
         

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATO BRANCO 
Rua Benjamin Borges dos Santos, 1100 – Bairro Fraron  

Telefone/Fax: 46 3220-3000 / Pato Branco – PR, CEP 85503-350 
Site: http://www.unidep.edu.br 

 

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA E ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL: 

UM ESTUDO DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL DA DECISÃO DO STJ 

PROFERIDA NO RECURSO ESPECIAL Nº. 1.622.555 

 

GUARANTEED AND SUBSTANTIVE ADDITIONAL FIDUCIARY DIVESTMENT: 

A DOCTRINAL AND JURISPRUDENTIAL STUDY OF THE STJ’S DECISION IN 

THE SPECIAL APPEAL Nº. 1.622.555 

Crislaine Giaretta1  

Murilo Henrique Garbin2 

 

RESUMO: A corrente pesquisa se debruça sobre a Alienação Fiduciária em Garantia e a 

Teoria do Adimplemento Substancial, com enfoque nos contratos que possuem como objetos 

bens móveis. Mais especificamente, objetiva analisar a aplicação da Teoria nos contratos 

supraditos, à luz da decisão tomada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº. 

1.622.555. A metodologia para alcançar o aprofundamento do estudo pretendido utiliza-se de 

levantamentos bibliográficos e de análise normativa e jurisprudencial, com enfoque nas 

decisões do tribunal supradito. Por meio dela, se compreende que encontra-se nele pacificado 

o entendimento da inaplicabilidade da Teoria do Adimplemento Substancial, em virtude de 

sua aplicação impedir a execução de Ação de Busca e Apreensão do bem e 

consequentemente, a extinção do contrato. Conclui-se que muitos Tribunais de Justiça seguem 

a decisão mencionada e entendem pela inaplicabilidade da Teoria, quando usada pelo devedor 

para evitar a busca e a apreensão do bem móvel, bem como a doutrina, em sua maioria, 

consente com essa mesma linha de entendimento.  
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ABSTRACT: The current research focuses on the Trust Sale in Warranty and the Substantial 

Adimplemento Theory, focusing on the contracts that have as objects movable property. More 

specifically, it aims to analyze the application of the Theory in the above mentioned contracts, 

in the light of the decision taken by the Superior Court of Justice in the Special Appeal no. 

1,622,555. The methodology to achieve the deepening of the intended study uses 

bibliographic surveys and normative and jurisprudential analysis, focusing on the decisions of 

the above-mentioned court. Through it, it is understood that the understanding of the 

inapplicability of the Substantial Adimplemento Theory is pacified in it, because its 

application prevents the execution of Action of Search and Apprehension of the good and 

consequently, the extinction of the contract. It is concluded that many Courts of Justice follow 

the aforementioned decision and understand the inapplicability of the Theory, when used by 

the debtor to avoid the search and apprehension of the movable good, as well as the doctrine, 

for the most part, consents to this same line of understanding. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho objetiva analisar o instituto da Alienação Fiduciária em garantia e 

o adimplemento substancial, através de um estudo doutrinário e jurisprudencial, com enfoque 

na decisão do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº. 1.622.555.   

Dessa forma, o contrato de alienação fiduciária em garantia é o negócio jurídico no 

qual o proprietário de um bem o aliena em confiança para outra pessoa e esta se obriga a 

devolver-lhe a propriedade do mesmo bem nas hipóteses previstas em contrato, servindo 

como instrumento facilitador de obtenção de crédito.   

Em caso de inadimplemento desse tipo de contrato, quando aplicada a Teoria do 

Adimplemento Substancial, esta consideraria que se o devedor tivesse cumprido com o 

pagamento de grande parte da dívida, o contrato não poderia ser rescindido por 

inadimplemento. Porém, sua aplicação gera debates consideráveis sobre a temática. 

Ressalta-se que os contratos de alienação fiduciária ganharam vez no âmbito jurídico 

brasileiro de forma relativa. Porém, têm se tornado mais frequentes e comuns com o passar do 

tempo. Prova disso, são os dados que demonstram o aumento considerável de veículos com 
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registro de alienação fiduciária no estado de Santa Catarina, no período entre o ano de 2018 

até o ano de 2019, sendo que no ano de 2018, haviam 371.797 veículos com registro de 

alienação fiduciária e no ano de 2019 esse número aumentou, chegando na quantidade de 

431.166 veículos alienados (SANTOS, 2020). 

Destarte, em virtude de os contratos de alienação fiduciária em garantia se tornarem 

cada vez mais comuns nos dias atuais, resta visível a relevância de aprofundamento e análise 

sobre o tema em tela, levando em consideração que as partes que firmam tal contrato podem 

vir a sofrer com o inadimplemento. 

Assim, ainda se torna necessário ponderar se devido ao inadimplemento cabe a 

aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial, por se tratar de um assunto atual, presente 

na vida cotidiana da população brasileira, já pacificado, mas que possui pontos pouco 

explorados.  

