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SÚMULAN.28 

o contrato de alienação fiduciária em garantia pode ter por objeto bem que já 
integrava o patrimônio do devedor. 

Referência: 
Lei n. 4.728/1965, art. 66, na redação do art. 1!l do Decreto-Lei n. 911/1969. 

Precedentes: 
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RECURSO ESPECIAL N. 1.121-RS (1989/10982-0) 

Relator: Ministro Cláudio Santos 

Recorrente: Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande 

do Sul- Badesul 

Recorrida: Coricel Comércio Riograndense de Cereais Ltda - massa falida 

Advogados: Drs. Paulo Francisco Sarmento Esteves e Ricardo 

Barbosa Alfonsin 

EMENTA 

Alienação fiduciária em garantia. Bens não adquiridos com os recursos 
do financiamento. 

Não exclui a lei a possibilidade de alienação fiduciária em garantia 
constituída de bens não adquiridos com o produto do financiamento. 

Recurso especial provido. 

ACÓRDÃO 

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a 
Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, após voto-vista do Sr. Ministro 
Eduardo Ribeiro, por maioria, conhecer do recurso especial e lhe dar provimento, 
nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator, na forma do relatório e notas taquigrá
ficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Custas, como de lei. 

Brasília (DF), 29 de maio de 1990 (data do julgamento). 

Ministro Gueiros Leite, Presidente 

Ministro Cláudio Santos, Relator 

DJ 25.06.1990 

RELATÓRIO 

O Sr. Ministro Cláudio Santos: O recurso foi admitido consoante despacho do 
1 fi Vice-Presidente do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, 
do qual destaco o seguinte trecho: 

"2. Trata-se de recurso fundado em negativa de vigência à Lei Federal e 
divergência jurisprudencial também no âmbito legal, tendo sido argüida a 
relevância da questão federal. 

Conforme entendimento sufragado em recentes decisões do mais alto Pre
tório, com a instalação do Superior Tribunal de Justiça a argüição de relevância 
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há de ter-se como prejudicada. Todavia, a matéria de nível infraconstitucional 
deduzida na mesma não está preclusa, motivo pelo qual examino-a como recurso 
especial em que se converteu (art. 105, III, a e c, CF). 

3. Decidiu a colenda Câmara que, 'como os bens dados em garantia já 
faziam parte do patrimônio do devedor, inexistiu a figura do vendedor, já que se 
trata de contrato de mútuo'. No entanto, os parágrafos do art. 66 - com a 
redação dada pelo Decreto-Lei n. 911 - não inviabilizam que o devedor, em 
alienação fiduciária, ofereça bens que, ao tempo, já integravam o seu patrimô
nio, não se vislumbrando, assim, em princípio, o que justifique dita restrição. 

Razoável, portanto, dita contrariedade aos §§ 2D. e 3D. do art. 66, autori
zando se admita o apelo excepcional por tal fundamento. 

4. Quanto ao pretendido dissídio pretoriano, resta o mesmo sobejamente 
demonstrado. Enquanto o v. acórdão recorrido decidiu, como acima 
mencionado, que a circunstância de os bens dados em garantia já integralizarem 
parte do patrimônio do devedor, é impeditiva da pretensão, o acórdão do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, na Apelação n. 76.051, trazido como para
digma, entendeu que 'se os bens garantidores podem ser até mesmo de terceiro, 
não faz sentido exigir que não possam ser do próprio financiado, embora 
anteriormente adquiridos'. 

O 2D. acórdão trazido a cotejo e publicado na RT 505/229, trata também 
de pedido de restituição de bens dados em alienação fiduciária na falência: " ... 
Logo, admite a lei (referia-se ao art. 66, § 2D., do Decreto-Lei n. 911/1969) que, 
à época do contrato, o devedor já seja proprietário da coisa fiduciariamente 
alienada". 

O 3D. julgado trazido pelo recorrente contém também requisitos necessá
rios à configuração de divergência ": ... o fiduciante participa do negócio 
translativo na condição de alienante. A exigência legal é de ser ele proprietário 
do bem sobre o qual tenha poder de disposição (in Jurisprudência Catarinense, 
39, pp. 169/9). 

Assim, suficientemente demonstrados os pressupostos do art. 105, IH, c, 
merece também seguimento a inconformidade nele embasada. 

5. Pelo exposto, admito o recurso especial, com base nas alíneas a e c do 
permissivo constitucional." (Fls. 261/263) 

Nesta Corte, a douta Subprocuradoria Geral da República opina pelo conheci
mento e provimento do recurso especial. 

É o relatório. 

VOTO 
O Sr. Ministro Cláudio Santos (Relator): Do voto do Desembargador Balduino 

Manica colho o seguinte excerto: 

"Merece prosperar o apelo com base no primeiro motivo sustentado pela 
apelante. 
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Acontece que as máquinas e os equipamentos dados em garantiajá faziam 
parte do patrimônio da devedora. 

Inexiste a figura do vendedor, indispensável para a configuração do ne
gócio subjacente que é a compra e venda, que dá causa à alienação fiduciária. 

A Lei n. 4.728/1965 e o Decreto-Lei n. 911/1969 que tratam desta tiveram 
como finalidade dinamizar os negócios, para facilitar a circulação da riqueza, 
base do capitalismo, procurando estimular a compra e venda. 

Por isso, além do vendedor e do comprador surge o financiador que recebe 
em garantia o próprio bem móvel financiado, servindo a compra e venda como 
negócio subjacente para causar a alienação fiduciária. Esta não pode existir 
sem aquela. 

Como os bens dados em garantia já faziam parte do patrimônio do 
devedor, inexistiu a figura do vendedor, já que se trata de contrato de mútuo. 

Esta Corte, através da Quinta Câmara Cível, já se pronunciou em dois 
casos semelhantes (RITJERGS 119/410; 121/316) reconhecendo o desvirtua
mento da alienação fiduciária em verdadeiro contrato de mútuo, valendo-se o 
credor de garantias excepcionais contra o devedor. 

Pelo exposto, dou provimento à apelação, classificando o crédito do 
apelado como quirografário." (Fls. 201/202) 

No mesmo sentido o pronunciamento dos vogais Flávio Pâncaro da Silva e 
Sérgio Gischkow Pereira, sendo de destacar, no voto do primeiro, referência à Apela
ção Cível n. 587007485, em que foi Relator o Desembargador Galeno Lacerda, cuja 
cópia do acórdão foi juntada aos autos por iniciativa da recorrida (fls. 273/277). 

Do voto do renomado processualista destaco: 

''A alienação fiduciária, como é sabido, se destina a garantir financia
mento empregado na compra de bens móveis, os quais, por isto mesmo, se 
constituem em objeto da própria alienação. Ao tratar dos sujeitos do contrato 
de alienação fiduciária, ensina Restiffe Neto: 'Como só transmite quem 
tem, explica-se porque nas vendas de bens figura como adquirente o consumi
dor, aquele que é destinatário do financiamento direto (fiduciante), de modo 
que a compra mercantil (ou civil) é feita à vista, mediante intervenção da 
financeira, que paga, em nome do comprador, o valor da compra ao vendedor 
que se exclui da relação típica que então nasce entre usuário e financia dor. O 
vendedor não transaciona com o financiador a dinheiro para este revender a 
prazo ao consumidor. Há uma compra e venda entre o vendedor e o consumi
dor e a seguir uma transmissão de caráter peculiar, com o fim de segurança, 
entre o financiado (devedor fiduciante) e o financiador (credor fiduciário). 
Neste segundo momento, quando surge o financiamento, é que se depara com 
o negócio jurídico denominado alienação fiduciária em garantia, que tem sua 
causa no negócio subjacente, de natureza civil ou mercantil'. ('Garantia 
Fiduciária', 2a ed., pp. 90/91). 

Esta Câmara tem negado eficácia, por falta de causa legítima, a contra
tos de alienação fiduciária para garantia de financiamentos não destinados à 
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compra do objeto dado em garantia. Tais contratos mascaram um penhor, 
com a agravante de subtrair o bem, desde logo, do domínio do devedor, numa 
antecipação evidente de pacto comissório vedado em lei, proibido pelo art. 
765 do Código Civil. 

Note-se que os bancos que praticam esses contratos cercam-se, em suas opera
ções, de um volume enorme de garantias, como ocorre no caso em exame, de tal 
sorte que o abuso no desvirtuamento da alienação fiduciária de bens do devedor, não 
adquiridos com o mútuo, para ameaçá-lo ainda com as sanções de depositário infiel, 
constitui inominável ofensa ao sistema jurídico, além de superfetação intolerável. 

Nem se argumente com a impossibilidade de configurar-se na espécie um 
penhor simulado com fraude à lei, por exigir o penhor a transmissão da posse 
direta do bem ao credor, ao contrário do que sucede na alienação fiduciária. A 
tese não é exata porque essa transmissão não é essencial ao instituto do penhor, 
tanto assim que inexiste nas espécies de penhor agrícola, pecuário e industrial, 
nas quais o objeto da garantia permanece na posse direta do devedor, como 
imperativo da própria continuidade de sua empresa. Neste sentido dispõem de 
modo expresso o art. 1 D. da Lei n. 2.666, de 06.12.1955, sobre penhor dos pro
dutos agrícolas, e o art. 28 do Decreto-Lei n. 413, de 09.01.1969, sobre crédito 
industrial. 

Observe-se que esse último diploma, no art. 19, admite como garantias da 
cédula de crédito industrial o penhor, a alienação fiduciária e a hipoteca. Pois bem, 
depois de tratar do penhor no art. 20, a mesma lei no art. 21, em clara remissão ao 
instituto seguinte, à alienação fiduciária, estatui que "pode-se incluir na garantia 
os bens adquiridos ou pagos com o financiamento, feita a respectiva averbação nos 
termos deste decreto-lei". Mais um dado a comparecer que, em nosso sistema legal, 
a alienação fiduciária só se admite no tocante a bens adquiridos com o financia
mento alcançado pelo credor. Toda a vez que o devedor aliena fiduciariamente ao 
credor, como garantia, bens que já integravam o patrimônio dele, devedor, na 
verdade está celebrando um pacto comissório ilegal, um penhor simulado em frau
de à lei, pois desde logo transfere ao credor o domínio do bem dado em garantia. 

Registre-se que a própria Lei do Mercado de Capitais (Lei n. 4.728, de 
14.07.1965), criadora do instituto da alienação fiduciária, manteve expressamente a 
proibição do pacto comissório no art. 66, § 6D.: "É nula a cláusula que autoriza o 
proprietário fiduciário a ficar com a coisa alienada em garantia, se a dívida não for 
paga em seu vencimento". Não é outra coisa que pretende o autor com o pedido de 
restituição. 

Na lição de Clóvis Bevilaqua, a proibição do pacto comissório funda-se em 
um motivo de ordem ética. O direito proteje o fraco contra o forte, impede que a 
pressão da necessidade leve o devedor a convencionar o abandono do bem ao cre
dor por quantia irrisória. O imperador Constantino, impressionado pelas mano
bras capciosas dos pactos comissórios, cuja aspereza crescia assustadoramente, 
decretou-lhes a nulidade, e as legislações modernas aceitaram essa condição. O 
pacto comissório não pode ser estipulado no momento de ser dada a garantia real, 
nem posteriormente" ("Código Civil Comentado", com. ao art. 765). 
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No caso, o abuso do instituto da alienação fiduciária, para obter ainda, 
sob forma de pressão contra o devedor, a ameaça da prisão como depositário 
infiel do próprio bem quejá era dele, que não foi adquirido com o mútuo, pois 
se trata, na verdade, de simples mútuo, se transforma em agravante à conduta 
capciosa do credor que passa a raiar pelo crime de extorsão indireta, assim 
tipificado pelo art. 160 do Código Penal: "Exigir ou receber, como garantia de 
dívida, abusando da situação de alguém, documento que pode dar causa a 
procedimento criminal contra a vítima ou contra terceiro. Pena: reclusão de 
um a três anos, e multa. 

Nestas condições, tratando-se, como se trata, de cláusula em fraude à 
lei, a simular, repito, um penhor com pacto comissório antecipado, padece do 
vício de nulidade a alienação fiduciária de bens do devedor, não adquiridos 
com o financiamento do credor." (Fls. 275/277) 

Na verdade, a propósito da alienação fiduciária em garantia, diz Alfredo 
Buzaid: "No sistema jurídico desempenham funções semelhantes vários institutos 
que a lei põe à disposição dos contratantes." ("Ensaio sobre a Alienação Fiduciária 
em Garantia", São Paulo, Acrefi, 1969, p. 4). ''A fidúcia", continua o autor a lição, 
"conquanto forma autônoma de garantia real, exerce, pois, função correspondente 
à do penhor e da hipoteca, sendo, todavia, mais enérgica que estas duas últimas. 

Difere a fidúcia do penhor e da hipoteca, em que, nestas duas garantias, o 
devedor conserva o domínio da coisa, enquanto naquela a transfere ao credor, 
perdurando este estado de coisas até que seja atingido o seu objetivo (soluta 
pecunia)". (ob. cit., p. 5). Desde a Idade Média até os dias de hoje, o negócio 
fiduciário, do qual a chamada alienação fiduciária em garantia, é espécie, e o 
penhor são "direitos rivais", observa Buzaid (ob. cit., p. 20). 

