC, esse novo 
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entendimento e julgados a ele posteriores. Pondera ainda que o fato de o recurso ter vindo ao 

STJ e provocado sua manifestação resultaria por atribuir abrangência nacional à demanda em 

razão da competência jurisdicional.

O mencionado recurso repetitivo, julgado pela Corte Especial, fixou, para os efeitos 

do art. 543-C do CPC, no ponto que aqui interessa, a seguinte tese:

"1.1 A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em 
ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto 
os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas 
aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para 
tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos 
em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)."

Nesse precedente, a questão jurídica fixada como representativa de controvérsia 

consistia na definição do "foro competente para a liquidação individual de sentença proferida 

em ação civil pública". Por sua vez, a matéria que aqui se debate é o alcance da eficácia 

subjetiva da sentença coletiva. A distinção entre ambas foi destacada no voto em separado do 

Ministro Teori Zavascki, in verbis :

"Registre-se, quanto aos dois primeiros temas, que houve certa confusão do 
acórdão recorrido (fls. 141/156) que, ao tratar da extensão da eficácia subjetiva da 
sentença (para efeito de definir se ela beneficiou todos os poupadores do Estado do 
Paraná ou exclusivamente os de Curitiba), invocou, além de fundamentos próprios 
desse tema da eficácia subjetiva, também fundamentos, mormente a respeito do foro 
competente para a ação de 'liquidação e execução', de que trata o art. 98, § 2º, I da Lei 
8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor. Todavia, essas são questões distintas e 
inconfundíveis: a definição da eficácia subjetiva tem por conseqüência a afirmação ou 
não da existência de título executivo em favor do poupador exeqüente, acarretando, 
portanto, em caso negativo, a ilegitimidade ativa e a extinção do processo de 
execução; já a definição sobre competência de foro acarreta, na pior das hipóteses, 
apenas a remessa dos autos ao juiz competente. Tratam-se, portanto, de questões 
distintas, tendo sido corretamente enfrentadas e julgadas de modo distinto pela 
sentença de primeiro grau (fls. 85-86)."

Com efeito, a tese jurídica fixada no recurso repetitivo foi no sentido de permitir ao 

beneficiário de uma sentença civil coletiva que a execute no seu domicílio ou naquele do juízo 

prolator da sentença. Considerou-se que, não obstante o veto ao parágrafo único do art. 97 do 

CDC – que franqueava expressamente essa opção –, a competência concorrente prevista no 

inciso I do § 2º do art. 98 do mesmo diploma legal revelaria a possibilidade de o juízo da 

execução ser diverso do juízo da ação condenatória. Destacou-se a técnica interpretativa segundo 

a qual a lei não possui palavras inúteis. Havendo, pois, a possibilidade de tramitação da 
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liquidação em foro diverso da ação condenatória, entendeu-se possível a opção do consumidor 

pelo foro de seu domicílio, seja em razão dessa faculdade para a ação individual de 

conhecimento, seja em razão dos princípios do Código de Defesa do Consumidor voltados à 

facilitação de sua defesa em juízo e ao acesso aos órgãos judiciários.

A partir daí, a fundamentação do acórdão, induzida pela linha de argumentação 

apresentada pela parte recorrente, resvala para o enfrentamento de questão distinta, como 

advertido pelo Ministro Teori Zavascki. Com efeito, a definição do juízo competente para a 

liquidação e execução de sentença coletiva não está atrelada ao estabelecimento de seu alcance 

subjetivo, que é a matéria versada no art. 16 da Lei da Ação Civil Pública.

Coisas distintas que são, com a devida vênia, não poderiam ser tratadas como se uma 

fosse justificativa para a outra, como parece revelar a ementa do julgado. A meu juízo, com a 

mais respeitosa vênia, a faculdade reconhecida ao beneficiário da sentença coletiva de executá-la 

no seu domicílio não se justifica por abranger ela este ou aquele número de pessoas, mas sim 

pelos outros fundamentos acima mencionados e adotados pela Corte Especial. Tanto é assim 

que, ainda que se conclua que a sentença alcança apenas determinado grupo de consumidores de 

uma região do país, certo é que eles poderão liquidá-la e executá-la no seu atual domicílio, 

mesmo que situado em outra região.

