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RELATORA : Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
AGRAVANTE : Banco Santander S/A
ADVOGADO(A) : Tatiana Flores Gaspar Serafim – OAB/SP 246400 
AGRAVADO(S) : Péricles Felinto de Araújo e outros
ADVOGADO(A) : Reinaldo Klass – OAB/SP 119855 

AGRAVO DE INSTRUMENTO  –  AÇÃO  DECLARATÓRIA
DE NULIDADE DE GARANTIA –  CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO  GARANTIDA POR  ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
DE COISA IMÓVEL –  POSSIBILIDADE – OBRIGAÇÕES
EM GERAL – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE
VINCULE  A  AVENÇA EXCLUSIVAMENTE  AO
FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – EXEGESE DOS ARTS.
22, § 1º, DA LEI Nº 9.514/1997 E 51 DA LEI Nº 10.931/2004
–  PRECEDENTES  DO  STJ  –  AUSÊNCIA  DE
VEROSSIMILHANÇA  NA  TESE  DOS  AGRAVADOS  –
PROVIMENTO DO RECURSO.

-  A tese  deduzida  pelos  agravados  na  sua  exordial  –
alicerçada na  impossibilidade  de  utilização  da  alienação
fiduciária  de  bem  imóvel  (prevista  na  Lei  nº  9.514/1997)
como  garantia  de  operações  que  não  se  vinculem  ao
financiamento  imobiliário  –  não  encontra  respaldo  legal,
além de  contrariar  entendimento  do  Superior  Tribunal  de
Justiça.

- “A lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de
imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo
que é legítima a sua formalização como garantia de toda e
qualquer  obrigação  pecuniária,  podendo  inclusive  ser
prestada por terceiros. Inteligência dos arts. 22, § 1º, da Lei
nº  9.514/1997  e  51  da  Lei  Nº  10.931/2004.”  (STJ;  REsp
1542275/MS;  Rel.  Ministro  Ricardo  Villas  Bôas  Cueva;
Terceira Turma; Julgamento 24/11/2015; DJe 02/12/2015)

- Em que pese reconhecer a existência de periculum in mora
em  favor  dos  agravados,  já  que  a  consolidação  da
propriedade  em  favor  do  agravante  permitirá  a  livre
disposição dos imóveis  dados em garantia, não há como
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manter a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, que
antecipou a tutela pretendida pelos recorridos, eis que resta
evidenciada a ausência de verossimilhança nas alegações
por eles deduzidas.

- Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento interposto  pelo  Banco
Santander S/A contra decisão (fls.  194/196) proferida pelo Juízo de Direito da
4ª  Vara  Cível  da  Comarca  da  Campina  Grande  que,  nos  autos  da  Ação
Declaratória de Nulidade de Garantia Fiduciária e de Ato Jurídico ajuizada por
Péricles Felinto de Araújo, Raquel  Telino de Meneses Felinto, João Felinto de
Araújo Filho,  Ilana Fernandes Felinto,  Valdeque Felinto  de Araújo,  Roseana
Vilarim  Pimentel  Felinto  e  Aroldo  Felinto  de  Araújo em  face  do  agravante
deferiu o pedido de antecipação de tutela  para “declarar a indisponibilidade e
suspender  a  consolidação  da  propriedade  fiduciária  do  bem  descrito  na
certidão ID 601457”.

Na decisão, a magistrada justificou:

[…]
No caso dos autos, está comprovado através da certidão
constante  no  ID  601457  que  houve  averbação  da
consolidação da propriedade fiduciária do imóvel descrito na
inicial e, dado em garantia em contrato de cédula de crédito
firmado entre as partes, nos termos da Lei 9517/97, ou seja,
extrajudicialmente,  diretamente  no  cartório  de  registro  de
imóveis.  Utilizando-se dos procedimentos  previstos na Lei
acima  citada,  o  promovido  operou  a  consolidação  da
propriedade  plena  do  patrimônio  dado  em  garantia,  sem
qualquer intervenção do judiciário.
Considerando que o mérito desta demanda busca declarar
nula  a  garantia  fiduciária,  é  evidente  o  receio  de  dano
irreparável, posto que, com averbação da consolidação da
propriedade, poderá o promovido vender o bem e, estando a
validade da garantia sob discussão em juízo, é prudente que
seja determinada a sua suspensão,  nos exatos termos em
que fora requerido.
[…]