O problema de pesquisa a ser abordado parte da ideia de análise da possibilidade de 

aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial em casos de inadimplemento de contratos 

de alienação fiduciária em garantia, com enfoque nos bens móveis, levando em consideração 

posições doutrinárias e a decisão do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº. 

1.622.555, que trata sobre a temática.  

Primeiramente, se discorrerá acerca da alienação fiduciária em garantia, abordando sua 

conceituação e demonstrando que se trata de um contrato meio, bem como explicitando o 

desdobramento da posse por meio de sua aplicação. Em um segundo momento, adentrar-se-á 

na esfera da Teoria do Adimplemento Substancial, expondo sua conceituação e especificando 

seus princípios norteadores, para, por fim, explicitar a discussão acerca da aplicabilidade do 

adimplemento substancial em alienação fiduciária em garantia de bem móvel, trazendo a 

posição do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº. 1.622.555, sobre o assunto e 

a legislação aplicável.  

Nessa pesquisa, utilizar-se-á o método hipotético-dedutivo, através de levantamentos 

bibliográficos e de análise normativa e jurisprudencial, com enfoque na decisão do Superior 

Tribunal de Justiça.  
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1. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA  

 

O contrato de alienação fiduciária abrange ampla gama de pessoas, pois é forma de 

aquisição de bens com valores e condições melhores, mostrando ser uma modalidade que 

apresenta taxas de juros menores em comparação a outras linhas de créditos, pois pode-se 

deixar um bem em garantia até a quitação da dívida, de forma a garantir o contrato 

(KLEINKAUFF, 2018, p. 17).  

Na mesma proporção, dados extraídos do Sistema Gerenciador de Séries Temporais do 

Banco Central do Brasil, referentes ao mês de janeiro do ano de 2021, demonstram que as 

operações de créditos que possuem alienação fiduciária se tornam mais acessíveis e muito 

aderidas no cotidiano, em virtude de estas demonstrarem taxa de juros mais baixos, levando 

em consideração todas as operações, inclusive se comparadas com as operações de crédito 

não consignado. Assim, as operações de créditos que possuem alienação fiduciária 

expressaram uma taxa média de 1,55% no mês supradito. Já as operações de crédito não 

consignado manifestaram a taxa média de 5,28% no mesmo mês, o que expressa que a 

primeira é uma opção mais rentável para quem busca melhores condições de empréstimos 

(BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2021). 

Destarte, a alienação fiduciária é o negócio em que o proprietário de um bem o aliena 

em confiança para outra pessoa e esta obriga-se a devolver-lhe a propriedade da coisa nas 

condições previstas em contrato. Destaca-se que o contrato de alienação fiduciária é um 

negócio-meio, guiado a criar estruturas para a realização do negócio-fim pretendido pelas 

partes. Sendo assim, a alienação fiduciária em garantia é espécie do gênero alienação 

fiduciária. (COELHO, 2016, s.n.).  

Assim, a alienação fiduciária em garantia figura como contrato instrumental do mútuo, 

quando o devedor aliena ao credor a propriedade de um bem de seu patrimônio, objetivando a 

garantia da execução de suas obrigações. Tal alienação faz-se em fidúcia, sendo que o 

devedor possui a posse direta da coisa e o credor tem apenas o domínio resolúvel do bem, 

sendo esta a posse indireta. Quando realizado o pagamento da obrigação, resolve-se o 

domínio em favor do devedor, que volta a ter titularidade plena da propriedade sobre o bem 

dado em garantia (COELHO, 2016, s.n.). 
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Desse modo, o contrato de alienação fiduciária é um contrato meio e o contrato do 

mútuo é um contrato fim, pois o primeiro buscará instrumentalizar outros contratos e estará 

vinculado a estes, em virtude de ser instrumento para o contrato fim.  

Enquanto espécie contratual, a alienação fiduciária classifica-se como um contrato 

consensual e uma vez que as partes realizam um acordo, este contrato também é bilateral, 

oneroso e formal (KLEINKAUFF, 2018, p. 10). 

Quanto a estas classificações contratuais, Tartuce (2018, p. 579) aduz que contrato 

formal é aquele que impõe uma formalidade, exigindo a forma escrita do contrato, bem como 

o contrato bilateral é aquele em que os contratantes são simultaneamente devedores e credores 

uns dos outros, sendo que ambas as partes possuem deveres e direitos de forma proporcional.  

No que diz respeito à classificação de contrato oneroso, Gonçalves (2018, p. 54) o 

define como sendo aquele em que ambas as partes adquirem proveito, através de um 

sacrifício, ou seja, este é um contrato que proporcionalmente ocasiona encargos e acarreta 

vantagens aos contratantes. 