Registro que o acórdão desse recurso repetitivo desafiou o oferecimento de 

embargos de declaração, justamente envolvendo esse aspecto da fundamentação ligado à 

exegese do art. 16 da Lei n. 7.347/1985, os quais se encontram pendentes de julgamento desde 

2011.

Considero, portanto, que a matéria não se encontra definitivamente resolvida no 

âmbito desta Corte, estando a merecer ainda análise e debate para sua melhor maturação.

Como já mencionado, a melhor técnica interpretativa reza que a lei não possui 

palavras inúteis. Que dirá, então, um artigo inteiro!

Assim, considerando que o dispositivo em questão encontra-se em pleno vigor, é 

necessário um esforço interpretativo para se lhe encontrar aplicação.

A doutrina aponta, além dos equívocos conceituais cometidos pelo legislador, duas 

vertentes de críticas ao art. 16 da LACP: uma sobre sua inconstitucionalidade e outra sobre sua 

ineficácia.
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Quanto à mencionada inconstitucionalidade, com a palavra o Supremo Tribunal 

Federal, que, em exame de cautelar no bojo da ADI n. 1.576, adotou os seguintes fundamentos 

para afastar tal vício. O acórdão é da relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO:

"O Judiciário tem organização própria, considerados os devidos órgãos que o 
integram. Daí haver a fixação da competência de juízos e Tribunais. A alteração do 
artigo 16 correu à conta da necessidade de explicitar-se a eficácia erga omnes  da 
sentença proferida na ação civil pública. Entendo que o artigo 16 da Lei nº 7.347, de 
25 de julho de 1985, harmônio com o sistema judiciário pátrio, jungia, mesmo na 
redação primitiva, a coisa julgada erga omnes  da sentença civil à área de atuação do 
órgão que viesse a prolatá-la. A alusão à eficácia erga omnes  sempre esteve ligada à 
ultrapassagem dos limites subjetivos da ação, tendo em conta até mesmo o interesse 
em jogo - difuso ou coletivo - não alcançando, portanto, situações concretas, quer sob 
o ângulo objetivo, quer subjetivo, notadas além das fronteiras fixadoras do juízo. Por 
isso, tenho a mudança de redação como pedagógica, a revelar o surgimento de efeitos 
erga omnes  na área de atuação do juízo e, portanto, o respeito à competência 
geográfica delimitada pelas leis de regência. Isso não implica esvaziamento da ação 
civil pública, nem tampouco ingerência indevida do poder Executivo no Judiciário."

No que tange à ineficácia do dispositivo, começo por registrar que, além das 

impropriedades terminológicas do artigo em questão, o que o legislador pretendeu regular foi o 

alcance subjetivo da sentença civil, vale dizer, a identificação de quem são os sujeitos a quem se 

estendem os efeitos da coisa julgada. Isso nada tem a ver com a eficácia da sentença civil fora 

dos limites de jurisdição do órgão prolator. Com efeito, qualquer sentença, seja proferida em 

processo de natureza coletiva ou individual, possui eficácia em todo o território nacional 

relativamente às partes a ela vinculadas. 

Cumpre, então, definir quem são aqueles atingidos pela coisa julgada da sentença 

coletiva. Para tanto, considero imprescindível analisar a natureza do interesse jurídico posto em 

discussão na demanda.

O art. 81 do CDC assim classifica os direitos coletivos lato sensu :

"I - interesses ou direito difusos, assim entendidos, para efeitos deste Código, 
os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas 
indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;

II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste Código, 
os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo, categoria ou 
classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica 
base; 

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os 
decorrentes de origem comum."