Orlando Gomes, por sua vez, leciona: ''Assemelha-se ao penhor pela função 
de garantia e qualidade do objeto, mas dele se diferencia porque o fiduciante trans
fere a propriedade da coisa, enquanto o devedor pignoratício a conserva. O credor, 
no penhor, tem direito real na coisa alheia, e, na fidúcia, direito real na própria 
coisa" (''Alienação Fiduciária em Garantia", 4a ed., São Paulo, RT, 1925, p. 22). 

Vê-se assim, por este e vários outros motivos, ser bem caracterizada a alienação 
fiduciária em garantia, e dificilmente alguém fraudaria o instituto do penhor, consti
tuindo uma garantia, na prática, mais eficiente que a supostamente mascarada. Não 
vislumbro esse risco. Tanto mais que, no caso de uma garantia ou de outra, a legisla
ção proíbe a "cláusula comissória" (art. 765 do Código Civil e § ()il do art. 66 da Lei 
n. 4.728, de 14.07.1965, com a redação do Decreto-Lei n. 911, de 1Jl.10.1969). 

Parece-me que a questão federal em debate decorre da controvérsia, quanto à 
legitimação do fiduciário, porque se restrita a posição às sociedades de crédito e 
financiamento (as denominadas "financeiras"), especializadas no financiamento 
do consumidor, à evidência, a garantia recairá sobre o bem adquirido com o pro
duto do financiamento. 

O eminente Ministro Moreira Alves, ao proferir voto no RE n. 90.636-SP (DJ 
de 18.06.1979), expõe o seguinte: 

RSSTJ, a. 1, (2): 167-208, dezembro 2005 
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"Na doutrina e na jurisprudência grassa controvérsia quanto à legitimação 
do adquíreme (o credor) da propriedade fiduciária. Três são as correntes que 
se digladiam: 

a) a dos que restringem essa legitimação às instituições financeiras 
em sentido estrito; 

dos que a admitem em favor quem quer que seja, inclusive, 
portanto, dos particulares; e 

c) a intermediária, que a estende às entidades financeiras em senti
do amplo (e, conseqüentemente, aos estabelecimentos bancários que não 
são sociedades financeiras em sentido estrito), aos órgãos estatais ou 
paraestatais, e, evidentemente, àqueles a que, em decorrência da lei, for 
atribuída tal legitimação. 

Como é conhecido, a posição que defendo, em face da disciplina dada à 
alienação fiduciária em garantia pelo Decreto-Lei n. 91111969, é a intermedi
ária. Em meu livro Da Alienação Fiduciária em Garantia (fls. 90/103), exa
minei longamente essa questão, e procurei demonstrar que, em virtude do art. 
66 da Lei n. 4.728, em sua redação originária, nenhum argumento válido 
havia para a restrição do uso da propriedade fiduciária por qualquer um, 
ainda que se tratasse de particular. O mesmo, porém, não ocorria em face da 
disciplina introduzida pelo decreto-Lei n. 91111969, como procurei mostrar 
com estas palavras: 

Esse panorama se modificou, a nosso ver, com o advento do Decreto
Lei n. 911. 

É certo que, também nele, se encontram as alusões genéricas, rela
tivas às obrigações que podem ser garantidas pela alienação fiduciária, 
ao credor e ao devedor. Mais. É esse decreto-lei explícito no sentido de 
admitir que a titularidade da garantia representada pela propriedade 
fiduciária pode, por sub-rogação legal, caber a qualquer particular, como 
se vê de seu art. 6íl

, que reza: 

'O avalista, fiador ou terceiro interessado que pagar a dívida 
do alienante ou devedor, se sub-rogará, de pleno direito, no crédito 
e na garantia constituída pela alienação fiduciária.' 

Entretanto, o Decreto-Lei n. 911 - que visou, como declara a 
exposição de motivos transcrita nesta obra (introdução, nota 31), a 
dar maiores garantias às operações feitas pelas financeiras, assegu
rando o andamento rápido dos processos, sem prejuízo da defesa, em 
ação própria, dos legítimos interesses dos devedores - ao disciplinar 
a ação de busca e apreensão, restringida de tal forma a defesa do réu 
que tornou evidente a inaplicabilidade do instituto das relações entre 
particulares. Com efeito, estabelecendo o § 2íl do art. 3íl do Decreto
Lei n. 911 que: 

'na contestação só se poderá alegar o pagamento do débito 
vencido ou cumprimento das obrigações contratuais,' 
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e, no § 511 do mesmo artigo, que, 

Y\ sentença do Juiz, de que cabe agravo de instrumento, sem efeito 
suspensivo, não impedirá a venda extrajudicial do bem alienado 
fiduciariamente e consolidará a propriedade e a posse plena e exclusiva 
nas mãos do proprietário fiduciário', 

'não poderá o réu sequer invocal~ em sua defesa, a inexistência da 
própria relação obrigacional, ou - o que é relativamente comum nas 
relações entre particulares - a nulidade do empréstimo garantido em 
decorrência de juros usurários. Não se admitiu, ao menos, como sucede 
com a venda de crédito com reserva de domínio (art. 344, § 611, do 
Código de Processo Civil), que, contestada a ação pelo réu, seguirá ela o 
curso ordinário, ainda que sem prejuízo da reintegração preliminar em 
favor do autor. Quebrou-se, portanto, dessa forma, o equilíbrio entre os 
interesses do credor e do devedor, dando-se tal prevalência àquele que, 
para não se chegar à iniqüidade, facilitando-se, inclusive, a usura, é 
mister se interprete restritivamente o termo credor utilizado, generica
mente, no referido decreto-lei.' 

Em face da nova disciplina que o Decreto-Lei n. 911 deu à alienação 
fiduciária em garantia, somente poderá o instituto ser utilizado pelas institui
ções financeiras em sentido amplo e por entidades estatais ou paraestatais, 
ainda que não se enquadram entre aquelas (como sucede com o INPS). Em 
ambos os casos, pela fiscalização a que está sujeito o credor ou pela presun
ção de que goza como entidade de natureza pública, bem como pelo interesse 
público que está em jogo, justifica-se a prevalência que se dá à proteção do 
credor e diminui-se o risco que sofre o devedor com o cerceamento de sua 
defesa. Ademais, ainda que ocorra a sub-rogação a que se refere o art. 611 do 
Decreto-Lei n. 911, não haverá maior perigo no que diz respeito à usura, 
porquanto o particular (avalista, fiador ou terceiro interessado) apenas se 
sub-rogará no crédito que se constituirá em favor da instituição financeira ou 
da entidade estatal ou paraestatal. 

Portanto, não aderimos à tese dominante, segundo a qual a alienação 
fiduciária em garantia só tem aplicação quando o credor é uma financeira, 
porque é instituto que se restringe ao âmbito do mercado de capitais. Entende
mos que qualquer instituição financeira em sentido amplo (e, em conseqüên
cia, as entidades bancárias que não são sociedades financeiras) pode utilizar
se do instituto, como, aliás, o reconhece, expressamente, o Decreto-Lei n. 413, 
de 09 de janeiro de 1969, ao admitir, sem restrição alguma, que as cédulas de 
crédito industrial (através das quais se podem efetuar financiamentos conce
didos por instituições financeiras) sejam garantidas por alienação fiduciária 
(mais propriamente, propriedade fiduciária). Ademais, as entidades estatais 
ou paraestatais, que têm legitimação para propor executivos fiscais, também 
estão legitimados para receber tal garantia, como se infere, inclusive, do art. 
511 do Decreto-Lei n. 911, que, sem qualquer restrição em favor de entidades 
financeiras de direito público, estabelece: 
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'Se o credor preferir recorrer à ação executiva ou, se for o caso, ao 
Executivo fiscal, serão penhorados, a critério do autor da ação, bens do 
devedor quantos bastem para assegurar a execução.' 

Exegese essa que encontra apoio no Decreto n. 62.789, de 30 de 
maio de 1968, que admitiu que o INPS, para garantir seus créditos pelo 

de se valha da alienação fiduciária' Cob. 

Continuo convencido do acerto dessa tese. Com base nele, aliás, é que 
redigi o capítulo 'Da Propriedade Fiduciária' (arts. 1.393 e 1.400) que integra o 
Projeto de Código Civil, ora em tramitação no Congresso Nacional. Sua inclu
são no projeto de Código Civil se faz, para estender o instituto ao uso comum, 
mas - e é necessário que se note -, nessa disciplina não se inclui qualquer 
preceito de ordem processual que coloque o credor em plano de tal superiorida
de que possibilite - como ocorre com as normas processuais existentes no 
Decreto-Lei n. 911/1969 - a prática desenfreada e, de certa forma, protegida 
da usura. A matéria processual relativa à alienação fiduciária em garantia, se 
aprovado o Código Civil com essa generalização, deverá ser disciplinada por lei 
especial que, pelo menos no plano da utilização do instituto por particulares 
cuja atuação não seja fiscalizada por entidade pública, saberá equilibrar a posição 
processual de ambas as partes, para impedir se incentive a usura. 

A posição intermediária em que me coloquei na obra citada teve os seus 
limites fixados pela legislação da época em que escrevi as palavras anterior
mente transcritas. Então - início de 1972 - todo o problema se cingia à 
interpretação das leis e decretos existentes, que não se ocupavam dos consór
cios em face da alienação fiduciária em garantia. Daí a razão por que não me 
ocupei com a questão que se discute nos presentes autos." 

Orlando Gomes também medita sobre o conflito e diz: 

"A posição que assumimos na controvérsia, a partir da 3a edição da 
monografia 'Alienação Fiduciália em Garantia', é precisamente a que ora escla
recemos ao classificar a figura criada no art. 66 da lei do mercado de capitais 
como uma espécie do gênero transmissão fiduciária. A posição de fiduciário 
continua reservada às financeiras e instituições referidas em lei, só essas entida
des sendo legitimadas a proceder como prescreve o Decreto-Lei n. 911, mas 
observamos a distinção acima estabelecida, passamos a admitir a possibilidade 
de extensão, a outros negócios creditícios, dessa modalidade garantia, sempre 
advertindo que, de jure constituto não é possível aplicar as medidas especiais 
de proteção designadamente processual previstas no diploma legal, e, dejure 
condendo, encarecendo a necessidade de reformulação do instituto em vigor 
para sua regulação em termos gerais. 

Em síntese: 

a) a alienação fiduciária em garantia stricto sensu é negócio 
Nrídico admissível única e exclusivamente nas operações em que está 
expressamente permitida em lei; 
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b) O negócio fiduciário de transmissão para garantir é admissível no 
mesmo esquema da propriedade resolúvel não se lhe aplicando, porém, as 
regras específicas da alienação fiduciária da lei do mercado de capitais." 
(In "Direito Econômico", São Paulo, Saraiva, 1977, pp. 267/268). 

Da evolução da doutrina e da jurisprudência tem-se que a tendência é a da 
adoção da corrente intermediária, situação, aliás, plenamente acolhida pelas auto
ridades administrativas, como se pode constatar do exame da Resolução n. 46, de 
1966, do Conselho Monetário Nacional, a regular, inclusive, operações de crédito 
para capital de giro a empresas comerciais ou industriais e da Circular n. 75, de 
1967, do Bacen, a incluir a alienação fiduciária em garantia dentre as garantias 
admitidas para as operações de crédito rural (v. também o Decreto-Lei n. 413, de 
09.01.1969, sobre cédulas de crédito industrial). 

Aliás, a comentar aquelas deliberações, diz Paulo Restife Neto: "Dentre as 
garantias, vem incluída a alienação fiduciária, inferindo-se claramente a possibili
dade de constituição da garantia de alienação fiduciária, nesta hipótese, mesmo 
sem ter ocorrido transação de compra e venda, caso em que é lícito pensar que 
possa recair em bens que já integravam o patrimônio da empresa" ("Garantia 
Fiduciária", 2a ed., São Paulo, RT, 1976, p. 61). 

Realmente, não se encontra na legislação, por mais que se procure, nenhuma 
palavra a indicar a vedação apontada no acórdão. Por outro lado, se, nas opera
ções de crédito industrial, terceiro, proprietário de bem integrante de seu patrimô
nio, por óbvio, pode alienar em garantia, por que o próprio devedor não poderia 
fazê-lo? Quanto ao terceiro, dispõe o art. 28 do Decreto-Lei n. 413/1969: "Os bens 
vinculados à cédula de crédito industrial continuam na posse imediata do emitente, 
ou de terceiro prestante da garantia reaL."; quanto ao próprio devedor, certamen
te, não julgou o legislador ser necessária a explicitação. 

Uma última observação a respeito do tema. Tocante ao receio de virem os 
bancos a realizar operações privativas das caixas econômicas, tais como o emprés
timo garantido pelo penhor, cabe aos órgãos fiscalizadores do mercado financeiro 
evitar o abuso. 

De harmonia com o exposto, concluo pela contrariedade ao art. 66, §§ 2° e 3°, 
da Lei do Mercado de Capitais, com a redação do Decreto-Lei n. 91111969. 

