
 

 

Superior Tribunal de Justiça

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.009.521 - AL 
(2016/0288013-3)
  

RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE : ARM CONSULTORIA EM SEGURANÇA 
ADVOGADOS : VICENTE NORMANDE VIEIRA E OUTRO(S) - AL005598    

ANDRÉ VINICIUS CERQUEIRA DE MELO E OUTRO(S) - 
AL013326 

AGRAVADO  : BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA 
ADVOGADOS : CAMILA VASCONCELOS BRITO DE URQUIZA E OUTRO(S) - 

DF030822    
DIEGO SOARES PEREIRA  - AL011940A   
MARCO VINÍCIUS PIRES BASTOS E OUTROS E OUTRO(S) - 
AL009366 

EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. RECUPERAÇÃO  JUDICIAL.  CESSÃO  DE DIREITOS CREDITÓRIOS. CREDOR 
TITULAR   DE  POSIÇÃO  DE  PROPRIETÁRIO  FIDUCIÁRIO  SOBRE  DIREITOS 
CREDITÍCIOS.  NÃO  SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NOS 
TERMOS DO § 3º DO ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005. MATÉRIA PACÍFICA NO ÂMBITO  
DAS  TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO STJ. PRETENSÃO DE SUBMETER AOS  
EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, COMO CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO, OS 
CONTRATOS DE CESSÃO FIDUCIÁRIA QUE, À ÉPOCA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL,  NÃO  SE  ENCONTRAVAM REGISTRADOS NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E 
DOCUMENTOS  DO  DOMICÍLIO  DO  DEVEDOR,  COM  ESTEIO NO § 1º DO ART. 1.361-A 
DO CÓDIGO CIVIL. INSUBSISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O STJ entende que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial do devedor os 
direitos de crédito cedidos fiduciariamente por ele em garantia de obrigação representada por 
Cédula de Crédito Bancário existentes na data do pedido de recuperação, independentemente 
de a cessão ter ou não sido inscrita no registro de títulos e documentos do domicílio do 
devedor.
2. A exigência  de  registro,  para  efeito  de  constituição  da propriedade  fiduciária,  não  se  
faz  presente no tratamento legal ofertado  pela  Lei  n. 4.728/1995, em seu art. 66-B 
(introduzido pela Lei  n.  10.931/2004)  à  cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis,   
bem  como  de  títulos  de  crédito  (bens  incorpóreos  e fungíveis, por excelência), tampouco 
com ela se coaduna. A  constituição  da  propriedade fiduciária, oriunda de cessão fiduciária  
de direitos sobre coisas móveis e de títulos de crédito, dá-se  a  partir da própria contratação, 
afigurando-se, desde então, plenamente válida e eficaz entre as partes. A consecução do 
registro do   contrato,   no  tocante  à  garantia  ali  inserta,  afigura-se relevante,   quando  
muito,  para  produzir  efeitos  em  relação  a terceiros, dando-lhes a correlata publicidade.
3. Questão que não tenha sido detidamente apreciada na instância estadual não pode ser 
analisada nesta Corte Superior, por ausência de prequestionamento.
4. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira 
Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a 
seguir, por unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do Sr. Ministro 
Relator.

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Nancy Andrighi, Paulo de Tarso Sanseverino e 
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Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.  
Brasília, 21 de novembro de 2017 (data do julgamento).

MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator
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AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.009.521 - AL 
(2016/0288013-3)
  

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE: 

Trata-se de agravo interno interposto por ARM Consultoria em Segurança 

contra a decisão monocrática desta relatoria de fls. 1.347-1.351 (e-STJ), em que foram 

rejeitados os embargos de declaração.