Das definições supra extrai-se o caráter transindividual e indivisível dos direitos 
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difusos e coletivos, o que implica a circunstância de que todos os sujeitos que compõem a 

comunidade ou o grupo, categoria ou classe suportam, de maneira uniforme, todos os efeitos que 

atinjam o direito material. Nas palavras de ADA PELLEGRINI GRINOVER:

"A satisfação do interesse de um dos membros significa inelutavelmente a 
satisfação dos interesses de todos os outros; assim como a negação do interesse de um 
indica a mesma negação para todos os outros." (GRINOVER, Ada Pellegrini; 
WATANABE, Kazuo; MULLENIX, Linda. Os processos coletivos nos países de civil 
law e common law: uma análise de direito comparado.  2ª ed. rev. e atual. São Paulo: 
Ed. Revista dos Tribunais, 2010, p. 37.)

Já os direitos individuais homogêneos pertencem a indivíduos determinados ou 

determináveis e são naturalmente divisíveis, ou seja, podem ser decompostos em unidades 

autônomas, cada qual com titularidade própria. A possibilidade de sua tutela coletiva resulta de 

uma conveniência vislumbrada pelo legislador, amparada por dois aspectos: sua origem comum 

e a homogeneidade, caracterizada pela preponderância da dimensão coletiva sobre a individual.  

A possibilidade de defesa coletiva dos direitos individuais homogêneos teve por escopo permitir 

sua proteção em juízo de forma mais efetiva. 

Todavia, isso não altera sua natureza individual, daí por que o professor JOSÉ 

CARLOS BARBOSA MOREIRA os denomina de direitos "acidentalmente coletivos" (A 

proteção jurídica dos interesses coletivos. Temas de direito processual (terceira turma).  São 

Paulo: Saraiva, 1984, p. 42-43). 

Por sua vez, o Ministro TEORI ZAVASCKI fala em defesa de direitos coletivos 

quando trata dos direitos difusos e coletivos e em defesa coletiva de direitos quando trata dos 

direitos individuais homogêneos (Processo coletivo – tutela  de direitos coletivos e tutela 

coletiva de direitos.  6ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014).

Penso que o caráter indivisível dos direitos difusos e coletivos stricto sensu conduz 

ao impedimento prático, e mesmo lógico, de qualquer interpretação voltada a cindir os efeitos da 

sentença civil em relação àqueles que estejam ligados por circunstâncias de fato ou que estejam 

ligados entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base preexistente à lesão ou à 

ameaça de lesão. 

Com efeito, por envolverem bens indivisíveis, cujo gozo ou utilização não é viável 

de forma individualizada, não há como sustentar, por exemplo, que uma sentença que determine 
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a uma empresa que retire do mercado determinado produto considerado lesivo à saúde dos 

consumidores possa beneficiar apenas os consumidores de determinada região. A retirada do 

produto do mercado fatalmente beneficiará, de forma indistinta, todo o universo de 

consumidores que poderiam vir a consumi-lo, onde quer que se encontrem. O mesmo se diga em 

relação a uma sentença civil que determine a suspensão de uma propaganda considerada 

enganosa: beneficiará a todos os consumidores potencialmente expostos a tal propaganda. 

Como salientado anteriormente, estando em pleno vigor o disposto no art. 16 da Lei 

da Ação Civil Pública, cabe ao aplicador do Direito encontrar, com base numa interpretação 

sistêmica, uma hipótese para sua incidência. É certo que o julgador atua nos limites do direito 

posto, não lhe sendo autorizado, senão quando afrontada a supremacia constitucional, rever a 

obra legislativa, assumindo o papel do legislador, este sim incumbido, no regime democrático, 

de elaborar as normas que compõem o ordenamento jurídico nacional.

Assim, nada obstante a ferrenha crítica da doutrina ao artigo em questão, não se pode 

olvidar que o mesmo legislador que reputou conveniente autorizar a tutela coletiva de direitos 

individuais fez a consciente opção pela regra consagrada no art. 16 da LACP.

Nesse contexto, penso que o dispositivo encontra aplicação naquelas ações civis 

públicas que envolvam direitos individuais homogêneos, únicos a admitir, pelo seu caráter 

divisível, a possibilidade de decisões eventualmente distintas, ainda que não desejáveis, para os 

diversos titulares dos direitos autônomos, embora homogêneos.