Conheço do recurso e dou-lhe provimento para restabelecer a sentença de 
l° grau. 

É como voto. 

VOTO-VISTA 

O Sr. Ministro Nilson Naves: Discute-se nestes autos a admissibilidade de ali
enação fiduciária em garantia de bemjá pertencente ao patrimônio do tomador de 
empréstimo (devedor, financiado). Ao ver do acórdão local, inadmissível a aliena
ção, pela inexistência da figura do vendedor ("Como os bens dados em garantia já 
faziam parte do patrimônio do devedor, inexistiu a figura do vendedor, já que se 
trata de contrato de mútuo"). Neste Tribunal, o Sr. Ministro Cláudio Santos conhece 
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do recurso, pela alínea a, por contrariedade ao art. 66, §§ 2ll e 3ll da Lei n. 4.728, 
de 14.07.1965, na redação do Decreto-Lei n. 911, l ll.10.1969. 

Também conheço do recurso mas pela alínea c, motivo por igual de sua seqüên
cia, a teor do despacho que o admitiu. No tocante à alínea a, o acórdão recorrido, no 
enfoque emprestado à questão federal, interpretou a lei, sem, contudo, ferir a sua 
literalidade, ou o seu espírito. 

Conhecendo do recurso, peço licença para ficar, digamos, com a interpreta
ção restritiva do instituto em causa, tal como posto na conhecida Lei do Mercado 
de Capitais. Fico, assim, com o pensamento do Tribunal a quo, à vista de alguns 
de seus precedentes, que li amplamente, entre os quais, um da relatoria do Desem
bargador Galeno Lacerda (Apelação Cível n. 587007485, de 17.09.1987), outro da 
relatoria do Desembargador Adroaldo Furtado Fabrício (Embargos Infringentes n. 
588028373, de 28.10.1988), com essas ementas: 

"Falência. Restituição. Alienação fiduciária nula, porque o empréstimo 
não se destinou à aquisição do bem dado em garantia. Ofensa ao sistema 
legal. Penhor mascarado e pacto comissório antecipado, proibido em lei." 

'2\lienação fiduciária. A de bens pertencentes ao patrimônio do financia
do antes do contrato de mútuo éjuridicamente impossível, sob pena de alar
gar-se essa especialíssima garantia a todo e qualquer empréstimo em dinhei
ro, ao alvedrio do mutuante, e por essa via consagrar-se a prisão por dívida, 
em afronta à vedação constitucional. Se a 'equiparação' do alienante em fidúcia 
ao depositário já é em si mesma uma violência ao conceito jurídico de depó
sito, o alargamento dela aos mútuos em geral, por falta de um claro critério 
discretivo, seria francamente inconstitucional. As aparentes autorizações le
gais para esse alargamento ou resultam de interpretações defeituosas ou de 
abusos de regulamentação, e em qualquer caso conduziriam, se não fossem só 
aparentes, à inafastável tacha de inconstitucionalidade. Precedentes do Grupo 
e do Tribunal. Embargos acolhidos. Votos vencidos." 

Lembro que, em seu voto, o Sr. Ministro Cláudio Santos transcreve tópicos do 
voto do Sr. Desembargador Galeno Lacerda, aos quais me reporto. 

Nego provimento ao recurso, data venia. 

VOTO-VISTA 

O Sr. Ministro Eduardo Ribeiro: O r. acórdão recorrido acolheu o entendimen
to de que a alienação fiduciária só poderia constituir-se sobre bens adquiridos com 
o mútuo cujo pagamento ela visa garantir. Essa interpretação restritiva do âmbito 
de aplicação do instituto, revela preocupação com abusos que eventualmente se 
verifiquem, notadamente a possibilidade de prisão do devedor, equiparado a depo
sitário infiel. Com a devida vênia, entretanto, não encontro amparo na lei para a 
preconizada distinção. E considero mesmo que juridicamente mais aceitável que a 
restrição diga com a qualidade dos credores, como salientou, aliás, o eminente 
Relator, e tive a ocasião de expor no julgamento do REsp n. 1.646. 
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Afirma-se que se estaria diante de um penhor mascarado, com pacto comissório 
antecipado. Não percebo por que se deva, pejorativamente, qualificar-se a aliena
ção fiduciária de penhor com disfarce. Trata-se de institutos semelhantes, ambos 
envolvendo vinculação de determinado bem à satisfação da dívida. Diferenciam-se 
em alguns aspectos, ficando às partes a faculdade de por um ou outro optar, conforme 
as circunstâncias, e consoante melhor lhes parecer. A alienação fiduciária tem, 
para o devedor, a vantagem de permanecer ele na posse do bem, ao contrário do 
que geralmente sucede no penhor. E porque fica com o bem, assume a responsabi
lidade de depositário como, aliás, ocorre também com o penhor, em situação aná
loga. Consulte-se, por exemplo, o art. 28 do Decreto-Lei n. 413/1969. 

No que diz com o pacto comissório, resultaria do fato de transmitir-se ao 
credor a propriedade resolúvel. Isto, entretanto, esvazia-se de maior significado, 
em vista do disposto no § 6.Q do art. 66 da Lei n. 4.728/1965, redação do Decreto
Lei n. 911/1969, onde se veda, à semelhança do art. 765 do Código Civil, fique o 
credor com o objeto da garantia, se a dívida não for paga. 

Verdade que há manifestação de uma das modalidades em que pode aquele 
pacto se apresentar, no art. 2.Q do Decreto-Lei n. 911. Aí se admite possa a coisa ser 
vendida extrajudicialmente. Pago o débito, entretanto, o que sobejar haverá de ser 
entregue ao devedor, entendendo-se mesmo, que este poderá responsabilizar civil
mente, o credor, caso efetue a vefl.da por preço inadequado (Moreira Alves - "Da 
Alienação Fiduciária em Garantia" - Saraiva - 1973 - p. 209). De qualquer 
sorte, nada impedia a lei de dispor como o fez. E se é criticável, a censura seria 
válida também para a espécie que o acórdão tem como admissível. 

Por fim, não há de impressionar o fato de qualificar-se o pedido como de 
restituição. O termo, adequado para a hipótese de que cogita a Lei de Falências, 
pode ser menos apropriado para o caso em exame. Isto, entretanto, carece de im
portância, pois a entrega ao credor far-se-á para que este, em seguida, aja na forma 
prevista no Decreto-Lei n. 911. 

Concluo, do exposto, que a utilização do instituto, fazendo incidir o gravame 
sobre bem adquirido com o mútuo, cujo pagamento visa garantir, é apenas a forma 
mais comum. Legalmente não é a única. 

Acompanho, pois, o Relator, data venia do eminente Ministro Nilson Naves. 

Tendo como contrariado o art. 66, §§ 2.Q e 3.Q, da Lei n. 4.728/1969, com 
a redação do Decreto-Lei n. 911/19 rj9, conheço do recurso e dou-lhe provi
mento. 

VOTO 

O Sr. Ministro Waldemar Zveiter: Numa das sessões anteriores fui Relator do 
Recurso Especial n. 2.176 que versava, de certa forma, essa matéria das instituições 
financeiras. 

O Sr. Ministro Gueiros Leite: V Exa . me permite? 

O Sr. Ministro Waldemar Zveiter: Pois não, com prazer. 
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o Sr. Ministro Gueiros Leite: Não examinei o mérito. Não conheci porque não 
havia condição de conhecimento, seja pela letra a, seja pela letra c. 

O Sr. Ministro Waldemar Zveiter: O caso é mais ou menos esse; pelo menos o 
ponto de partida em que me situava e o Ministro Cláudio Santos também - é 
possível estabelecer-se a garantia fiduciária que não seja para o objeto da própria 
aquisição pelo Sistema Financeiro. 

O Sr. Ministro Gueiros Leite: É garantia de bem pertencer ao financiado? 

O Sr. Ministro Waldemar Zveiter: É, de sorte que nessa linha de entendimento, 
mantendo coerência com o ponto de vista que manifestei no julgamento do Recurso 
n. 2.176, data venia, acompanho o Sr. Ministro-Relator, Cláudio Santos. 

RECURSO ESPECIAL N. 2.222-RS (1990/0001539-1) 

Relator: Ministro Fontes de Alencar 

Recorrente.: Banco Bradesco de Investimentos SI A 

Recorrida.: Iguaçu Piscinas e Poços Artesianos Ltda - em concordata 

Advogados: Drs. João Antônio César da Motta e outros, e João Luiz Wentz 

EMENTA 

Alienação fiduciária em garantia. 

I - Pode ser objeto de alienação fiduciária em garantia a coisa já 
componente, na data do respectivo instrumento, do patrimônio do 
alienante. 

II - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 

III - Recurso especial acolhido. 

N - Unânime. 

ACÓRDÃO 

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a 
Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, conhecer do recurso 
pela alínea a e dar-lhe provimento, na forma do relatório e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Custas, 
como de lei. 

Brasília (DF), 09 de abril de 1991 (data do julgamento). 

Ministro Bueno de Souza, Presidente 

Ministro Fontes de Alencar, Relator 

DJ 10.06.1991 
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RELATÓRIO 

O Sr. Ministro Fontes de Alencar: Trata-se de ação de busca e apreensão inter
posta pelo Banco Bradesco de Investimentos S/A contra o ora recorrido, com funda
mento no art. 3D. do Decreto-Lei n. 911/1969, objetivando a retomada de bens, 
alienados fiduciariamente através de financiamento para capital de giro. 

O aresto recorrido proferido em embargos infringentes pela egrégia Quinta 
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul guarda a seguinte ementa: 

'~ienação fiduciária. 

São insuscetíveis de alienação fiduciária em garantia bens já integrados 
no patrimônio do tomador de empréstimo. Para que seja válida a alienação 
fiduciária, é necessário que o financiamento contratado se destine à aquisição 
da própria coisa que servirá de garantia. Embargos acolhidos. Votos venci
dos." (FI. 128) 

O recorrente interpôs recurso especial, com fundamento no art. 105, III, a e c, 
da Constituição Federal, alegando violação da Lei n. 4.728/1965, art. 66, § 2D., 
consoante a redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n. 911/1969; Decreto-Lei n. 
413/1969, art. 28 e art. 19, II; Decreto n. 72.711/1973, art. 279, § 1D., II; Lei n. 
6.313/1975, art. 3D. e Lei n. 6.840, arts. 4D. e 5D., além de dissídio jurisprudencial 
(fls. 137 a 149). 

Pelo despacho de fls. 181 a 183, foi o recurso admitido pela alínea a. 

Com as razões de fls. 183 a 193, vieram os autos a esta Corte. 

É o relatório. 

VOTO 

O Sr. Ministro Fontes de Alencar (Relator): O v. acórdão, ao entender que são 
insuscetíveis de alienação fiduciária em garantia bens já integrados no patrimônio 
do tomador do empréstimo, violou o art. 66, § 2D., da Lei n. 4.728/1965, com a 
redação que lhe deu o art. 1D. do Decreto-Lei n. 911/1969. 

Aliás tal entendimento já recebeu a chancela desta Corte, consoante se infere 
no REsp n. 3.348, relatado pelo eminente Ministro Nilson Naves, de aresto assim 
ementado: 

'~ienação fiduciária em garantia. Bens já integrados no patrimônio do 
tomador do empréstimo. Admissibilidade, conforme precedentes do STJ. 
Recurso conhecido e provido." 

Nessa mesma diretriz são os REsps ns. 1.121 e 1.905, relatados pelos eminentes 
Ministros Cláudio Santos e Eduardo Ribeiro, respectivamente. 

No tocante ao dissídio jurisprudencial, os acórdãos trazidos à colação não se 
prestam à colimada divergência, pois não se discute no aresto recorrido a possibi
lidade de alienação fiduciária ter por objeto bens fungíveis. As questões fáticas são 
diversas, e daí a inassimilabilidade dos casos confrontados. 
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Incide, neste aspecto, a Súmula n. 291 do STF c.c. o art. 255, parágrafo único, 
do RlSTJ. 

Em face do exposto, conheço do recurso tão-somente pela alínea a do permis
sivo constitucional e lhe dou provimento. 

Éomeuvoto. 

VOTO 

O Sr. Ministro Bueno de Souza (Presidente): Senhores Ministros, as considera
ções há pouco desenvolvidas pelo Senhor Ministro Athos Carneiro trazem à minha 
relembrança meu repúdio, quando Juiz da 2a Vara Cível do Distrito Federal, às 
ações de busca e apreensão de coisas alienadas fiduciariamente, com fundamento 
na lei do mercado de capitais, porquanto não poderia, ao admitir aquelas deman
das de depósito, então inventadas, como que antecipadamente prometer ao autor o 
futuro decreto de prisão do réu, caso a coisa não fosse encontrada. 

Sustentei, portanto, que havia incompatibilidade daquela lei, naquela dispo
sição, com a Constituição. Entendi que a lei do mercado de capitais, neste ponto, 
arrombava a Constituição brasileira e dava nome de depósito a institutos que nun
ca tiveram esta configuração; e, assim, ampliava as possibilidades de prisão civil, 
em afronta à Lei Maior. 