A alienação fiduciária como instrumento de garantia tem ampla utilização no sistema 

financeiro, sendo utilizada nos financiamentos bancários de bens móveis e imóveis, como 

embarcações, automóveis em geral, máquinas agrícolas, além de ser utilizada como meio de 

concretização para fomento da economia do mercado de crédito (MOURA, 2019, p. 17). 

Coelho (2016, s.n.) assegura que a natureza bancária do contrato de alienação 

fiduciária em garantia é discutível, pois embora haja predominância na doutrina e na 

jurisprudência de que é importante a qualidade de instituição financeira para contratar a 

alienação fiduciária, em garantia de mútuo, por vezes não é considerada contrato bancário.  

Logo, quando a alienação fiduciária em garantia tem por objeto bem imóvel, não é o caso de 

busca e apreensão ou depósito. Os direitos do credor fiduciário efetivam-se através da 

solidificação da propriedade em seu nome. Tal solidificação decorre da ausência de emenda 

da mora pelo devedor perante o Registro de Imóveis. Assim, tem se considerado que apenas 

nos casos de bem móvel, as instituições financeiras regularmente estabelecidas podem 

celebrar tal modalidade de contrato na qualidade de mutuantes-fiduciárias.  

Coelho (2016, s.n.) exibe ainda que desde a vigência da Lei n. 10.931/2004, os direitos 

e garantias dos fiduciários, também chamados credores civis, foram enfraquecidos, bem como 

aproximou os contratos bancários da alienação fiduciária em garantia de bens móveis, 

restando apenas a alternativa de promover a execução do mútuo. 
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Logo, o contrato de alienação fiduciária possui função insigne, pois garante o contrato 

com um bem, especificando as condições para a ocorrência da alienação, beneficiando os dois 

polos da relação negocial (credor e devedor), uma vez que o devedor possui taxas mais baixas 

para auferir seus bens e o credor obterá uma garantia, em caso de inadimplemento 

(KLEINKAUFF, 2018, p. 19). 

Por sua vez, o desmembramento da posse é um fenômeno jurídico que pode ocorrer 

em decorrência de várias espécies de contratos, inclusive nos contratos de alienação fiduciária 

(GONÇALVES, 2020, p. 79). A seu respeito, Tartuce (2018, p. 882) define a posse direta, 

também conhecida como imediata, como sendo aquela exercida por quem possui a coisa 

materialmente, tendo um poder físico imediato. Já a posse indireta ou mediata, é aquela 

exercida por outra pessoa, havendo exercício de direito, que decorre, de modo geral, da 

propriedade.  

Em relação aos sujeitos da relação contratual, o contrato de mútuo facilita o 

entendimento acerca de tais posições. Assim, Coelho (2016, s.n.) demonstra que no contrato 

instrumental do mútuo, o mutuário-fiduciante é o devedor e o mutuante-fiduciário é o credor.  

Destaca-se que através da alienação fiduciária faz-se a transferência da posse indireta e 

do domínio resolúvel do bem, sem ocorrer a tradição, ou seja, sem que o devedor fiduciante 

entregue o bem ao credor fiduciário de forma efetiva, e mesmo que tal tradição não venha a 

acontecer, o credor fiduciário passa a ser proprietário do bem (BERTOLDI; RIBEIRO, 2016, 

p. 05). 

No que diz respeito à propriedade resolúvel, Tartuce (2018, p. 931) a conceitua como 

sendo “aquela que pode ser extinta quer pelo advento de condição (evento futuro e incerto) ou 

pelo termo (evento futuro e certo), quer pela superveniência de uma causa capaz de destruir a 

relação jurídica”.  

O bem adquirido manter-se-á na posse direta do devedor fiduciante e permanecerá 

vinculado ao saldo devedor, pois, em caso de inadimplemento da obrigação, tal bem servirá 

para absorver ou mitigar o valor da dívida. Por este motivo, o credor fiduciário detém a posse 

indireta e o domínio resolúvel do bem, domínio este que somente se extinguirá através da 

quitação do financiamento (CHAGAS, 2018, p. 409).  

Logo, o domínio encontra-se sobre uma condição resolutiva. Por este fator, a Lei 

utiliza a expressão “domínio resolúvel”, em virtude de se tratar de um domínio que jamais 

será definitivo ou pleno. O credor possui uma propriedade restrita e transitória, enquanto não 
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acontecer a condição resolutiva, que é uma garantia ao devedor. Este deve pagar a dívida para 

adquirir o pleno domínio sobre o bem (NEGRÃO, 2020, p. 258). 

No que se refere ao bem dado em alienação, o STJ, em sua Súmula nº 28, dispõe que 

“o contrato de alienação fiduciária em garantia pode ter por objeto bem que já integrava o 

patrimônio do devedor” (BRASIL, 1991, online).  

Nesse mesmo entendimento, Coelho (2016, s.n.), descreve que o contrato instrumental 

do mútuo é negócio de ampla utilização em se tratando de bens de consumo duráveis, mas 

pode ter como objeto direito pertencente ao devedor ou coisa corpórea.  

