
como que os seus leitores 
estudos e suas reflexões. 

frio 	dia das mães de 20 I O 

em Direito Civil pela Universidade 
(USP). Mestre em Direito Civil 

Pontifícia Universidade Católica 
Graduado em Direito pela 

e professor dos Cursos de Pós
Sensu da Escola Paulista de Direito 

convidado da ESA-OAB/SP e 
Magistratura. Advogado e consultor 

juridico em São Paulo. 

SUMÁRIO 

1. 	 A uDlao e o abuso do direito: execução fiscal para receber 
dívida de crédito rural ................................................................ 21 

1.1 	 Introdução ......... ............... ......................... ............................... 21 


1.2 	 Histórico do Sistema Financeiro Nacional de Crédito Rural e 
origem do crédito exigido pela união nas ações de execução 
fiscal (de dívidas agrícolas) ................................................... 23 

1.3 	 Críticas ao excesso de tolerância na formação da Certidão 
da Dívida Ativa (C DA) .......................................................... 30 

1.4 	 A nefasta cessão dos créditos securitizados para a união 
federal ...................................................................................... 31 

1.5 	 Inconstitucionalidade das portarias n. 68/2004 e n. 
202/2004 ..... ............. .................... ............................... ....... ...... 33 

1.5.1 	 Inconstitucionalidade formal....................................... 33 


1.5.2 	 Inconstitucionalidade material.................................... 34 


1.6 	 Defeito de representação: a Procuradoria da Fazenda Nacio
nal não pode representar a união na cobrança de dívidas 
rurais ........................................................................................ 36 

1.7 	 Emissão das certidões da Dívida Ativa por órgão incompetente 
(nulidade dos títulos exequendos) ......................................... 38 

1.7.1 Ab-rogação tácita e expressa do Decreto-Lei n. 147/1967 
pela Lei Complementar n. 73/1993 ........................... 40 

1.7.2 	 Inconstitucionalidade do art. 23 da Lei n. 11.457/2007 
(Lei da Super-Receita) ................................................ 41 

1.8 	 Inadequação da cobrança do crédito rural em sede de exe
cução fiscal ... ................ ....................... .................................... 42 

1.8.1 	 A natureza privada (rural) dos créditos exigidos nas 
execuções fiscais ... ... ................................... ..... ........... 43 

 

 



18 "1I!E;~~~[iMml~~R~D2fITO ~~~ IO E DE CR~DITO RURAL: QUESTOES POL~MICAS~ fP]8ANCAR@

1.9 	 Impossibilidade de o cedente transmitir mais direitos do que 

possuía ao tempo da cessão ................................................... 45 


1.9.1 Quebra do sinalagma obrigacional, inobservância da 

boa-fé objetiva e abuso do direito ............................. 47 


1.1 O Considerações finais ................ .............................. .................. 49 


2. 	 Desnecessidade de imprevisão na resolução por onerosidade 

excessiva .......................................................................................... 51 


2.1 	 Introdução .................. ................ ............ .. .......... ........ .............. 51 


2.2 	 A base negociai e o animus .......... ........................................ 54 


2.3 	 Dirigismo contratual em um "País de extremos" .. ............... 56 


2.4 	 Onerosidade excessiva superveniente e imprevisibilidade... 58 


2.5 	 Breve inserção no direito estrangeiro .................................... 61 


2.5.1 Direito europeu: uma amostragem (Itália) ................ 62 


2.5.2 Direito sul-americano: uma amostragem (Argentina)... 63 


2.6 	 Considerações finais ........ .. ........ ........ .. ............ .......... ...... ........ 66 


3. 	 Excesso de garantia real no mútuo bancário ......................... 69 


3.1 	 Introdução ........................ .. .......... ............................................ 69 


3.2 	 Direitos reais de garantia: esboço histórico e funções ........ 73 


3.3 	 Visão constitucional sobre o excesso de garantia no mútuo 

bancário ... ...... ......... ............. .. ..... ... .. .. ............ ...... .. .... .. ............ 77 


3.4 	 O abuso do direito e a relativização das garantias reais nos 

contratos de crédito bancário ............ ...................... ............... 80 


3.5 	 Breve incursão pelo direito estrangeiro ................................. 84 


3.5.1 Direito argentino ......................................................... 85 


3.6 	 Considerações finais .. .... .............. .. ............................ .... .......... 87 


4. 	 Título de crédito (CPR): controvérsia entre o direito cambial 

e o direito civil ................ .. .... .... ........... ....................................... . 89 


4.1 	 Introdução... ... .. ....... ... .. .... .. ...................................................... 89 


4.2 	 Breve histórico dos títulos de crédito: do período italiano ao 

período uniforme ................ ...................... . .............................. 91 