Dessa orientação, que aliás não vingou na jurisprudência, afastei-me desde o 
momento em que a nova Constituição se limitou a teimar nas expressões antigas, 
segundo as quais não se admite a prisão por dívida, a não ser em casos de alimento 
e de infidelidade de depositário. Compreendi, então, que a Constituição, tendo já 
presente norma legal que, de certa forma, ampliava a configuração conceitual e 
legal de depósito, não poderia mais ser invocada para inibir a aplicação dessa 
legislação. 

A esta ordem de considerações, acrescento que a citada lei do mercado de 
capitais, que cuidou da alienação fiduciária em época de grande desenvolvimento da 
Nação, buscou inspiração no Direito romano, o qual não fazia restrições à fidúcia. 

De modo que a interpretação a meu ver apropriada, do ponto de vista doutri
nário, é mesmo aquela que vem sendo preconizada por esta Corte, segundo os 
julgados precedentes da egrégia Terceira Turma e alguns já emanados desta Quarta 
Turma: Na verdade a fidúcia (à qual os apressados tecnocratas brasileiros recorre
ram, sem maior reflexão e com escasso conhecimento de causa), permite essas 
conseqüências, como também enseja esses riscos a que acaba de aludir o eminente 
Ministro Athos Carneiro. Como, entretanto, no caso dos autos, esses riscos não são 
postos a lume, considero oportunas e prudentes as observações feitas pelo Senhor 
Ministro Athos Carneiro, no tocante a como haveremos de nos conduzir, desde que 
admitimos a viabilidade desta extensão da aplicação da alienação fiduciária, até 
mesmo a coisas que já estão no domínio do alienante; e sobre o modo como aplica
remos a eventualmente reclamada pretensão de prisão. Baste, porém, a cada dia 
sua tribulação, como está no Evangelho. 
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VOTO 

O Sr. Ministro Athos Carneiro: Sr. Presidente, a respeito do tema, a princípio 
confesso tive fundadas dúvidas, principalmente pelo caráter, digamos assim, 
"hipercapitalista" da lei que rege a alienação fiduciária em garantia. Todavia, 
rendo-me aos argumentos trazidos por eminentes Colegas, no sentido de que mesmo 
uma exegese estrita não poderá impedir esta modalidade de garantia tendo por 
objeto bens, infungíveis por certo, dos quais o devedor já fosse proprietário 
anteriormente à transação. 

Eu poria aqui uma observação, que me parece relevante e diz respeito com a 
garantia constitucional que veda a prisão por dívidas, exceto nos casos de dívida 
alimentar ou de depositário infiel. Ora, verifica-se que, acompanhando a tendência 
de um determinado período histórico, ainda recente, de procurar incentivar de 
todas as formas as atividades econômicas de ordem de financiamento, de exporta
ção etc., o legislador entendeu de ampliar o conceito de contrato de depósito, 
passando tal conceito a abarcar hipóteses que, a meu sentir, não estarão compreen
didas no permissivo constitucional. 

Realmente, considero que, sob pena de voltarmos aos tempos romanos da manus 
injectio, impende limitar a possibilidade de prisão por dívidas estritamente às hipó
teses do contrato de depósito stricto sensu, do Código Civil, ao caso do depositário 
infiel, em que alguém entrega um bem de sua propriedade a outrem com a finalidade 
de guarda, e confia na boa-fé, na diligência e até na amizade do depositário. Então, 
em caso de infidelidade, o "respeito à boa-fé" foi tido como um valor mais relevante, 
para o legislador constitucional, do que o valor "liberdade". 

Mas é claro que esta excepcional permissão constitucional não pode alcançar 
novas hipóteses de depósitos, que vão sendo criadas por leis extravagantes e que 
não têm por objetivo a guarda da coisa, com aquelas características do depósito 
tradicional, e sim a guarda da coisa que ao fim e ao cabo é do próprio "depositário", 
vinculada a uma garantia em favor de um credor, dito depositante. Manifestaria, 
destarte, meu posicionamento de que, no caso, em hipótese alguma poderá ser 
decretada a prisão civil do devedor, sob pena de violação da norma constitucional. 

Com essas observações acompanho o eminente Ministro-Relator. 

VOTO 

O Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira: Com o Relator. 

RECURSO ESPECIAL N. 3.348-RS (1990/050120) 

Relator: Ministro Nilson Naves 

Recorrente: Banco Bradesco de Investimentos S/A 
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Recorrida: Protesul Confecções Ltda 

Advogados: Drs. Clayton Moller e outros e José Fernando Silveira Cruz 

e outro 

EMENTA 

Alienação fiduciária em garantia. Bens já integrados no patrimô
nio do tomador do empréstimo. Admissibilidade, conforme precedentes 
do STJ. Recurso especial conhecido e provido. 

ACÓRDÃO 

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a 
Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, conhecer do 
recurso especial e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator, 
na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos que ficam fazendo 
parte integrante do presente julgado. Custas, como de lei. 

Brasília (DF), 27 de agosto de 1990 (data do julgamento). 

Ministro Gueiros Leite, Presidente 

Ministro Nilson Naves, Relator 

DJ lil.lO.1990 

RELATÓRIO 

O Sr. Ministro Nilson Naves: Foi a ação de busca e apreensão de bens dados 
em garantia fiduciária julgada procedente pela sentença, mas o acórdão, provendo 
a apelação da ré-devedora, julgou o autor-credor dela carecedor. Eis a sua ementa: 

"São insuscetíveis de alienação fiduciária em garantia bens quejá esta
vam integrados no patrimônio do tomador do empréstimo. Descabe, também, 
alienação fiduciária de coisa fungível. 

Sendo nulo o contrato de alienação fiduciária é o autor carecedor da 
ação de busca e apreensão que intentou. 

Provimento da apelação." 

Interposto o recurso extraordinário, foi ele convertido em recurso especial, e 
assim admitido pelo Desembargador José Barison: 

'í\berta vista às partes, Banco Bradesco de Investimentos S/A interpôs recurso 
especial, com base no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, alegando 
negativa de vigência ao art. 66, §§ 1 D., 2D. e 3D., da Lei n. 4.728/1965 - redação 
dada pelo Decreto-Lei n. 911/1969; aos arts. 19,27 e 28 do Decreto-Lei n. 413/ 
1969; e aos arts. 623, m, 756 e 757 do Código Civil, bem como divergência 
jurisprudencial com julgados de outros tribunais (fls. 198/219)." 
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(. .. ) 
"De outro lado, respeito à Lei n. 4.728/1965 com a redação dada pelo 

Decreto-Lei n. 91111969, e ao Decreto-Lei n. 4l3/1969, razoáveis se mostram 
as alegações do recorrente. O v. aresto impugnado decidiu serem insuscetíveis 
de alienação fiduciária em garantia bens já integrados no patrimônio do 
tomador do empréstimo. No entanto, aceitável parece, no mínimo, a tese 
esgrimida pela sociedade recorrente, na exata medida em que não se observa, 
no sistema positivo brasileiro, norma que restrinja a alienação fiduciária em 
garantia de bens adquiridos com o produto do financiamento. Ao contrário, 
por vezes, possível localizar regra, como a do art. 28 do Decreto-Lei n. 413/ 
1969, a evidenciar a adoção da tese não restritiva. 

3. Finalmente, por suposto dissídio pretoriano, não observou a interposi
ção o art. 255, parágrafo único, do Regimento Interno do Superior Tribunal 
de Justiça, o que inviabiliza o cotejo pretendido. 

4. Pelo exposto, admito o recurso especial, pelo fundamento da alínea a, 
inciso IH, do art. 105, da Carta Magna." 

Subiram os autos, só com as razões do recorrente. 

É o relatório. 

VOTO 

O Sr. Ministro Nilson Naves (Relator): Trata-se de alienação fiduciária em 
garantia de bemjá pertencente ao patrimônio do tomador de empréstimo (devedor, 
financiado). Em caso análogo, vindo, por igual, do Rio Grande do Sul, manifestei
me pela inadmissibilidade, a exemplo de pronunciamentos do Tribunal daquele 
Estado. Refiro-me ao REsp n. 1.121, Sr. Ministro Cláudio Santos. Fiquei vencido. 
Tornei ao assunto no REsp n. 1.905-RS, de minha relatoria. Fiquei vencido. Eis a 
ementa do REsp n. 1.121: 

"-Alienação fiduciária em garantia. Bens não adquiridos com os recur
sos do financiamento. 

Não exclui a lei a possibilidade de alienação fiduciária em garantia 
constituída de bens não adquiridos com o produto do financiamento. 

Recurso especial provido." 

Com ressalva do meu ponto de vista, acompanho, a partir de agora, a orien
tação desta Terceira Turma. 

Nos termos em que admitido, conheço do recurso especial e dou-lhe provi
mento, para restabelecer a sentença. 

VOTO-VISTA 

O Sr. Ministro Gueiros Leite: O Banco concedeu à empresa um empréstimo 
mediante instrumento particular de financiamento de capital de giro. Em garantia 
das obrigações assumidas, a devedora transferiu em alienação fiduciária bens de 
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sua propriedade, dos quais permaneceu como depositária. Não havendo pago o 
débito no vencimento, o banco pediu a busca e apreensão e posterior venda. 

O Tribunal de origem decidiu de acordo com os seus próprios precedentes, 
pelo descabimento da alienação fiduciária de coisa fungível e também porque seriam 
insuscetíveis de alienação fiduciária em garantia bens que já estavam integrados no 
patrimônio do tomador do empréstimo. 

O Relator, Ministro Nilson Naves, votou conhecendo do recurso e dando-lhe 
provimento, para restabelecer a sentença. Eu também conheço e dou provimento, 
reportando-me aos votos que proferi, como vogal, nos Recursos Especiais ns. 2.599-
RS e 1.905-RS. 

A idéia fundamental das decisões da Turma é a mesma da jurisprudência 
assente no STF, qual a de que a demasia (se houver) é da lei e não nossa. Assim, 
porque a lei não restringe o uso do instituto, como quer o acórdão recorrido, tam
pouco poderemos fazê-lo. 

É certo que a respeitável corrente restritiva propugna por evitar o alastramen
to desses contratos, devido ao receio de que se tomem em permanente burla ao veto 
constitucional à prisão por dívida, em conseqüência da conversão do negócio 
fiduciário em depósito. Mas, além da ilustre argumentação dos votos vencidos, o 
fato é que a aplicação da pena de prisão não está sendo criada pela jurisprudência, 
porque prevista no art. 9\ LXVII, in fine, da Constituição. 

Temos ciência dos problemas práticos que a alienação fiduciária em garan
tia tem trazido aos tribunais e da preocupação de alguns ilustres julgadores com 
o alegado desvirtuamento do instituto, cujo fim seria a concessão de crédito em 
favor do consumidor através de financiamento que permita a aquisição de bens 
duráveis. A finalidade é que modela a causa do contrato, diriam. Portanto, se o 
crédito concedido não se destinar à compra de bens, a função essencial objetiva 
do contrato não se realiza, dele se utilizando as partes para fins ou resultados 
práticos diversos, o que implicaria, de regra, em que financiador e financiado 
simulem um negócio de alienação fiduciária em garantia. Se a regulamentação 
de interesse se refere a um bem inexistente, a rigor há uma divergência intencio
nal entre a vontade e a declaração. As partes, conscientes e de acordo, criam a 
aparência de um tal negócio (Francisco José Ferreira Muniz, Simulação do 
Negócio Constitutivo da Garantia Fiduciária e sua Repercussão na relação entre o 
terceiro que presta garantia pessoal e o Credor, Anais Jurídicos 1, "Condições 
Gerais dos Contratos Bancários e a Ordem Pública Econômica", Juruá Editora 
Ltda, 1988, p. 122 e 123). 

Ora, a alienação fiduciária em garantia corresponde ao trust receipt do direi
to inglês, que não refoge àfiducia dos romanos, da qual dizia Cícero tratar-se de 
um contrato de entrega, ou vendafingida, de alguma coisa com condição de resti
tuir-se a seu primeiro dono Magnum Lexicon, p. 281, apud Álvaro Villaça 
Azevedo - "Contratos Inominados ou Atípicos e Negócio Fiduciário", 3a ed., 
1988, p. 122). Por mais que se ressintam alguns julgadores pátrios com a orienta
ção realista do STF, de aceitar a alienação fiduciária em garantia com aquela 
aparência de negócio simulado, é de ver-se, porém, que tal simulação não é absoluta, 
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nem priva o negócio de sua causa. Alei civil não a considera defeito (CC, art. 103), 
tanto mais porque a alienação garante u'a operação real querida pelas partes, pois 
transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta (como pelo constituto 
possessório) do bem alienado, embora independentemente da tradição efetiva, tor
nando-se o alienante ou devedor em possuidor direto e depositário com todas as 
responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a lei civil e penal 
(Lei n. 4.728/1965, art. 66). Tanto é assim que será nula a cláusula que autorize o 
proprietário fiduciário a ficar com a coisa alienada em garantia se a dívida não for 
paga no vencimento (art. 66, § 6U

). A alienação fiduciária tem, pois, como escopo, 
a garantia de uma dívida, que é realmente o que as partes querem. 