Em  suas  razões  às  fls.  02/16,  o réu/agravante  aduziu:  1)  a
utilização da garantia de alienação fiduciária de bens imóveis é de natureza
extrajudicial  “para  expandir  a  concessão  de  crédito,  seja  ele  de  natureza
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imobiliária ou não”; 2) a Lei 9.514/97 não faz restrição de que as operações a
ela relacionadas sejam praticadas exclusivamente por entidades que operam
no Sistema de Financiamento Imobiliário; 3) os agravados se beneficiaram de
empréstimo,  do  qual  são  devedores  declarados;  4)  o  agravante  agiu  no
exercício  regular  do direito;  5)  inexiste  risco irreparável  na consolidação da
propriedade fiduciária pelo agravante,  pois é instituição solvente e “não terá
problemas em arcar com eventuais consequências”, na hipótese de nulidade
da garantia.

Finalmente, sustentou haver risco de dano irreparável ou de difícil
reparação caso a decisão objurgada persista. Por isso, pugnou pela atribuição
de efeito suspensivo a fim de suspender o  decisum e permanecer  válido o
registro de consolidação. No mérito, pleiteou o provimento do recurso.

Indeferida a liminar (fls. 235/236).

Intimados,  os  agravados  não  apresentaram  contrarrazões,
consoante certidão de fl. 241.

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça  não
exarou manifestação meritória, por não vislumbrar interesse público primário na
lide (fls. 242/244).

O juízo a quo prestou informações (fls. 250/252).

VOTO

Esclareço,  inicialmente,  que,  como a sentença foi  publicada,  e
este  recurso  interposto,  antes  da  entrada  em  vigor  do  novo  CPC  (Lei  nº
13.105/2015), o presente julgamento deverá ser, no que for cabível, norteado
pelo Código de Processo Civil anterior (Lei nº 5.869/1973), levando em conta,
inclusive,  as  interpretações  jurisprudenciais  dadas,  até  então,  conforme
orientação  emanada  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  no  Enunciado
Administrativo  nº  2,  proclamado  em sessão  plenária  realizada  em  02  de
março de 2016. Confira-se:

Enunciado Administrativo nº 02: Aos recursos interpostos
com  fundamento  no  CPC/1973  (relativos  a  decisões
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações  dadas,  até  então,  pela  jurisprudência  do
Superior Tribunal de Justiça. 

Feito esse registro, passo ao exame do recurso:

Péricles Felinto de Araújo  e outros (ora agravados) propuseram
Ação Declaratória  de Nulidade  de Garantia Fiduciária  e de Ato Jurídico  com
Pedido  de  Antecipação  de  Tutela  em  face  do  Banco  Santander  S/A (ora
agravante),  objetivando  extirpar  cláusula  constante  na  Cédula  de  Crédito
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Bancário nº 271099012,  pela qual ofereceram, em garantia fiduciária, imóveis
de sua propriedade para avalizar a operação creditícia realizada pela empresa
Felinto Indústria e Comércio Ltda.

Na  exordial,  asseveraram  que  a  referida  cláusula  deve  ser
declarada nula, porquanto de acordo com a Lei 9.514/97 somente é permitida a
alienação fiduciária de imóvel quando se destinar ao financiamento imobiliário,
o que não é o caso, eis que o objetivo da avença circunscreve-se à novação de
dívida  oriunda  de anterior  operação  bancária.  Assim,  considerando  que  o
requerido (agravante) havia desvirtuado a finalidade estampada na supracitada
lei,  pugnaram  pela  concessão  da  antecipação  de  tutela  para  suspender  a
consolidação  da propriedade efetivada pelo recorrido, anotando-se,  ainda, a
indisponibilidade do bem imóvel até o final da lide.