Outrossim, o objeto do contrato de alienação fiduciária em garantia pode ser bem 

móvel ou imóvel. O regime jurídico que regulamenta a alienação fiduciária de bens móveis é 

o Decreto Lei nº 911/69, bem como a alienação fiduciária de bens imóveis é regida pela Lei nº 

9.514/97, pelo Código Civil, em seus artigos 1.361 a 1.368, e pela Lei nº 10.931/2004, que 

regula o patrimônio de afetação de incorporações imobiliárias (NEGRÃO, 2020, p. 04).  

Ademais, torna-se insigne frisar o que dispõem estas legislações em caso de 

inadimplemento das obrigações contratuais. 

Destarte, os artigos 2º e 3º e parágrafos do Decreto Lei nº 911/69 (BRASIL, 1969), 

asseguram que em caso de mora ou inadimplemento de qualquer das obrigações contratuais, 

na alienação fiduciária de bem móvel, o proprietário poderá vender o bem a terceiros, 

independentemente de hasta pública, leilão, avaliação prévia ou outra medida preparatória, 

salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato. Após a comprovação da mora, ou 

do inadimplemento, o credor poderá requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem 

alienado, a qual será concedida liminarmente. 

Nessa hipótese de inadimplemento, o devedor fiduciante ainda terá o direito de quitar 

a dívida em sua integralidade no prazo de cinco dias após a execução da ordem liminar de 

busca e apreensão do bem móvel alienado. Se por ventura houver tal pagamento, o bem será 

restituído ao devedor fiduciante, restando livre de ônus. Caso contrário, caberá ao devedor-

fiduciante a apresentação de contestação (BERTOLDI; RIBEIRO, 2016, p. 07). 

Inobstante, quando a alienação fiduciária em garantia possuir como objeto o bem 

imóvel, não caberá busca e apreensão ou depósito, pois os direitos do credor fiduciário 

efetivam-se através da consolidação da propriedade em seu nome. Consolidação esta que se 

procede em virtude da ausência de emenda da mora, pelo devedor frequentemente intimado, 

perante o Registro de Imóveis (COELHO, 2016, s.n.). 
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Dessa forma, em se tratando de bens imóveis, a Lei nº 9.514/97 (BRASIL, 1997), em 

seus artigos 26 e 27, preceitua que após o vencimento da dívida, no todo ou em parte, o 

Oficial do Registro de Imóveis competente intimará o fiduciante a satisfazer as prestações 

vencidas e as que vencerem até a data do pagamento, bem como os juros convencionais e 

demais encargos e tributos, no prazo de 15 dias. Em seguida, em caso de purgação da mora, o 

Registro de Imóveis convalescerá o contrato. Do contrário, se não houver quitação da dívida, 

a propriedade será consolidada em nome do fiduciário e este promoverá leilão para alienação 

do imóvel no prazo de 30 dias.  

Teixeira (2019, p. 05) arrola que o contrato que serve de título ao negócio fiduciário 

para bem imóvel deverá conter: valor principal da obrigação, taxa de juros e encargos 

incidentes, prazo e condições de reposição do crédito fiduciário, cláusula de constituição da 

propriedade fiduciária e a indicação do modo de aquisição e do título, bem como uma 

cláusula garantindo ao fiduciante a livre utilização do bem objeto da alienação, enquanto 

adimplente, a indicação do valor do imóvel em caso de venda em leilão para a respectiva 

revisão e uma cláusula que trata acerca dos procedimentos para o leilão do imóvel em caso de 

inadimplemento do devedor. 

Destaca-se que a alienação fiduciária diverge da venda com reserva de domínio, 

principalmente em se tratando de bens móveis, pois na venda a retomada do bem se dá através 

do rito comum da reintegração de posse e na alienação fiduciária, acontece através do rito 

sumário da busca e apreensão (TEIXEIRA, 2019, p. 09). 

Em relação à possibilidade de prisão civil se o bem não fosse encontrado com o 

fiduciante-devedor, foi ela afastada pelo Supremo Tribunal Federal, que entendeu 

prevalecerem sobre a lei os tratados internacionais que possuem por objeto os diretos 

humanos. Nessa linha, o Pacto de San Jose da Costa Rica previa a prisão civil como uma 

exceção nos casos de inadimplemento de prestações alimentícias. (VIDO, 2017, p. 17). 

Nesse diapasão, o Supremo Tribunal Federal, em sua Súmula Vinculante nº 25 

preceitua que “é ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de 

depósito” (BRASIL, 2009, online). 
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2. A TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL 

 

Dado o conceito de alienação, deve-se adentrar no âmbito da Teoria do Adimplemento 

Substancial, que foi desenvolvida pelo direito consuetudinário inglês e positivada de modo 

expresso em determinados ordenamentos jurídicos estrangeiros, ganhando espaço na 

discussão da doutrina e jurisprudência brasileiras nos últimos anos (RAMOS, 2020, p. 1.038). 