Álvaro VillaçaAzevedo (ob. cit., pp. 121/127) adverte quanto à diferença 
entre o trust no direito anglo-americano, e a fiducia romana. O trust, que seria 
introduzido no Brasil sob o nomenjuris defiducia, por proposta de Nehemias 
Gueiros, Caio Mário Pereira e Orlando Gomes, cuidaria da outorga, pelo 
proprietário, a pessoa de sua confiança, da administração de bens que não queira 
deferir diretamente a quem deseja beneficiar. Não temos dúvidas a respeito, porque 
sabemos das dificuldades que aqueles juristas encontraram para o traslado para o 
Brasil do trust que não é a fiducia romana, o negócio fiduciário ou a alienação 
fiduciária, sendo os dois últimos oriundos da primeira. 

Assim, pelas origens dessas espécies fiduciárias, não será possível considerá
las negócios sem causa. 

Acompanho o eminente Relator. 

É como voto. 

RECURSO ESPECIAL N. 4.031-RS (1990/0006703-0) 

Relator: Ministro Eduardo Ribeiro 

Recorrente: Banco Bradesco de Investimento S/A 

Recorrida: Indústria de Plásticos Kessler Ltda 

Advogados: Drs. Newton Lubbe e outros, Sérgio Walmor Silva Silveira 

EMENTA 

Alienação fiduciária - Gravame incidente sobre bem que já inte
grava o patrimônio do devedor - Possibilidade. 

Inexiste exigência legal de que a alienação fiduciária deva neces
sariamente ter por objeto bens adquiridos com o mútuo cujo pagamento 
visa garantir. 
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ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a 

Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, conhecer do 
recurso especial e lhe dar provimento, na forma do relatório e notas taquigráficas 
constantes dos autos que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Cus
tas, como de lei. 

Brasília (DF), 11 de setembro de 1990 (data do julgamento). 

Ministro Gueiros Leite, Presidente 

Ministro Eduardo Ribeiro, Relator 

DJ 09.10.1990 

RELATÓRIO 
O Sr. Ministro Eduardo Ribeiro: Banco Bradesco de Investimento S/A ajui

zou ação de busca e apreensão contra Indústria de Plásticos Kessler Ltda com 
base no Decreto-Lei n. 911/1969. Concedida a liminar, contestou o réu, pedindo 
fosse revogada, no que foi atendido, por entender o MM. Juiz que "o contrato de 
alienação fiduciária, como posto no Decreto-Lei n. 911/1969, somente cabe 
quando o financiamento concedido se presta à aquisição do bem dado em 
garantia, ou seja, alienado fiduciariamente ao financiador", o que não se veri
ficaria na hipótese. 

Agravou de instrumento o autor. 

Acórdão unânime da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Alçada do Estado 
manteve a decisão. 

Com base no art. 105, UI, letras a e c, da Constituição Federal, o autor, ora 
recorrente, apresentou recurso especial alegando que violados o art. 66, §§ 1.Q e 2.Q, 
da Lei n. 4.728/1965, modificada pelo art. 1.Q do Decreto-Lei n. 911, art. 7.Q do 
mesmo Decreto-Lei, arts. 19,27 e 28 do Decreto-Lei n. 413/1969, os arts. 623, I1I, 
756 e 757, do Código Civil, a par de dissídio jurisprudencial. 

Recurso admitido pela letra c do permissivo constitucional. 

É o relatório. 

VOTO 
O Sr. Ministro Eduardo Ribeiro: Esta Terceira Turma já apreciou a questão, ao 

examinar o REsp n. 1.121, de que foi Relator o eminente Ministro Cláudio Santos. 
E decidiu, com um voto-vencido, ser possível a alienação fiduciária de bem que, 
antes do negócio que lhe deu origem, já integrava o patrimônio do devedor. É a 
seguinte a ementa do acórdão: 

"Alienação fiduciária em garantia. Bens não adquiridos com os recursos 
do financiamento. 
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Não exclui a lei a possibilidade de alienação fiduciária em garantia 
constituída de bens não adquiridos com o produto do financiamento. 

Recurso especial provido." 

Naquela ocasião proferi o seguinte voto: 

"O r. acórdão recorrido acolheu o entendimento de que a alienação 
fiduciária só poderia constituir-se sobre bens adquiridos com o mútuo 
cujo pagamento ela visa garantir. Essa interpretação restritiva do âmbito 
de aplicação do instituto, revela preocupação com abusos que eventual
mente se verifiquem, notadamente a possibilidade de prisão do devedor, 
equiparado a depositário infiel. Com a devida vênia, entretanto, não 
encontro amparo na lei para a preconizada distinção. E considero mesmo 
que juridicamente mais aceitável que a restrição diga com a qualidade 
dos credores, como salientou, aliás, o eminente Relator, e tive a ocasião 
de expor no julgamento do REsp n. 1.646. 

Afirma-se que se estaria diante de um penhor mascarado, com pacto 
comissório antecipado. Não percebo por que se deva, pejorativamente, 
qualificar-se a alienação fiduciária de penhor com disfarce. Trata-se de 
institutos semelhantes, ambos envolvendo vinculação de determinado bem 
à satisfação da dívida. Diferenciam-se em alguns aspectos, ficando às 
partes a faculdade de por um ou outro optar, conforme as circunstânci
as, e consoante melhor lhes parecer. A alienação fiduciária tem, para o 
devedor, a vantagem de permanecer ele na posse do bem, ao contrário 
do que geralmente sucede no penhor. E porque fica com o bem, assume 
a responsabilidade de depositário como, aliás, ocorre também com o 
penhor, em situação análoga. Consulte-se, por exemplo, o art. 28 do 
Decreto-Lei n. 413/1969. 

No que diz com o pacto comissório, resultaria do fato de transmi
tir-se ao credor a propriedade resolúvel, isto, entretanto, esvazia-se de 
maior significado, em vista do disposto no § 6.0. do art. 66 da Lei n. 
4.728/1965, redação do Decreto-Lei n. 911/1969, onde se veda, à seme
lhança do art. 765 do Código Civil, fique o credor com o objeto da 
garantia, se a dívida não for paga. 

Verdade que há manifestação de uma das modalidades em que 
pode aquele pacto se apresentar, no art. 2.0. do Decreto-Lei n. 911. Aí se 
admite possa a coisa ser vendida extrajudicialmente. Pago o débito, 
entretanto, o que sobejar haverá de ser entregue ao devedor, entenden
do-se mesmo, que este poderá responsabilizar civilmente, o credor, caso 
efetue a venda por preço inadequado (Moreira Alves - "Da Aliena
ção Fiduciária em Garantia" - Saraiva - 1973 - p. 209). De qual
quer sorte, nada impedia a lei de dispor como o fez. E se é criticável, a 
censura seria válida também para a espécie que o acórdão tem como 
admissível. 

Por fim, não há de impressionar o fato de qualificar-se o pedido 
como de restituição. O termo, adequado para a hipótese de que cogita 
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a Lei de Falências, pode ser menos apropriado para o caso em exame. 
Isto, entretanto, carece de importância, pois a entrega ao credor far
se-á para que este, em seguida, aja na forma prevista no Decreto-Lei 
n.91l. 

Concluo, do exposto, que a utilização do instituto, fazendo incidir 
o gravame sobre bem com o pagamento visa 
garantir, é apenas a forma mais comum. Legalmente não é a única." 

Adotando os mesmos fundamentos expostos, dou provimento. 

RECURSO ESPECIAL N. 5.306-RS 

Relator: Ministro Dias Trindade 

Recorrente: Banco do Brasil SI A 

Recorrida: Calçados Shirley SI A 

Advogados: Drs. Silvio Ronaldo Santos de Moraes e outros; Maria Aparecida 

de Andrade 

EMENTA 

Comercial. Cédula de crédito à exportação. Alienação fiduciária. 
Objeto. 

A alienação fiduciária em garantia de dívida representada por 
cédula de crédito à exportação, pode ter por objeto bens já integrantes 
do patrimônio do devedor. 

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide 
a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, conhecer e 
prover o recurso, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos 
autos que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Custas, como de 
lei. 

Brasília (DF), 16 de abril de 1991 (data do julgamento). 

Ministro Eduardo Ribeiro, Presidente 

Ministro Dias Trindade, Relator 

DJ 06.05.1991 
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o Sr. Ministro Dias Trindade: O Banco do Brasil S/A interpõe recurso especi
al, com fundamento no art. 105, IlI, a e c, da Constituição Federal, de acórdão 
proferido pela Quinta Câmara Cível do Tribunal de Alçada do Rio Grande do Sul, 
que negou provimento à apelação interposta em autos de ação de busca e apreen
são movida contra Shirley por entender da impossibilidade de serem 
alienados fiduciariamente bens já integrados ao patrimônio do tomador do emprés
timo. 

Sustenta o recorrente que o acórdão recorrido negou vigência a artigos dos 
Decretos-Leis ns. 413/1969 e 911/1969; Leis ns. 4.728/1965 e 6.313/1975; Decreto 
n. 83.081/1979 e arts. 128,267, I, e 295, II, do Código de Processo Civil. 

Processado o recurso, vieram os autos a este Tribunal. 

É como relato. 

VOTO 

O Sr. Ministro Dias Trindade (Relator): É caso de alienação fiduciária em 
garantia de bens que já integravam o patrimônio do alienante, tomador de emprés
timo, representado por cédula de crédito à exportação. 

O processo foi extinto, em virtude do indeferimento da petição inicial, nos 
termos do art. 295, II, do Código de Processo Civil, por entender o juiz da impossi
bilidade de alienação fiduciária em garantia de bens que já integram o patrimônio 
do devedor, já que destinada apenas garantir financiamentos para a aquisição de 
bens, que serão, estes, alienados ao credor. 

A sentença foi confirmada pelo acórdão recorrido. 

O recurso especial está fundado em negativa de vigência das normas federais 
mencionadas no relatório, aqui complementado, e divergência de jurisprudência 
sobre sua interpretação. 

Examino: 

Redigi, para o acórdão no Recurso Especial n. 6.779-RS, a propósito do tema 
em discussão neste, a seguinte ementa: 

''A alienação fiduciária em garantia de financiamento, por emissão de 
cédula de crédito comercial, pode ter por objeto bens fungíveis e consumíveis, 
ainda se já pertencentes ao devedor". 

É que, como bem se apercebe da legislação concernente a esse tipo de garan
tia, há, em realidade, dois negócios, um de compra e venda e o outro de constitui
ção da garantia, o que, no entanto, não indica que essa aquisição tenha de ser 
concomitante com a alienação fiduciária, ou, por outras palavras, que somente 
possível seja recorrer-se a essa espécie de garantia real quando o financiamento 
seja destinado à própria aquisição dos bens sobre que recai a mesma. 

Orlan.do Gomes já destaca a extensão da garantia, mediante alienação, a 
dívidas não propriamente decorrentes de sua aquisição pelo alienante. 
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Moreira Alves é, por igual, partidário da possibilidade de utilização desse 
tipo de garantia, em mais ampla extensão que a que lhe deu o acórdão recorrido. 

E o art. 66 da Lei n. 4.728, de 14 de julho de 1965, depois de definir a trans
ferência do domínio resolúvel do bem e sua posse indireta ao credor, tornando o 
devedOl~ possuidor direto do mesmo e seu depositário, não contém dado que indi
que a de que tenha essa transferência por objeto apenas bem que 
esteja a ser adquirido com o valor do mútuo por ela garantido. 

Ao contrário, a redação do § 2il desse mesmo artigo está a indicar a possibili
dade de que os bens alienados em garantia já fossem integrantes do patrimônio do 
devedor, ao assim dispor: 

"Se, na data do instrumento de alienação fiduciária, o devedor ainda 
não for proprietário do objeto do contrato, o domínio fiduciário desta se trans
ferirá ao credor no momento da aquisição da propriedade pelo devedor, inde
pendentemente de qualquer formalidade posterior." 

Ora, "se ainda não for proprietário do objeto do contrato" está aí para indicar 
que também os bens dos quais já seja proprietário o devedor podem e, até, com 
maior razão, ser alienados em garantia de dívida, que não será, necessariamente, 
aquela destinada a sua aquisição. 

Argumenta-se com a proibição comissória, do art. 765 do Código Civil, 
mas sem razão, posto que não há como fazer incidir a regra em hipótese em que 
a propriedade já é do credor, valendo a lição de Pontes de Miranda, ainda 
que escrevendo antes da lei, sobre a questão da transferência de propriedade em 
garantia: 

"Quem é outorgado em pacto de transmissão em segurança não poderia 
ficar subordinado à ratio legis do art. 765 do Código Civil porque já é adquirente. 
O que a lei proíbe é que ao outorgado da segurança se dê o direito formativo 
gerador ou o direito expectativo, ou a pretensão a adquirir o bem sobre que 
recai o direito real de garantia. Mas o outorgado em pacto de transmissão em 
segurança já é o proprietário; não se poderia negar tornar-se aquilo que já é. 
Pode-se vedar o vir a ser, não o ser. Ao titular do direito real de garantia não se 
permite que se torne mais do que é. Aplicar-se o art. 765 ao outorgado em pacto 
de transmissão em segurança seria negar-se a alguém poder continuar de ser o 
que já é." ("Tratado" - VoI. 21, 2a ed., Borsói- p. 333). 