Nessa mesma linha, trago à colação o escólio do eminente Ministro TEORI 

ZAVASCKI:

"O sentido da limitação territorial contida no art. 16, antes referido, há de ser 
identificado por interpretação sistemática e histórica. Ausente do texto original da Lei 
7.347/85, sua gênese foi a nova redação dada ao dispositivo pelo art. 2º da Lei 9.494, 
de 10.09.97. Essa Lei, por sua vez, tratou de matéria análoga no seu art. 2º-A, que 
assim dispôs: 'A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por 
entidade associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados, 
abrangerá apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, 
domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator' . Aqui, o desiderato 
normativo se expressa mais claramente. O que ele visa é limitar a eficácia subjetiva 
da sentença  (e não da coisa julgada ), o que implica, necessariamente, limitação do rol 
dos substituídos no processo (que se restringirá aos domiciliados no território da 
competência do juiz). Ora, entendida nesse ambiente, como se referindo à sentença (e 
não à coisa julgada), em ação para a tutela coletiva de direitos subjetivos individuais 
(e não em ação civil pública para tutela de direitos transindividuais), a norma do art. 
16 da Lei 7.347/85 produz algum sentido. É que, nesse caso, o objeto do litígio são 
direitos individuais e divisíveis, formados por uma pluralidade de relações jurídicas 
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autônomas, que comportam tratamento separado, sem comprometimento de sua 
essência. Aqui sim é possível cindir a tutela jurisdicional por critério territorial, já que 
as relações jurídicas em causa admitem divisão segundo o domicílio dos respectivos 
titulares, que são perfeitamente individualizados.

 Compreendida a limitação territorial da eficácia da sentença nos termos 
expostos, é possível conceber idêntica limitação à eficácia da respectiva coisa julgada. 
Nesse pressuposto, em interpretação sistemática e construtiva, pode-se afirmar, 
portanto, que a eficácia territorial da coisa julgada a que se refere o art. 16 da Lei 
7.347/85 diz respeito apenas às sentenças proferidas em ações coletivas para tutela de 
direitos individuais homogêneos, de que trata o art. 2º-A da Lei 9.494, de 1997 e não, 
propriamente, às sentenças que tratem de típicos direitos transindividuais." (Processo 
coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos.  6ª ed. rev., atual. e 
ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 66/67.)

Argumenta-se, ademais, que o legislador, ao atribuir a inquinada redação ao art. 16 

da LACP, teria alterado norma ineficaz, dado que, num contexto sistemático do direito 

processual coletivo brasileiro, este já estaria superado pelo art. 103 do CDC.

Ocorre que o art. 117 do próprio CDC atribuiu a seguinte redação ao art. 21 da 

LACP, determinando a renumeração dos demais dispositivos:

"Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e 
individuais homogêneos, no que for cabível, os dispositivos do Título III da Lei que 
instituiu o Código de Defesa do Consumidor" (grifo nosso).

A redação legal revela um caráter de subsidiariedade das normas do CDC às ações 

civis públicas. Penso que, por isso, o legislador, ao editar a Lei n. 9.494/1997, não se preocupou 

em modificar o art. 103 do CDC, isto é, não se preocupou em modificar norma de aplicação 

subsidiária.

Por fim, a circunstância de a causa ter chegado, pela via recursal, a esta instância 

superior não tem o condão de atribuir à sentença civil o pretendido alcance nacional. 

Não me parece razoável que o efeito substitutivo do art. 512 do CPC, decorrente do 

exame meritório do recurso, tenha o condão de modificar os limites subjetivos da causa. Se 

assim for, estar-se-ia criando um novo interesse recursal, que levaria a parte vencedora na 

sentença  civil a recorrer até o STJ apenas para alcançar abrangência nacional.

Ante o exposto, divirjo em parte do eminente relator e dou parcial provimento ao 

recurso especial para: a) reconhecer a legalidade e compatibilidade do sistema de 

amortização em "Série Gradiente" com o Plano de Equivalência Salarial; e b) declarar que 

Documento: 1299781 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 23/10/2014 Página  3 0 de 32



 

 

Superior Tribunal de Justiça

o efeito erga omnes  da sentença civil coletiva circunscreve-se aos limites da competência 

territorial do órgão prolator, nos termos do art. 16 da Lei da Ação Civil Pública.

É como voto.
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