O chamado caso Boone foi um dos primeiros a se discutir e dar origem à Teoria 

supradita, no qual Elissane ingressou com ação contra Eyre, tendo em vista que Eyre atrasou o 

pagamento da parcela do contrato que haviam firmado, sendo que Eyre comprometeu-se em 

quitar o equivalente a 500 libras e uma renda mensal anual de 160 libras para Elissane, desde 

que essa fizesse a transferência da propriedade de plantação que possuía escravos residindo no 

local com posse mansa e pacífica. Porém, Eyre atrasou o pagamento da dívida, obrigando 

Elissane a ingressar contra ele para fazer valer o seu direito. Na época, foi o Lord Mansfield 

quem julgou o caso e ponderou que o comprador não estava exonerado de pagar a dívida, 

mesmo que não haviam mais escravos na propriedade e julgou a demanda procedente, tendo 

em vista que o contrato diferenciava as obrigações, não tornando uma obrigação dependente 

da outra, mas sim uma obrigação secundária, podendo ser resolvida em perdas e danos e não 

restando possível a resolução do contrato (KLEINKAUFF, 2018, p. 33, apud, TARTUCE, 

online, sem página). 

Moura (2019, p. 09) também afirma que a teoria sofreu múltiplas mudanças com o 

passar do tempo, sendo aderida por diversos países, como Portugal, Itália e Alemanha, e 

apesar de não possuir previsão expressa no Brasil, tem sido admitida por operadores e 

estudiosos do direito brasileiro. 

No que diz respeito ao inadimplemento, este ocorre quando o devedor não cumpre 

com sua obrigação prevista no contrato pactuado entre as partes, seja em relação ao lugar, 

forma ou tempo. São exemplos quando o comprador não realiza o pagamento das prestações 

devidas ao vendedor ou quando o locatário não paga o valor acordado referente aos aluguéis 

(NETO, 2019, p. 1).  

O inadimplemento contratual gera prejuízos tanto para o credor quanto para o devedor. 

Dessa forma, o devedor não podendo ou não querendo arcar com a dívida, o credor não 

poderá ficar sem o valor que emprestou para a compra de determinado bem, cabendo-lhe o 

direito de cobrar a dívida e resolver o contrato (KLEINKAUFF, 2018, p. 29). 
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Uma vez sanado o conceito de inadimplemento, resta necessário definir a Teoria do 

Adimplemento Substancial. Teixeira (2019, p. 540) assegura que esta Teoria considera o fato 

de o devedor ter cumprido substancialmente, ou seja, em grande parte, a prestação e que, em 

virtude dessa parcela considerável de quitação, o contrato não poderia ser rescindido por 

inadimplemento, cabendo outras soluções jurídicas contra o devedor inadimplente, como ação 

de cobrança, perdas e danos, entre outros. 

No que concerne ao adimplemento, este interliga-se à análise do binômio: conciliação 

da prestação executada e satisfação do desejo do credor. Para alcançar tal objetivo, a 

obrigação, a princípio, apenas encontra-se satisfeita quando cumprida conforme pactuado. 

Porém, há outras possibilidades de extinguir a obrigação (BRASILINO, 2020, p. 285). 

O Ordenamento Jurídico Brasileiro não contém previsão expressa que trate do 

Adimplemento Substancial, fazendo com que múltiplas teorias jurídicas o instrumentalizem, 

visando materializar o instituto no direito pátrio. Por esse motivo, sua inserção é analisada sob 

a ótica de princípios fundamentais que regem as relações jurídicas (NETO, 2019, p. 09). 

Sobre o tema, o Enunciado 361 na IV Jornada de Direito Civil dispõe que o 

adimplemento substancial decorre dos princípios gerais contratuais, de modo a fazer 

preponderar a função social do contrato e o princípio da boa-fé objetiva, balizando a aplicação 

do art. 475 (ENUNCIADO 361, 2006).  

Através dessa reflexão, resta notório que a Teoria do Adimplemento Substancial é 

fundamentada na jurisprudência dos tribunais e em princípios, principalmente no princípio da 

boa-fé objetiva, sendo este a base da teoria, pois expõe a ideia de uma boa conduta, levando 

em consideração uma ética jurídica e relacionando a boa-fé ao sistema jurídico, em virtude de 

os dois estarem interligados, já que a primeira estipula os limites e impõe o compromisso de 

ser exercitada por meio de suas prestações e pretensões (NETO, 2019, p. 04). 

Além da boa-fé objetiva, nota-se que o princípio da função social do contrato também 

fundamenta a construção da aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial, intentando 

que o negócio jurídico deve ser pactuado levando em consideração a cooperação de ambas as 

partes, para que seja atendido o interesse superior da coletividade, aliviando o individualismo 

histórico, em favor do interesse coletivo (NETO, 2019, p. 13). 