E veio a lei a assegurar ao credor o poder de busca e apreensão e venda do 
bem dado em garantia fiduciária, para se cobrar do seu crédito, em verdadeira 
execução forçada, sem antes proporcionar oportunidade de purga da mora e de 
discussão, ainda que limitada, a afastar, de vez, a invocação do art. 765 do Código 
Civil, na espécie. 

Tenho que demonstrado e comprovado o dissídio de interpretação, com a 
indicação de acórdãos, publicados em repositórios autorizados, devidamente 
analisados os mesmos, em face do acórdão recorrido, a indicar a identidade 
fática. 
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Isto posto, voto no sentido de conhecer do recurso, por ambos os fundamentos, 
para reformar o acórdão recorrido e prover a apelação, de sorte a cassar a sentença 
e determinar o prosseguimento da ação. 

RECURSO ESPECIAL N. 5.937-RS (1990/0011196-0) 

Relator: Ministro Waldemar Zveiter 

Recorrente: Banco Itaú SI A 

Recorrida: Paulo Corrêa Pufal e Cia. Ltda 
Advogados: Drs. Edison Luis Corso e outros, e Carlos Antônio Gomes e outros 

EMENTA 

Comercial- mútuo (empréstimo bancário) - bem do patrimônio 
do devedor (alienação fiduciária). 

1- Ajurisprudência predominante, inclusive a do Pretório excelso, 
consolidou entendimento segundo o qual qualquer instituição financeira 
em sentido amplo, entre as quais as entidades bancárias que não são 
sociedades financeiras, pode utilizar-se da alienação fiduciária para 
garantia de seus financiamentos concedidos. 

II -Admissível que o bem dado em alienação fiduciária para garan
tia de mútuo seja qualquer do patrimônio do devedor, eis que o ST J 
consolidou tese que permite certo elastério do instituto da alienação 
fiduciária para se ajustar ao dinamismo dos negócios financeiros. 

III - Recurso conhecido e provido. 

ACÓRDÃO 

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a 
Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, conhecer do 
recurso especial, pela alínea c, e lhe dar provimento, na forma do relatório e notas 
taquigráficas constantes dos autos que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. Custas, como de lei. 

Brasília (DF), 10 de dezembro de 1990 (data dojulgamento). 

Ministro Nilson Naves, Presidente 

Ministro Waldemar Zveiter, Relator 

DJ 18.02.1991 
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RELATÓRIO 

O Sr. Ministro Waldemar Zveiter: Trata-se de ação de busca e apreensão, 
posteriormente convertida em ação de depósito aforada pelo Banco Itaú de Investi
mento S/A contra Paulo Corrêa Pufal & Cia. Ltda 

A lide foi instaurada em razão da mora caracterizada pelo protesto de cambial 
levado a efeito em operação financeira concedida pelo estabelecimento de crédito 
(autor) e garantido por bens alienados fiduciariamente. 

A sentença julgou procedente o pedido, mas o aresto (fi. 74) a reformou, 
fundando-se em que "são insuscetíveis de alienação fiduciária em garantia bens 
já integrados no patrimônio do tomador de empréstimo" e mais adiante, conti
nuando o voto, esclarece: "Toda vez que o devedor alienafiduciariamente ao 
credor, como garantia, bens que já integravam o patrimônio dele, devedor, na 
verdade está celebrando um pacto comissório ilegal, um penhor simulado em 
fraude à lei, pois desde logo transfere ao credor o domínio do bem dado em 
garantia." 

Contra esse entendimento, lança o banco credor, ora recorrente, o RE com 
argüição de relevância da questão federal (fi. 83) que resultou no Especial do art. 
105,111, a e c, da CF/1988, onde se alega que o acórdão, ao julgar como o fez, 
teria, no parecer do recorrente, violado o art. 66, § lU, da Lei n. 4.728/1965, com 
a redação dada pelo Decreto-Lei n. 911/1969 e dissentido de aresto do TJSp, no 
qual se discute ser possível a alienação fiduciária em bens não adquiridos com o 
produto do financiamento obtido. 

Por ambos os fundamentos (a e c) o recurso foi admitido por despacho do 
eminente Presidente (lU Vice-Presidente) do Tribunal de origem, atento a que prece
dente do STJ (REsp n. 1.121-RS) não exclui a possibilidade da utilização do institu
to de que se cogita em propósito como o dos autos (jl. 174) 

É o relatório. 

VOTO 

O Sr. Ministro Waldemar Zveiter (Relator): Trata-se de especial postulado 
pelo Banco Itaú S/A 

Alega-se que o acórdão recorrido teria vulnerado o art. 66, § lU, da Lei n. 
4.728/1965, com redação dada pelo Decreto-Lei n. 911/1969 e divergido de outro 
julgado que aponta. 

Tal insurgência cinge-se a que o decisum, ao reformar a sentença, fundou-se 
em que se o credor toma como garantia bens integrantes do patrimônio do devedor 
e os coloca sob regime de alienação fiduciária, na verdade está celebrando um 
penhor simulado em fraude à lei. 

Todavia esta Corte já acolheu tese e a consolidou, entendendo que o instituto 
(alienação fiduciária) de que se cogita merece, em face do dinamismo dos negócios 
financeiros, certo abrandamento. 
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Diante disso, alargou a interpretação dessa garantia fiduciária para fazê-la 
incidir até sobre bens fungíveis, quando esta então assumirá a forma de depósito 
irregular. 

Contudo, para abalar os fundamentos do julgado ora recorrido, basta que se 
lhe lance os lineamentos de precedente deste ST J, onde se firmou o reconhecimento 
da legitimidade da alienação fiduciária, quando, em mútuo (empréstimo bancá
rio), é utilizada e a garantia recai sobre um bem já integrante do próprio patrimô
nio do mutuário. 

O aresto precedente em comento tem suas razões demonstradas em voto que 
proferi (REsp n. 2.176-RS) e assim consignadas: 

"(. .. ) Ressalte-se, porém, que nova orientação jurisprudencial do Pre
tório excelso vem se sedimentando e, hoje, está consolidada no sentido de, ao 
contrário da anterior, admitir a alienação fiduciária como garantia de em
préstimo oriundo de mútuo operacionalizado por estabelecimento bancário, 
por isso que nessa atividade vem sendo aceita a aplicação do instituto de que 
se cogita, o que cabe dizer com Roscoe Pound que é a interpretação legal 
que melhor resultado social produz. 

Essa exegese está consignada no julgamento do RE n. 113.288-MG (RT J 
8/1988 -vol. 25, pp. 842/851), em voto proferido pelo eminente Ministro 
Célio Borja. Apoiado nos ensinamentos do eminente Ministro Moreira Alves 
("Da Alienação Fiduciária em Garantia") assinala naquele voto que: 

"Portanto, não aderimos à tese dominante, segundo a qual a 
alienação fiduciária em garantia só tem aplicação quando o cre
dor é uma financeira, porque é instituto que se restringe ao âmbito 
do mercado de capitais. Entendemos que qualquer instituição fi
nanceira em sentido amplo (e, em conseqüência, as entidades ban
cárias que não são sociedades financeiras) pode utilizar-se do insti
tuto, como, aliás, o reconhece, expressamente, o Decreto-Lei n. 413, 
de 09 de janeiro de 1969, ao admitir, sem restrição alguma, que as 
cédulas de crédito industrial (através das quais se podem efetuar 
financiamentos concedidos por instituições financeiras) sejam ga
rantidas por alienação fiduciária (mais propriamente, propriedade 
fiduciária). Ademais, as entidades estatais ou paraestatais, que têm 
legitimação para propor executivos fiscais, também estão legitima
das para receber tal garantia, como se infere, inclusive, do art. 5fl 

do Decreto-Lei n. 911, que, sem qualquer restrição em favor de 
entidades financeiras de direito público, ... " 

Demais disso, tal entendimento já o esposava, ainda quando 
judicando no egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro como o espelha 
a ementa do julgamento então proferido na Apelação Cível n. 37.071, de 
25.06.1985, Sétima Câmara Cível, Duque de Caxias, assim redigido: 

"Ementa - Alienação fiduciária - Não se constitui privilé
gio das instituições financeiras e dos consórcios de automóveis, o 
instituto da alienação fiduciária em garantia - Pode e deve estar, 
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também, à disposição dos particulares sempre que atenda a seus 
interesses - Estabelecido por instrumento particular torna-se 
exeqüível, não subordinando o credor ao Juízo da concordata -
Apelação desprovida." 

De cujo aresto, transcrevo: 

"Caio Mário da Silva Pereira ('Enciclopédia Saraiva do Direito' -
VoI. 6 - p. 57) e Orlando Gomes ('Alienação Fiduciária em Garantia' - 4a 

ed., 1975 - p. 186) citados pela Autora (fi. 62) bem definem a questão. 

Com efeito, afirmam os ilustres tratadistas: 

~tes da lei disciplinadora de mercado de capitais, já o nosso direi
to admitia, posto que em caráter atípico, o negócio fiduciário. Quando o 
legislador lhe concedeu foros de negócio jurídico nominado, deu-lhe 
abrigo aquela lei especial por razão de conveniência: o comércio mone
tário, necessitando de um instrumento mais dinâmico de garantia, do 
que os tradicionais, e as instituições financeiras agindo sob fiscalização 
das autoridades monetárias, entendeu o legislador de boa política ali 
inserir esta modalidade de garantia, sem exclusividade entretanto. Não 
seria o receio de fraudes, porque, fora também do comércio bancário, 
vigora o princípio da boa-fé na maioria dos negócios, e a formalidade 
publicitária acoberta os terceiros de abusos e maquinações dos contra
tantes. ('Enciclopédia Saraiva do Direito' - volume 6 - p. 57).' 

'Um instrumento jurídico tão vantajoso não deve ser privilégio das 
sociedades financeiras estar à disposição dos particulares, em geral para 
utilização sempre que consulte a seus interesses.''' 

Em face de tal abordagem, vê-se que divergiu o acórdão recorrido da orienta
ção que tem esta Corte, referentemente ao instituto de que tratam os dispositivos da 
Lei n. 4.728/1965 com redação dada pelo Decreto-Lei n. 91111969. 

Razão tem, pois, o banco recorrente quando sustenta, no especial, que o ares
to de que se cogita teria divergido da interpretação que outro Tribunal deu a tais 
normas (da Lei n. 4.728/1965 e Decreto-Lei n. 911/1969),já que este último é o 
mais consentâneo com o entendimento desta Terceira Turma. 

Pelos lineamentos jurisprudenciais expendidos, conheço do recurso pela letra 
c e lhe dou provimento a fim de restabelecer a sentença de primeiro grau. 

RECURSO ESPECIAL N 7.943-RS (1991/0001896-1) 

Relator: Ministro Athos Carneiro 

Recorrente: Banco Itaú S/A 

Recorridos: Drs. Juarez Giron e outro 
Advogados: Edison Luís Corso e outros, e Amaro de Souza Cardoso e outros 
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EMENTA 

Alienação fiduciária em garantia. Bens não adquiridos com o pro
duto do financiamento. 

A lei admite a possibilidade de serem fiduciariamente alienados 
bens já antes pertencentes ao devedor, e portanto não adquiridos com o 
produto do financiamento. 

Exclusão, todavia, da cominação de prisão civil, não essencial à 
natureza mesma da ação de depósito e excluída do permissivo do art. Síl, 
LXVII, da Constituição Federal, que pertine tão-somente aos depósitos 
clássicos, previstos no Código Civil, sem possíveis ampliações que ponham 
em risco a liberdade dos devedores em geral. 

Recurso especial conhecido e provido em parte, com exclusão da 
cominação de prisão civil. 

ACÓRDÃO 

Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas, decide a 
Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, conhecer do re
curso e dar-lhe parcial provimento, na forma do relatório e notas taquigráficas 
precedentes que integram o presente julgado. Participaram do julgamento, além do 
signatário, os Srs. Ministros Fontes de Alencar, Sálvio de Figueiredo e Barros Monteiro. 
Custas, como de lei. 

Brasília (DF), 30 de abril de 1991 (data do julgamento). 

Ministro Athos Carneiro, Presidente em exercício, e Relator 

DJ 10.06.1991 

RELATÓRIO 

O Sr. Ministro Athos Carneiro: A egrégia Quarta Câmara Cível do Tribunal de 
Alçada do Rio Grande do Sul prolatou aresto sobre o tema da validade ou não da 
alienação fiduciária em garantia, quando o financiamento concedido não se desti
na à aquisição dos bens objeto da garantia, porque estes já integravam o patrimô
nio do devedor fiduciante. Inclinou-se o colegiado pela improcedência da ação de 
busca e apreensão ajuizada pelo Banco Itaú S/A, adotado o voto do eminente Relator, 
juiz Talai Djalma Selistre, verbis: 

"Penso que o entendimento restritivo deve prevalecer. 

a instituto da alienação fiduciária em garantia, evidentemente, foi in
troduzido em nosso ordenamento jurídico para atender os interesses das finan
ceiras, estabelecendo segurança no trato dos financiamentos diretos ao consu
midor. a móvel Legislativo foi garantir os mútuos destinados à aquisição de 
bens. E a garantia resultou estabelecida, não só com a atribuição de uma 
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propriedade resolúvel ao credor fiduciário, a lhe ensejar a busca e apreensão 
do bem objeto do contrato, mas principalmente por fixar a posição jurídica do 
fiduciante como a de um depositário, permitindo, por conseguinte, que, 
inadimplente, sem condições de se consolidar a propriedade e a posse do 
credor, seja compelido ao cumprimento da obrigação sob a ameaça de prisão. 