O magistrado singular deferiu a tutela antecipada,  nos seguintes
termos:

[...]
No caso dos autos,  está comprovado através da certidão
constante  no  ID  601457  que  houve  averbação  da
consolidação da propriedade fiduciária do imóvel descrito na
inicial e, dado em garantia em contrato de cédula de crédito
firmado entre as partes, nos termos da Lei 9517/97, ou seja,
extrajudicialmente,  diretamente  no  cartório  de  registro  de
imóveis.  Utilizando-se dos procedimentos  previstos na Lei
acima  citada,  o  promovido  operou  a  consolidação  da
propriedade  plena  do  patrimônio  dado  em  garantia,  sem
qualquer intervenção do judiciário.
Considerando que o mérito desta demanda busca declarar
nula  a  garantia  fiduciária,  é  evidente  o  receio  de  dano
irreparável, posto que, com averbação da consolidação da
propriedade, poderá o promovido vender o bem e, estando a
validade da garantia sob discussão em juízo, é prudente que
seja determinada a sua suspensão, nos exatos termos em
que fora requerido.
A verossimilhança das alegações e a fumaça do bom direito
estão demonstradas pelos documentos acostados conforme
já demonstrado. 
Pelo  exposto,  com base  o  art.  273  do  CPC,  DEFIRO O
PEDIDO  DE  TUTELA ANTECIPADA para  DECLARAR  A
INDISPONIBILIDADE E SUSPENDER A CONSOLIDAÇÃO
DA  PROPRIEDADE  FIDUCIÁRIA  do  bem  descrito  na
certidão ID 601457.
[...]

Irresignado, o Banco Santander S/A aviou o presente agravo de
instrumento aduzindo que: 1) a utilização da garantia de alienação fiduciária de
bens imóveis é de natureza extrajudicial “para expandir a concessão de crédito,
seja ele de natureza imobiliária ou não”; 2) a Lei 9.514/97 não faz restrição de
que  as  operações  a  ela  relacionadas  sejam praticadas  exclusivamente  por
entidades  que  operam  no  Sistema  de  Financiamento  Imobiliário;  3)  os
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agravados se beneficiaram de empréstimo, do qual são devedores declarados;
4) o agravante agiu no exercício regular do direito; 5) inexiste risco irreparável
na consolidação da propriedade fiduciária  pelo agravante,  pois  é  instituição
solvente e “não terá problemas em arcar com eventuais consequências”, na
hipótese de nulidade da garantia.

Adianto que o recurso deve ser provido.

É  que  a  tese  deduzida  pelos  agravados  na  sua  exordial  –
alicerçada na  impossibilidade  de  utilização  da  alienação  fiduciária  de  bem
imóvel (prevista na Lei nº 9.514/1997) como garantia de operações que não se
vinculem ao financiamento imobiliário – não encontra respaldo legal, além de
contrariar entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Assim preceituam os artigos 22, § 1º, da Lei nº 9.514/1997 e 51
da Lei nº 10.931/2004:

Art.  22.  A alienação  fiduciária  regulada  por  esta  Lei  é  o
negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o
escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou
fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel. 
§  1º  A alienação  fiduciária  poderá  ser  contratada  por
pessoa  física  ou  jurídica,  não  sendo  privativa  das
entidades que operam no SFI, podendo ter como objeto,
além da propriedade plena:

Art. 51. Sem prejuízo das disposições do Código Civil,  as
obrigações  em geral  também poderão  ser  garantidas,
inclusive  por  terceiros,  por  cessão  fiduciária  de  direitos
creditórios  decorrentes  de  contratos  de  alienação  de
imóveis,  por  caução  de  direitos  creditórios  ou  aquisitivos
decorrentes de contratos de venda ou promessa de venda
de imóveis e por alienação fiduciária de coisa imóvel. 

Dos dispositivos acima transcritos, depreende-se que é possível a
utilização  da  alienação  fiduciária  de  imóvel  como  garantia  para  quaisquer
obrigações, inexistindo exigência legal que vincule tal avença  exclusivamente
ao financiamento imobiliário.