Deste modo, há a necessidade de analisar a utilidade da obrigação à luz da função 

social das obrigações e dos contratos, da manutenção da base estrutural do negócio e da boa-

fé objetiva, intentando a evitar o enriquecimento sem causa e a onerosidade excessiva. Além 
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disso, se deve preservar a autonomia privada, em observância ao princípio da conservação dos 

negócios jurídicos. (TARTUCE, 2018, p. 438).  

Nesse seguimento, a Teoria do Adimplemento Substancial surge como uma medida de 

resguardo aos interesses sociais, à medida que também tutela a relação contratual, quando as 

obrigações já se encontram adimplidas substancialmente. Porém, ainda proporciona o 

extermínio da relação jurídica, caso o descumprimento for de grande relevância ao ponto de 

causar prejuízos para a outra parte (MOURA, 2019, p. 15). 

No tocante ao princípio da boa-fé na Teoria em apreço, este é o corolário de uma boa 

conduta, considerando uma ética jurídica, a qual se refere à manutenção da palavra e ao apego 

à lealdade e confiança (NETO, 2019, p. 04).  

A boa-fé objetiva serve como informativo para a conduta a ser seguida pelos 

contraentes em todas as fases da negociação, bem como norteia as relações regidas pelo 

Código de Defesa do Consumidor nos seus artigos 4º e 51, inciso IV (BRASIL, 2017, p. 11).  

Por outro lado, a função social do contrato exige o estabelecimento de critérios de 

equilíbrio contratual entre os envolvidos, buscando impedir prejuízos às partes, mesmo que 

este seja o devedor e visando a manutenção do contrato (NETO, 2019, p. 07). 

A partir desses princípios, o contrato não é mais analisado apenas sobre a visão das 

partes contratantes, uma vez que a relação jurídica nele prevista gera efeitos no meio social 

em que as partes estão inseridas e não só entre elas, sendo que o negócio pactuado deve 

observar os bens maiores tutelados pela sociedade, como a justiça, o trabalho, o meio 

ambiente, a segurança e a dignidade da pessoa humana, além das garantias e dos direitos 

previstos na Constituição Federal (MOURA, 2019, p. 11).  

Moura (2019, p. 13) exibe que quando se trata de mensurar a proporção do 

cumprimento da obrigação pelo inadimplente, não há uma análise apenas considerando o 

percentual correspondente ao dever descumprido, mas sim todas as obrigações atreladas ao 

negócio devem ser levadas em consideração, sejam elas principais ou acessórias. A conduta 

do infrator também é analisada, assim como a valoração da mora e suas consequências diante 

do escopo contratual. 

Tartuce (2018, p. 439) assegura que podem ser utilizados preceitos aderidos pela 

jurisprudência e doutrina italianas nos casos brasileiros, fomentando a aplicação da Teoria do 

Adimplemento Substancial. Tais preceitos passam por dois filtros, sendo um objetivo e outro 

subjetivo. No primeiro, analisa-se a medida econômica do descumprimento dentro da relação 
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jurídica existente entre as partes. Já no critério subjetivo, observa-se os comportamentos das 

partes no processo contratual.  

Dessa forma, a Teoria supradita intenta o resguardo da função socioeconômica do 

contrato, através de adequado estudo do equilíbrio entre a infração e a sanção a ser imposta, 

mantendo a relação contratual (MOURA, 2019, p. 15). 

 

3. O ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM 

GARANTIA DE BEM MÓVEL 

 

No direito brasileiro, inicialmente, a alienação fiduciária teve previsão legal somente 

para bens móveis, pois a redação primitiva do artigo 66 da Lei nº 4.728 e a Lei 1965 (Lei de 

Mercado de Capitais) expressavam que a alienação fiduciária transfere o domínio resolúvel e 

a posse indireta da coisa alienada (bem móvel) ao credor. Em tal caso, o contrato deverá ser 

escrito obrigatoriamente e para possuir validade diante de terceiros, deverá ser registrado no 

Cartório de Registro de Títulos e Documentos do domicílio do credor (BERTOLDI; 

RIBEIRO, 2016, p. 06). 

O contrato de alienação fiduciária se torna muito comum quando as pessoas objetivam 

a compra de veículos automotores, tendo em vista que geralmente o comprador não possui 

toda a quantia, escolhendo como meio o financiamento, que se dá, na maioria das vezes, sobre 

cláusula de alienação fiduciária, a qual permite à instituição financeira que ofereceu o crédito 

para a compra do veículo, na qualidade de credora, impetrar Ação de Busca e Apreensão do 

automóvel e colocá-lo em leilão, em caso de inadimplemento da obrigação (NETO, 2019, p. 

02). 