E aqui está o aspecto fundamental. A possibilidade de prisão do fiduciante 
por dívida civil. 

Esta coação, atingindo a própria pessoa do obrigado, é medida excepci
onal e limitada por preceito constitucional. 

Então, não importam os interesses econômicos da nação e das entidades 
financeiras. Não importam as regras da legislação ordinária e as normas 
administrativas que possam autorizar a utilização do instituto em outras situ
ações. O que realmente importa é a garantia da liberdade do cidadão, que 
não pode ser atingida por interesses outros ou por entendimentos decorrentes 
de abrangência duvidosa. 

Penso que são respeitáveis as ponderações em contrário. Merece referên
cia, neste particular, o voto proferido pelo eminente Desembargador Lio Cezar 
Schmitt, no Agravo de Instrumento n. 588.026.971 (RJTJRGS, 130/303), onde 
cita, entre outros, o ilustrado Ministro Moreira Alves, na conhecida lição sobre 
o tema e tantas vezes repetida. 

Todavia, data maxima venia, fico com a posição assumida pela maioria 
do 3° Grupo de Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado no exame dos 
Embargos Infringentes n. 587.024.548 (RJTJRGS, 128/249), aliás, pertinente à 
Apelação de mesmo número, julgada pela egrégia Quinta Câmara Cível, Relator 
o eminente Desembargador Ruy Rosado de Aguiar Junior, de que participou, 
formando a maioria, o hoje integrante desta Quarta Câmara Cível, o eminente 
colega Sérgio Dullac Muller (RJTJRGS, 126/387). 

Em passagem clara e precisa do acórdão pertinente à apelação 
mencionada, disse o Relator: 

1\credito ser interesse da sociedade e do Estado que as obriga
ções sejam cumpridas e existam meios eficazes para sancionar o 
inadimplente, mas também acredito que não serve ao interesse pú
blico nem se conforma com a Constituição Federal ficar a liberdade 
das pessoas dependente do pagamento de empréstimos bancários'. 

Disse mais o Relator: 

'Interpreto, pois, a lei restritivamente, e acredito ser essa a interpretação 
mais adequada e capaz de evitar que a prisão civil se tome a regra nos 
negócios bancários, ficando o credo!; que recebe garantias de até duas ou três 
vezes o valor do débito - como ocorre na espécie - com o direito de dispor 
sobre o patrimônio e, mais, sobre a liberdade do devedor. Se qualquer em
préstimo pode ser garantido com alienação fiduciária, todas as dívidas ensejarão 
a prisão civil, transformando-se todos os devedores em depositários, e o principio 
constitucional limitativo da prisão civil cairá no vazio'. 
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Despiciendas são maiores considerações para sustentar este posicio
namento e não saberia trazê-las melhores e mais adequadas. 

A alienação fiduciária em garantia deve ser empregada para os fins 
a que se destinou e o desvio de finalidade, envolvendo verdadeira simula
ção do negócio jurídico a que efetivamente deveria corresponder, deve 
conduzir à invalidade do que restou assim contratado." (fls. 108/111). 

Manifestou recurso especial o vencido, pelas alíneas a e c, alegando ofensa ao 
art. 66, § 2il, da Lei n. 4.728/1965, na redação dada pelo Decreto-Lei n. 911/1969, 
com invocação aos escólios doutrinários de Moreira Alves e Paulo Restiffe Neto, 
e remissão à Resolução n. 45, de 30.12.1966, do Banco Central; além disso, apresenta 
como paradigmas arestos do Supremo Tribunal Federal, do 1il Tribunal de Alçada Civil 
de São Paulo, do Tribunal de Justiça de São Paulo e do Tribunal de Justiça do Paraná. 

Em contra-razões o recorrido sustenta que a nova ordem constitucional não 
pode conviver com o desvirtuamento do instituto da alienação em garantia, o que 
significaria, "em última análise, o permitir-se a prisão do devedor, sem o devido 
processo legal"; traz à balha voto do eminente Desembargador Ruy Rosado de 
Aguiar Júnior, do TJRS, e sustenta iníquo possibilitar tal tipo de garantia à genera
lidade dos contratos de mútuo. 

O apelo extremo foi admitido pelo dissídio pretoriano (fls. 150/151). 

É o relatório. 

VOTO 

O Sr. Ministro Athos Carneiro: Em primeiro lugar, impende notar que no 
caso em julgamento os bens objeto da alienação fiduciária são aparentemente 
bens infungíveis (fl. 07), não se aplicando portanto, aqui, a orientação adotada à 
unanimidade no REsp n. 2.431, desta Quarta Turma e do qual fui Relator, pela 
impossibilidade de alienar fiduciariamente bens fungíveis e consumíveis. Destar
te, não devem ser recebidos, para o confronto jurisprudencial, os arestos trazidos 
à colação e que admitem sejam os bens fungíveis objeto da garantia fiduciária. 
Todavia, o acórdão paradigma proferido pela egrégia Primeira Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, in RT 622/64, autoriza o conhecimento do 
apelo pela alínea c, pois sustenta inequivocamente a tese contrária a do v. aresto 
recorrido (fl. 139). 

A matéria ora questionada tem sido muitíssimo e doutamente discutida em 
doutrina ejurisprudência, inclusive nos tribunais sul-rio-grandenses, primeiramen
te no Tribunal de Justiça, posteriormente no Tribunal de Alçada, prevalecendo, 
com votos vencidos, a tese da impossibilidade jurídica de alienação fiduciária de 
bens já antes integrados no patrimônio do devedor. 

Como exemplo, o aresto proferido pelo egrégio 3il Grupo de Câmaras Cíveis, 
nos Embargos Infringentes n. 587.024.548 (RJ do TJRS, 128/249), sob a ementa: 

'~ienação Fiduciária. São insuscetíveis de alienação fiduciária em 
garantia bens já integrados no patrimônio do tomador de empréstimo. Para 
que seja válida a alienação fiduciária, é necessário que o financiamento 
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contratado se destine à aquisição da própria coisa que servirá de garantia. 
Embargos rejeitados. Votos vencidos." 

Como consta do voto do Relator, o eminente Desembargador Cacildo de 
Andrade Xavier, duas as preocupações básicas da corrente majoritária: o princípio 
constitucional proibitivo da prisão civil por dívidas e a fraude à proibição legal do 
pacto comissório. Assim, o ilustre Relator menciona ao início de seu voto o posici
onamento do eminente Des. Ruy Rosado de Aguiar Júnior, Relator do acórdão en
tão embargado, dando ênfase ao seguinte trecho: "Se qualquer empréstimo pode 
ser garantido com alienação fiduciária, todas as dívidas ensejarão a prisão civil, 
transformando-se todos os devedores em depositários, e o princípio constitucional 
limitativo da prisão civil cairá no vazio." 

No mesmo diapasão, votando nos ditos embargos, o eminente processualista 
Desembargador Adroaldo Furtado Fabrício: 

"Também não me parece dar qualquer socorro à mesma tese a idéia, em 
que se insistiu muito, igualmente, de que aquele que vai buscar um financia
mento, vai livremente, e também livremente anui na prestação das garantias 
porventura exigidas em cada operação de crédito realizada. 

A esse propósito, parece-me muito oportuno lembrar que todas as pesso
as capazes são, sim, livres de dispor do seu patrimônio e, inclusive, de 
comprometê-lo em garantia. Mas ninguém é livre de comprometer a sua liber
dade física a título de garantia patrimonial. E nisso importaria a extensão da 
reforçadíssima garantia da alienação fiduciária, que tem a potencialidade, 
pelo menos, de conduzir à prisão civil, a toda e qualquer espécie de mútuo, 
como se está a pretender. 

Se a alienação fiduciária for, como se está querendo, ao que parece, nivela
da com o penhor, com hipoteca, com os demais direitos reais de garantia, no 
sentido de que o credor é livre de escolher entre qualquer desses institutos para 
garantir-se, se isso um dia for verdade, então, como muito bem destacou o eminente 
Desembargador Ruy, ao votar no julgamento da apelação, a garantia constitucio
nal do veto à prisão por dívida estará definitivamente esvaziada e sepultada. 
Nego provimento aos embargos." ("Rev. Jurisp. do TJRS", 128/255-256) 

No aresto na Apelação Cível n. 586.043.093, TJRS, o eminente Desembarga
dor Decio Erpen assim votou: 

"Cheguei à conclusão de que os bancos adotaram como praxe isso, quer 
dizer, eles descobriram esse artifício, essa artimanha de compelir o devedor a 
pagar a conta mediante ameaça de prisão. Parece-me até que está tipificada 
aquela figura, que o art. 160 do CP chama de extorsão indireta. Tudo indica 
que é isso que está acontecendo, porque têm vindo muitos processos e isso é 
sintomático. Todos com o mesmo artifício. Então, acho que devemos coibir 
isso, porque não é um fato isolado, é uma gama de fatores. 

Eles continuam como um contrato de mútuo, mas eu tiraria essa garantia 
acessória que priva a liberdade do cidadão, ferindo um princípio constitucio
nal, princípio até humano." ("Rev. Jurisp. do TJRS", 121/316-320). 
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Eminentes colegas. São conhecidas minhas restrições ao instituto da aliena
ção fiduciária, ressuscitada dos socavões da história a fiducia cum creditore 
para assegurar às instituições financeiras superlativas garantias, além das muitas 
já utilizáveis, no direito brasileiro, de ordem pessoal e de ordem real. 

Todavia, legem habemus, e não encontrei vedação legal ao uso do instituto 
para cobertura de financiamentos para capital de giro, ou incremento às exportações, 
assim como pareceu ao eminente Desembargador Sérgio Pilla da Silva, em seu 
voto-vencido nos embargos infringentes já mencionados, verbis: 

"Peço vênia aos eminentes Colegas que me antecederam para manter o 
posicionamento do voto que ensejou os presentes embargos porque, atento ao 
princípio de que não cabe ao intérprete restringir, ou ver restrições, onde a 
própria lei não restringe, retiro que, em nenhuma das disposições que tratam 
da alienação fiduciária, se encontra qualquer dispositivo que limite a adoção 
da alienação fiduciária ao financiamento para a aquisição de bens. Até con
cordo com a doutrina da impossibilidade de se alienar fiduciariamente bens 
fungíveis. Por isso, aquele artigo de doutrina, publicado na 'Revista' n. 40, do 
eminente Desembargador Adroaldo Furtado Fabrício, tem a minha inteira 
adesão, mas não vejo como, no caso vertente, se pudesse cortar cerce a preten
são do ora embargante, indeferindo de plano a inicial. 

Como agora informado pelo eminente Relator, os bens dados em aliena
ção fiduciária são bens infungíveis. Então, em nada se aplicaria a tormentosa 
questão da impossibilidade de dar em garantia bens fungíveis. E o fato de o 
financiamento destinar-se a capital de giro também não me parece impeditivo 
para que esse financiamento pudesse ser garantido com a alienação fiduciária, 
como, aliás, muito bem posto da tribuna, no elencar todos os dispositivos 
legais que contemplam esse tipo de garantia, inclusive admitindo que a preste 
terceiro, que não o próprio devedor." ("RJ do TJRS", 128/255). 

Neste Superior Tribunal de Justiça, o eminente Ministro Cláudio Santos, Relator 
no REsp n. 1.121-RS, encerra seu voto favorável à utilização da alienação fiduciária 
também em operações não destinadas diretamente à aquisição de bens, com as 
seguintes considerações: 

"Da evolução da doutrina e da jurisprudência tem-se que a tendência é a 
da adoção da corrente intermediária, situação, aliás, plenamente acolhida 
pelas autoridades administrativas, como se pode constatar do exame da Reso
lução n. 46, de 1966, do Conselho Monetário Nacional, a regular, inclusive, 
operações de crédito para capital de giro a empresas comerciais ou industriais 
e da Circular n. 75, de 1967, do Bacen, a incluir a alienação fiduciária em 
garantia dentre as garantias admitidas para as operações de crédito rural (v. 
também o Decreto-Lei n. 413, de 09.01.1969, sobre cédulas de crédito indus
trial) . 

Aliás, a comentar aquelas deliberações, diz Paulo Restiífe Neto: 'Dentre 
as garantias, vem incluída a alienação fiduciária, inferindo-se claramente a 
possibilidade de constituição da garantia de alienação fiduciária, nesta 
hipótese, mesmo sem ter ocorrido transação de compra e venda, caso em que 
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é lícito pensar que possa recair em bens que já integravam o patrimônio da 
empresa' ('Garantia Fiduciária', 2il ed., São Paulo, RT, 1976, p. 61). 