4.3 	 Análise interdisciplinar dos títulos de crédito: direito civil e 

direito cambial................. ................... .... ................................ 93 


4.4 	 Exemplo de controvérsia entre os direitos civil e cambiário: 

Cédula de Produto Rural (CPR) ............................................ 98 


4.5 	 Considerações finais ................... .,............................................ 101 


 

 



.x.=	 ::.- QUESTOES POlEMICAS 

45 


inobservância da 

47 


49 


por onerosidade 
51 


51 


54 


extremos" ................ . 56 


e imprevisibilidade ... 58 


61 


(Itália) ...... ........ .. 62 


~tragem (Argentina) .. . 63 


66 


69 


69 


73 


77 


garantias reais nos 

80 


84 


85 


87 


o direito cambial 

89 


do período italiano ao 


crédito: direito civil e 


civil e cambiário: 


89 


91 


93 


98 


101 


SUMARIO 	 19 

5. 	 Inexistência de novação na confissão de dívida bancária .... 103 


5.1 	 Introdução .................................................. .............................. 103 


5.2 	 Novação no Brasil e no direito comparado .... ...................... 104 


5.3 	 Confissão de dívida e animus novandi: nova/io non praesu
mitur .................... .. ................. ... .... ............ .......................... .... 108 


5.4 	 Exequibilidade da escritura pública e do contrato sequencial: 

ilegalidade ............... ...... .... ........ ................... ...... ... ................... 112 


5.5 	 O vício de consentimento nos contratos de confissão de dívida 

bancária .... ................... .. .......... ........... .... ....... ........................ ... 113 


5.6 	 Considerações finais ................................................................ 115 


6. 	 O CDC e as práticas abusivas nos contratos bancários ...... ...... 117 


6.1 Introdução: princípios constitucionais, consumeristas e ci-
VIS 	 ....................................................................... ..... ... ....... ...... 117 


6.2 	 Art. 39 do CDC e conceito de prática abusiva .......... .... ...... 120 


6.3 	 Cláusulas restritivas de direito .................. .......................... .. . 123 


6.4 	 Críticas à Súmula n. 381 do STJ ............ .............................. 125 


6.5 	 Interpretação de cláusula contratual de maneira mais favorável 

ao consumidor ...................................................... ........... ........ 127 


6.5.1 	 Supremacia da in/erpre/atio contra stipulatorem em 

detrimento do pacta sun/ servanda ........ .. .. .... .. .. .... ... 127 


6.5.2 	 Semelhanças e diferenças entre os arts. 47 do CDC 

e 423 do CCB .... ........ ...... .... ........ ............................... 128 


6.5.3 	 Direito comparado: Itália, França e Argentina ........ .. 130 


6.6 	 Multa à taxa máxima de 2% do valor da prestação .......... .. 131 


6.7 	 Liquidação antecipada da dívida .......................... .. ...... ......... 132 


6.8 	 Cláusula resolutória - Opção do consumidor .... .. ...... ........... 133 


6.9 	 Aplicabilidade do CDC às instituições financeiras : polêmica 

já encerrada ........................... ............................................ ...... 134 


7. 	 Contratos bancários de adesão: princípios da transparência 

e da boa-fé objetiva ................................................................ ..... 135 


7.1 	 Introdução. Proteção contratual: direito à plena e correta 

informação (Princípio da transparência) .......................... ...... 135 


7.2 	 Clareza e transparência na reda~ão das cláusulas ................ 137 


 

 



20 '.~rEa:2!i~IDU.iRÜW~~R~ ~IOLlEUDE CR~OtTO RURAL: QUESTOES POl~MICAS 

7.3 	 Infonnação prevIa e adequada na concessão de financia
mento ....... ...... ...... .... ..... .......... .. ... ...... ...... ...... ...... ..... ..... .......... 138 


7.3.1 Custo Efetivo Total (CET) - reforço ...... ......... .. ....... 140 


7.4 	 Empréstimo responsável e superendividamento ....... ..... ........ 143 


7.5 	 Contratos bancários de adesão ... ..... ........ ....... .... ... ..... ......... .. . 144 


7.5.1 Inserção de cláusula no contrato de adesão .... .. ...... .. 146 


7.6 	 Cláusulas limitativas de direito. Destaque. Valorização da 

fase pré-contratual............ ........ .... ... .. ... ... . ...... .... ..... .. .... ...... .. .. 146 


Referências ...... .. ........ .. ... .... .. .. .... .... .. .. .. .. ........ .... ... ........ ..... ... ... ...... .. .. ... . 149 


Sítios da internet .. .. .... .... .. .... .......... .. .. .... .......... .......... .... .. .. .......... .. . 157 


 

 


	Sem nome