Sobre o adimplemento substancial de alienação fiduciária em garantia de bens móveis, 

Cruz (2020, p. 1039) sustenta que deve haver cautela com a aplicação da Teoria supradita na 

esfera dos contratos empresariais, pois se torna perigoso vulgarizar seu uso como em alguns 

episódios ocorridos nos tribunais, que utilizam parâmetros exclusivamente matemáticos para 

reconhecer eventual adimplemento substancial do contrato, sem levar em consideração outros 

pontos, como a natureza do pacto. 

Assim, o Decreto-Lei nº 911/69, em seu art. 3º, § 1º, na sua redação inicial definia que 

seria concedida liminar se comprovado o inadimplemento, sendo que o credor poderia 

requerer a busca e apreensão do bem alienado, mas se o devedor já tivesse pago o equivalente 
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a quarenta por cento da dívida ou mais, poderia requerer a purgação da mora, oferendo a 

possibilidade de o devedor continuar na posse do bem (TEIXEIRA, 2019, p. 541).  

Esse fator motivou a alteração da Súmula nº 284 do Superior Tribunal de Justiça, que 

enunciava que “a purga da mora, nos contratos de alienação fiduciária, só é permitida quando 

já pagos pelo menos 40% (quarenta por cento) do valor financiado” (BRASIL, 2004).  

Porém, em momento posterior, a presente súmula foi editada, bem como o art. 3º do 

Decreto-Lei nº 911/69 também sofreu alterações pela Lei nº 10.931/2004, sendo que a partir 

de sua vigência, passou-se a impor, de forma expressa, que o devedor deveria quitar a dívida 

em sua plenitude para que o bem restasse livre de qualquer ônus (TEIXEIRA, 2019, p. 541).  

No tocante à quitação da integralidade da dívida, a integralidade se refere às 

prestações vincendas e vencidas, pois o vencimento antecipado de todo o débito que decorre 

de contrato de alienação fiduciária já terá ocorrido (TEIXEIRA, 2019, p. 541). 

Inobstante, o Superior Tribunal de Justiça, no ano de 2017, proferiu decisão no 

Recurso Especial nº 1.622.555, posicionando-se pela inaplicabilidade da Teoria do 

Adimplemento Substancial nas ações de busca e apreensão em alienação fiduciária. Na 

ocasião, o Egrégio Tribunal examinou Recurso Especial interposto pelo Banco Wolksvagen, o 

qual objetivava afastar a aplicação da teoria em tese, por compreender não ser a melhor opção 

para resolver o contrato, quando este foi adimplido substancialmente (MOURA, 2019, p. 20). 

O caso tratava de alienação fiduciária de um automóvel, no qual o crédito fornecido 

pela instituição bancária para a aquisição do veículo foi realizado mediante cédula de crédito 

bancária, no dispêndio de R$ 14.739,17 (quatorze mil, setecentos e trinta e nove reais e 

dezessete centavos), sendo que a quitação do mútuo se daria mediante o pagamento de 48 

parcelas no valor de R$ 439,86 (quatrocentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos) 

cada uma. Porém, o mutuário adimpliu com o valor de R$ 19.353,84 (dezenove mil trezentos 

e cinquenta e três reais e oitenta e quatro centavos), logo, cumprido com 91,66% do contrato, 

motivo pelo qual buscou a aplicação da teoria do adimplemento substancial (BRASIL, 2017, 

p. 10). 

Na oportunidade, o Ministro Marco Buzzi considerou inapto o descumprimento 

contratual das últimas 4 prestações de um total de 48 foi considerado para o ensejo de busca e 

apreensão e, por consequência, a extinção do contrato de Financiamento de Veículos com 

Garantia de Alienação Fiduciária, em virtude de ser soluções desproporcionais diante do 

substancial adimplemento da avença (BRASIL, 2017, p. 18).  
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Entretanto, o Ministro Marcos Aurélio Belizze apresentou divergência, assegurando 

ser imprópria a invocação da teoria do adimplemento substancial como fundamento cabal 

para o afastamento do legítimo direito de ação do credor fiduciário de promover a busca e 

apreensão do bem (BRASIL, 2017, p. 24).  

O Ministro fundamentou ainda que se o regramento especial apresentar lacuna, a lei 

geral é aplicável e a consolidação da propriedade seria uma consequência do descumprimento 

do dever contratual pelo devedor, se estivesse nas mãos do credor, bem como o extermínio da 

relação se daria pela conclusão da obrigação, ainda que forçada (MOURA, 2019, p. 24).  

Nesse mesmo entendimento, o Ministro Antonio Carlos Ferreira ponderou que não 

estavam presentes os requisitos para a aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial no 

caso, por ser relevante o descumprimento de parcelas que representam mais de 8% da 

obrigação (BRASIL, 2017, p. 38). 