Realmente, não se encontra na legislação, por mais que se procure, ne
nhuma palavra a indicar a vedação apontada no acórdão. Por outro lado, se, 
nas operações de crédito industrial, terceiro, proprietário de bem integrante 
de seu patrimônio, por óbvio, pode alienar em garantia, porque o próprio 
devedor não poderia fazê-lo? Quanto ao terceiro, dispõe o art. 28 do Decreto
Lei n. 413/1969: 'Os bens vinculados à cédula de crédito industrial continuam 
na posse imediata do emitente, ou de terceiro prestante da garantia reaL.'; 
quanto ao próprio devedor, certamente, não julgou o legislador ser necessária 
a explicitação. 

Uma última observação a respeito do tema. Tocante ao receio de virem 
os bancos a realizar operações privativas das caixas econômicas, tais como o 
empréstimo garantido pelo penhor, cabe aos órgãos fiscalizadores do mercado 
financeiro evitar o abuso." 

O acórdão no mencionado REsp, vencido o eminente ministro Nilson Naves, 
recebeu a seguinte ementa: 

'1\lienação fiduciária em garantia. Bens não adquiridos com os recursos 
do financiamento. 

Não exclui a lei a possibilidade de alienação fiduciária em garantia 
constituída de bens não adquiridos com o produto do financiamento. 

Recurso especial provido." 

Do voto-vista proferido pelo eminente Ministro Eduardo Ribeiro, vale sejam 
transcritas as seguintes considerações: 

'Uirma-se que se estaria diante de um penhor mascarado, com pacto 
comissório antecipado. Não percebo por que se deva, pejorativamente, quali
ficar-se a alienação fiduciária de penhor com disfarce. Trata-se de institutos 
semelhantes, ambos envolvendo vinculação de determinado bem à satisfação 
da dívida. Diferenciam-se em alguns aspectos, ficando às partes a faculdade 
de por um ou outro optar, conforme as circunstâncias, e consoante melhor 
lhes parecer. A alienação fiduciária tem, para o devedor, a vantagem de per
manecer ele na posse do bem, ao contrário do que geralmente sucede no 
penhor. E porque fica com o bem, assume a responsabilidade de depositário 
como, aliás, ocorre também com o penhor, em situação análoga. Consulte-se, 
por exemplo, o art. 28 do Decreto-Lei n. 413/1969. 

No que diz com o pacto comissório, resultaria do fato de transmitir-se 
ao cr-edor a propriedade resolúvel. Isto, entretanto, esvazia-se de maior signi
ficado, em vista do disposto no § 6ll do art. 66 da Lei n. 4.728/1965, redação 
do Decreto-Lei n. 911/1969, onde se veda, à semelhança do art. 765 do Código 
Civil, fique o credor com o objeto da garantia, se a dívida não for paga. 

Verdade que há manifestação de uma das modalidades em que pode 
aquele pacto se apresentar, no art. 2ll do Decreto-Lei n. 911. Aí se admite 
possa a coisa ser vendida extrajudicialmente. Pago o débito, entretanto, o que 
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sobejar haverá de ser entregue ao devedor entendendo-se mesmo, que este 
poderá responsabilizar civilmente, o credor, caso efetue a venda por preço 
inadequado (Moreira Alves - 'Da Alienação Fiduciária em Garantia' -
Saraiva - 1973 - p. 209). De qualquer sorte, nada impedia a lei de dispor 
como o fez. E se é criticável, a censura seria válida também para a espécie que 
o acórdão tem como inadmissível. 

Por fim, não há de impressionar o fato de qualificar-se o pedido como de 
restituição. O termo, adequado para a hipótese de que cogita a Lei de Falên
cias, pode ser menos apropriado para o caso em exame. Isto, entretanto, 
carece de importância, pois a entrega ao credor far-se-á para que este, em 
seguida, aja na forma prevista no Decreto-Lei n. 911. 

Concluo, do exposto, que a utilização do instituto, fazendo incidir o 
gravame sobre bem adquirido com o mútuo, cujo pagamento visa garantir, é 
apenas a forma mais comum. Legalmente não é a única." 

Esta orientação foi adotada em sucessivas decisões da egrégia Terceira Turma, 
como v.g. no REsp n. 1.905-RS, e no REsp n. 4.031-RS em ambos Relator o eminente 
Ministro Eduardo Ribeiro. 

Admitida destarte a garantia fiduciária tendo por objeto bens infungíveis já 
antes integrados no patrimônio do devedor, afasto contudo, desde logo e para evitar 
futuras dúvidas, a possibilidade da prisão civil na ação de depósito. Convém aliás 
frisar que tal possibilidade não é ínsita, não é substancial à ação de depósito. Deve 
pedi-la o autor da ação de depósito - CPC, art. 902, § 2!l. A propósito, o magistério 
de Adroaldo Furtado Fabricio: "Trata-se de faculdade, e a omissão de seu exerCÍ
cio pelo autor não desnatura a ação de depósito, nem a faz cair sob o rito ordinário. 
O sistema do Código põe à escolha do autor, sempre sob o rito dos arts. 901 a 906, 
ação de depósito com ou sem cominação de prisão ao depositário infiel" ("Coment. 
ao CPC", Forense, v. VIII, t. UI, 3a ed., n. 152, p. 185). No mesmo diapasão Ovídio 
Baptista Martins: "A cominação de pena de prisão não é essencial à ação de 
depósito ... " ("Procedimentos Especiais", Aide ed., 1989, n. 48, p. 110). 

A respeito da exegese não ampliativa a ser dada à permissão constitucional 
da prisão civil- como exceção às regras maiores protetoras da liberdade individual, 
assim se manifestou mestre Barbosa Moreira, ainda sob o regime da Constitui
ção pretérita, menos ciosa da defesa das liberdades que a atual, em voto proferido 
na Apelação Cível n. 3.568/1987: 

''A Constituição da República, no art. 153, § 17, proíbe a prisão civil, por 
dívida, abrindo duas únicas exceções, que, como tais, se interpretam estrita
mente. Uma delas é a do 'depositário infiel', expressão cujo significado não 
pode ser senão o que ressalta do art. 1.287 do Código Civil, e implica a não 
restituição da coisa ('o depositário, que o não restituir, quando exigido'). É 
obviamente a essa hipótese, e só a ela, que alude o texto constitucional, insuscetível 
de ampliação. Na alienação fiduciária em garantia não se cogita de 'não resti
tuição', pela singela e bastante razão de que o devedor não recebeu a coisa das 
mãos do credor, e só se restitui ou não a alguém o que desse alguém se houver 
recebido. 

RSSTJ, a. 1, (2): 167-208, dezembro 2005 



SUPERlOR TRlBUNAL DE JUSTIÇA 

Reconhecer à lei ordinária a possibilidade de equiparar outras situações, 
substancialmente diversas, à do depositário infiel, para o fim de tornar apli
cável a prisão civil, equivale a esvaziar a garantia constitucional. Mediante a 
'equiparação', qualquer - devedor - um simples mutuário, por exemplo
acabará podendo ver - se sujeito a medida cujo emprego a Constituição quis 
limitar a casos bem definidos. Para evitar a eiva de inconstitucionalidade, 
portanto, o art. 66, caput, da Lei n. 4.728, de 14.07.1965, com a redação 
dada pelo art. 1!l do Dec.-Lei n. 911, há de ter interpretação restritiva, suben
tendendo-se, após a expressão 'todas as responsabilidades e encargos que lhe 
incumbem de acordo com a lei civil e pena!', a cláusula 'salvo a prisão civil'. 

A posição da maioria, na matéria, foi sustentada com brilho por José 
Raul Gavião de Almeida, no artigo 'Prisão Civil em Contrato de Aliena
ção Fiduciária', in Rev. dos Trib., vol. 563, pp. 42 e ss. ao qual, brevitatis 
causa, se faz remissão, bem como ao lúcido voto do eminente Ministro Clóvis 
Ramalhete, no Habeas Corpus n. 59.113, julgado pelo eminente Supre
mo Tribunal Federal em 1!l.12.1981, in Rev. dos Trib., vol. 568, pp. 201 e ss., 
especialmente 203 e 204/205." 

A este posicionamento, e não obstante as autorizadas e conhecidas opiniões 
em contrário, manifesto integral adesão, pelo que julgo legítima a conversão da 
ação de busca e apreensão em ação de depósito e restabeleço a sentença de primeira 
instância, exceto quanto à cominação de prisão civil ao devedor. 

Nestes termos, conheço do recurso especial, inclusive pela contrariedade ao 
art. 66, § 2!l, da Lei n. 4.728/1965, na redação dada pelo Decreto-Lei n. 911/1969, 
e ao mesmo dou parcial provimento. 

É o voto. 

VOTO-VOGAL 

O Sr. Ministro Fontes de Alencar: Sr. Presidente, V. Exa ., com propriedade, 
extremou no tema dois aspectos essenciais. Um, respeitante à possibilidade da 
alienação fiduciária de bemjá integrante do patrimônio do devedor no momento 
do contrato, e o segundo, quanto à possibilidade da prisão do depositário infiel, 
nos termos da Lei Ordinária. 

Quanto a este segundo aspecto, também tenho as minhas preocupações, mas 
entendo que não é a hipótese em julgamento, data venia de V. Exa . 

No pertinente ao primeiro aspecto, o da possibilidade da alienação fiduciária 
do bem anteriormente ao contrato já incorporado ao patrimônio do devedor, acom
panho inteiramente o voto de V. Exa., permitindo-me, contudo, registrar que naquele 
precedente da Terceira Turma, mencionado por V. Exa., de que foi Relator o eminente 
Ministro Cláudio Santos, vencido ficara o Sr. Ministro Nilson Naves; posteriormente, 
S. Exa ., o Sr. Ministro Nilson Naves, veio a aderir ao ponto de vista da maioria, 
tendo chegado a ser o Relator, com voto-vencedor, no Recurso Especial n. 3.348-RS, 
cujo acórdão porta a seguinte ementa: 
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'1\lienação fiduciária. Garantia. Bens já integrados no patrimônio do 
tomador do empréstimo. Admissibilidade. Conforme precedente do STJ." 

Nesta Turma, tambémjá existem precedentes. Lembro-me do Recurso Especial 
n. 2.222, de que fui Relator, decisão tomada por unanimidade, cujo acórdão expõe 
ementa do seguinte teor: 

"Pode ser objeto de alienação fiduciária em garantia a coisa já compo
nente na data do respectivo instrumento do patrimônio do alienado." 

Com estas considerações, acompanho o voto de V. Exa. no que tange à possibi
lidade de dar-se como garantia no contrato de alienação fiduciária o bemjá inte
grante do patrimônio do devedor. E, porque vejo no caso somente este aspecto, dou 
total provimento. 

O Sr. Ministro Athos Carneiro: Eminente Ministro Fontes de Alencar, com essa 
explicitação, que eu aliás não tinha mencionado no relatório, penitencio-me, de 
que a sentença realmente comina a prisão civil. 

RETIFICAÇÃO DE VOTO 

O Sr. Ministro Fontes de Alencar: Sr. Presidente, se V. Exa . explicita que a 
sentença comina pena de prisão e o que se pretende é restaurar a sentença, então os 
dois temas se constituem em questões federais a serem apreciadas. 

Neste caso, retifico parcialmente o meu voto, para acompanhar o de v. Exa., 

embora o faça, reservando-me para maior aprofundamento do tema, quanto ao 
segundo aspecto. 

É nestes termos que voto. 

VOTO 

O Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira: A questão versada pelo Minis
tro-Relator efetivamente envolve dois aspectos: o primeiro, relacionado à validade 
ou não da alienação fiduciária em se tratando de bens já pertencentes ao patrimô
nio do devedor; o outro, relativo à possibilidade ou não da prisão do devedor. 

A meu ver, estamos a enfrentar, pela primeira vez, nesta Turma, conjuntamente, 
os dois temas, uma vez que no precedente n. 2.222-RS, de que foi Relator o Ministro 
Fontes de Alencar, apenas a primeira questão foi apreciada, quando o pronuncia
mento deste órgão foi, por unanimidade, pela admissibilidade, na mesma linha em 
que, aliás, vem decidindo a egrégia Terceira Turma. 

Em relação ao segundo tema, comungo das mesmas preocupações refletidas 
no substancioso e fundamentado voto do Ministro-Relator, dadas as implicações 
constitucionais da prisão do devedor. 

No caso presente, tenho por pertinentes as considerações do Ministro-Relator, 
inclusive quando S. Exa . conclui pelo provimento parcial do recurso, na medida em 
que, se o provimento for integral, a decisão de primeiro grau seria restabelecida, com 
a possibilidade da prisão do devedor, consoante consta daquela decisão. 

De acordo com o Relator. 
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VOTO 

O Sr. Ministro Barros Monteiro: Sr. Presidente, como V. Exa . bem salientou, 
está em causa, aqui, a prisão civil do devedor, inclusive porque tal foi a cominação 
imposta, quando da prolação da decisão de Primeiro Grau. Da mesma maneira que 
o eminente Ministro Sálvio de Figueiredo, também me ponho de acordo com o voto 
de V Exli

., diante das evidentes implicações de ordem constitucional. 

Assim sendo, pedindo vênia ao eminente Ministro Fontes de Alencar, acompanho 
o voto de V Exa ., conhecendo do recurso e dando-lhe provimento parcial. 
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