Tal exegese alinha-se ao entendimento do Superior Tribunal de
Justiça  sobre  o  tema  que,  no  julgamento  do  Recurso  Especial  nº
1.542.275/MS, esclareceu:

Muito embora a alienação fiduciária de imóveis tenha sido
introduzida  em  nosso  ordenamento  jurídico  pela  Lei  nº
9.514/1997,  que  dispõe  sobre  o  Sistema  Financiamento
Imobiliário, seu alcance ultrapassa os limites das transações
relacionadas à aquisição de imóvel.
Resta indubitável, portanto, que a finalidade do instituto é o
de  fomentar  o  sistema  de  garantias  do  direito  brasileiro,
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dotando o ordenamento jurídico de instrumento que permite
sejam  as  situações  de  mora,  tanto  nos  financiamentos
imobiliários, como nas operações de créditos com garantia
imobiliária,  recompostas  em  prazos  compatíveis  com  as
necessidades da economia moderna.

Confira-se a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE GARANTIA
FIDUCIÁRIA SOBRE BEM IMÓVEL. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO.  DESVIO  DE  FINALIDADE.  NÃO
CONFIGURAÇÃO.  GARANTIA  DE  ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. COISA IMÓVEL. OBRIGAÇÕES EM GERAL.
AUSÊNCIA  DE  NECESSIDADE  DE  VINCULAÇÃO  AO
SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO. INTELIGÊNCIA DOS
ARTS.  22,  §  1º,  DA LEI  Nº  9.514/1997  E  51 DA LEI  Nº
10.931/2004. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.
VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA.
1.  Cinge-se  a  controvérsia  a  saber  se  é  possível  a
constituição  de  alienação  fiduciária  de  bem  imóvel  para
garantia  de  operação  de  crédito  não  relacionadas  ao
Sistema  Financeiro  Imobiliário,  ou  seja,  desprovida  da
finalidade  de  aquisição,  construção  ou reforma do  imóvel
oferecido em garantia.
2. A lei não exige que o contrato de alienação fiduciária
de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem,
de  modo  que  é  legítima  a  sua  formalização  como
garantia  de  toda  e  qualquer  obrigação  pecuniária,
podendo  inclusive  ser  prestada  por  terceiros.
Inteligência dos arts. 22, § 1º, da Lei nº 9.514/1997 e 51
da Lei Nº 10.931/2004.
3. Muito embora a alienação fiduciária de imóveis tenha sido
introduzida  em  nosso  ordenamento  jurídico  pela  Lei  nº
9.514/1997,  que  dispõe  sobre  o  Sistema  Financiamento
Imobiliário, seu alcance ultrapassa os limites das transações
relacionadas à aquisição de imóvel.
4.  Considerando-se  que  a  matéria  é  exclusivamente  de
direito, não há como se extrair do texto legal relacionado ao
tema  a  verossimilhança  das  alegações  dos  autores  da
demanda.
5. Recurso especial provido.
(STJ;  REsp  1542275/MS;  Rel.  Ministro  Ricardo  Villas
Bôas  Cueva;  Terceira  Turma;  Julgamento  24/11/2015;
DJe 02/12/2015)

Ante  o  exposto,  em  que  pese  reconhecer  a  existência  de
periculum  in  mora em  favor  dos  agravados,  já  que  a  consolidação  da
propriedade em favor  do agravante permitirá a livre  disposição dos imóveis
dados em garantia, não há como manter a decisão proferida pelo Juízo de
primeiro grau, que antecipou a tutela pretendida pelos recorridos, eis que resta
evidenciada a ausência de verossimilhança nas alegações por eles deduzidas.
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Feitas  tais  considerações,  dou  provimento  ao  Agravo  de
Instrumento para, reformando a decisão recorrida, indeferir a tutela antecipada
pleiteada pelos autores/agravados.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Exmº.Sr.  Des.  Leandro  dos  Santos.
Participaram do julgamento, além da Relatora, eminente Desª. Maria de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti, o Exmº. Dr. Aluízio Bezerra Filho (Juiz convocado
para  substituir  o Des.  José  Ricardo  Porto) e  o  Des.  Leandro  dos  Santos.
Presente  à  sessão  a Exmª.  Drª.  Janete  Maria  Ismael  da  Costa  Macedo,
Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 29 de
novembro de 2016.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

G/08
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