Já os Ministros Nancy Andrighi, Maria Isabel Gallotti, Moura Ribeiro e Ricardo Villas 

Bôas Cueva seguiram a linha apresentada pelo Ministro Marcos Aurélio Belizze, dando 

provimento ao Recurso Especial, a fim de reconhecer a existência de interesse de agir do 

demandante em promover a Busca e Apreensão, independentemente da proporção do 

inadimplemento ou da extensão da mora e prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão na 

instância originária (BRASIL, 2017, p. 63).  

Através dessa decisão, tornou-se possível a verificação de uma alteração do 

entendimento aplicado pelos Tribunais de instâncias inferiores, que utilizavam irrestritamente 

a Teoria nos contratos de alienação fiduciária em garantia, sendo necessária uma profunda 

análise do efetivo cabimento do instituto em cada caso concreto (MOURA, 2019, p. 10). 

Por conseguinte, após o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, muitos 

Tribunais seguiram a posição aderida. Via de exemplo, em decisão recente, o Tribunal de 

Justiça de Santa Catarina assim determinou:  

  

[...] SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA DEVEDORA 

FIDUCIANTE. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. 

DESCABIMENTO. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DESTE ÓRGÃO. 

INCOMPATIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO 

SUBSTANCIAL COM OS DITAMES DO DECRETO-LEI N. 911/1969. 
OBSERVÂNCIA DA ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ. Não obstante o 

entendimento outrora admitido por esta Corte Julgadora, em atenção à orientação 

consolidada pelo STJ no REsp. nº 1.622.555-RJ, não mais se aplica a teoria de 

adimplemento substancial em alienação fiduciária regida pelo Decreto-Lei nº  

911/69. APELO NÃO PROVIDO. (BRASIL, 2020, online, grifo nosso). 
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Embora recente, já é possível perceber que no momento atual, envolvendo a temática 

da pandemia do Covid-19, são ajuizadas novas ações em que o devedor postula a aplicação da 

Teoria do Adimplemento Substancial. Vê-se uma delas:  

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO DADO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

– BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. [..] ONEROSIDADE EXCESSIVA 

DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 NÃO CONFIGURADA. 
INADIMPLÊNCIA INICIADA EM NOVEMBRO DE 2019. – COBRANÇA DE 

JUROS EM TAXA SUPERIOR AO PACTUADO NÃO DEMONSTRADA. – 

ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE AOS CONTRATOS 

DE FINANCIAMENTO GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ. – AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO (BRASIL, 2020, online). 

 

Não obstante, da decisão supra colacionada, destaca-se que o inadimplemento se deu 

antes do período pandêmico, não sendo considerada a crise gerada pela pandemia para o 

julgamento do caso.  

Posto isto, vê-se que a recente decisão do Superior Tribunal de Justiça no Recurso 

Especial nº 1.622.555, deliberada no ano de 2017, mostrou-se um marco importante para uma 

efetiva tomada de decisão sobre a temática, que até então não possuía parâmetros suficientes 

para a regulamentação da aplicabilidade ou da inaplicabilidade da Teoria do Adimplemento 

Substancial nos contratos de Alienação Fiduciária em Garantia, principalmente em se tratando 

de bens móveis.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por todo o exposto, conclui-se que a Teoria do Adimplemento Substancial não tem 

sido aplicada pelos Tribunais em casos de inadimplemento de contratos de alienação 

fiduciária em garantia de bens móveis, seguindo a decisão do Superior Tribunal de Justiça no 

Recurso Especial nº 1.622.555-MG, do ano de 2017. Para tanto, foram demonstrados 

posicionamentos recentes sobre a temática.  

Ademais, conforme a decisão do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que em caso 

de inadimplemento do contrato de alienação fiduciária em garantia, o devedor não poderá 

postular o adimplemento substancial visando impedir a busca e a apreensão do bem móvel. 
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A forma metodológica utilizada para análise do presente trabalho foi uma revisão 

bibliográfica com base normativa e jurisprudencial, com enfoque nas decisões do Superior 

Tribunal de Justiça, bem como utilizou-se de posições doutrinárias, demonstrando a 

relevância da temática nos ramos do Direito, como o Direito Empresarial e o Direito Civil, 

envolvendo a interdisciplinaridade das áreas que tratam sobre o tema. 

Por meio da pesquisa, verificou-se que o contrato de alienação fiduciária pode ter 

como objeto bens móveis ou imóveis e cada caso é regulamentado por legislação específica, 

além de que devem ser levados em consideração os princípios básicos norteadores das 

relações contratuais para a boa conduta dos contratantes antes, durante e depois da relação 

contratual.  

Por derradeiro, conclui-se, através da presente pesquisa, que a Teoria do 

Adimplemento Substancial é um tema de suma importância na atualidade, pois tem ganhado 

espaço de discussão no âmbito das relações contratuais, principalmente quando se trata de 

contratos de alienação fiduciária em garantia, por demonstrar controvérsias em sua aplicação.  
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