O apelo especial havia sido manejado pela parte ora agravada, Banco do 

Nordeste do Brasil S.A., com fundamento nas alíneas a e c do permissivo 

constitucional, no qual se insurgiu contra acórdão do Tribunal de Justiça de Alagoas 

assim ementado (e-STJ, fls. 1.083-1.091):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
CÉDULA DE CREDITO BANCÁRIO GARANTIDA POR CESSÃO DE 
DIREITOS CREDITÓRIOS. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA 
RECUPERAÇÃO. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA QUE SE CONSTITUI 
MEDIANTE O REGISTRO NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E 
DOCUMENTOS. ART. 1361, § 1º, CC. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE 
PROVA DE REGISTRO. CRÉDITO QUE SE SUBMETE Á 
RECUPERAÇÃO. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA À EXCLUSÃO 
PREVISTA NO ART. 49, § 3º, DA LRF. RECURSO CONHECIDO E 
NÃO PROVIDO.

No especial, o agravado apontou, além de divergência jurisprudencial, 

violação dos arts. 1.361, § 1º, do CC; 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005 e 66-B da Lei n. 

4.728/1965.

Conhecido e provido o recurso especial, a parte ora insurgente opôs 

aclaratórios à decisão, mas os embargos foram rejeitados (e-STJ, fls. 1.333-1.337)

No presente agravo interno, aduz a ARM Consultoria em Segurança que 

há omissões e contradições na decisão monocrática, pois não teriam sido apreciadas 

questões relevantes para o deslinde do caso. Menciona que o art. 66-B da Lei n. 

4.728/1965 estabelece a observância dos requisitos do Código Civil nos contratos de 

alienação fiduciária no âmbito do mercado financeiro e de capitais. Dessa forma, 

defende que não há como deixar de haver o registro para que se configure validade à 

garantia fiduciária.

Sustenta que não foi apreciada, no julgamento dos embargos de 
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declaração, a questão acerca da preclusão lógica. Esclarece que foi demonstrado, na 

inicial do recurso, que a agravada requereu a habilitação de seus créditos nos autos 

principais na qualidade de credora quirografária, portanto a pretensão externada no 

recurso especial é contrária a esse pleito, comportamento que não pode ser admitido 

por ofender a boa-fé. No ponto, frisa que essa questão foi apreciada na segunda 

instância, não cabendo ter em inovação recursal. Ademais, suscita que não havia 

interesse recursal em ter debate específico acerca da questão da preclusão lógica no 

Tribunal estadual, pois as decisões da segunda instância lhe eram favoráveis  (e-STJ, 

fls. 1.356-1.365).

Contraminuta apresentada sustentando o não acolhimento dos 

argumentos lançados, mantendo-se inalterada a decisão vergastada (e-STJ, fls. 

1.369-1.375).

É o relatório.
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AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.009.521 - AL 
(2016/0288013-3)
  

VOTO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE (RELATOR): 

Não há nenhuma omissão ou contradição a ser sanada no julgamento 

monocrático, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa ao art. 

1.022 do novo CPC. A decisão desta relatoria dirimiu a causa com base em 

fundamentação sólida, sem tais vícios, o que não se confunde com omissão ou 

contradição, tendo em vista que apenas resolveu a celeuma em sentido contrário ao 

postulado pela parte insurgente. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a 

responder a questionamentos das partes, mas apenas a declinar as razões de seu 

convencimento motivado, como de fato ocorre nos autos. 

Estão claras, no decisum de fls. 1.315-1.327 (e-STJ), as circunstâncias 

que ensejaram o conhecimento do agravo para dar provimento ao recurso especial. 

Com efeito, toda a argumentação foi feita no sentido da irrelevância acerca do registro 

do crédito no cartório, havendo, inclusive, expressa menção à dispensa de tal requisito 

no julgado, às fls. 1.318-1.319 (e-STJ).

O julgado estadual firmou que não houve registro da garantia fiduciária no 

cartório de título e documentos, portanto o crédito se sujeitaria à recuperação judicial. 

Entretanto, este Tribunal Superior entende que não se submetem aos efeitos da 

recuperação judicial do devedor os direitos de crédito cedidos fiduciariamente por ele 

em garantia de obrigação representada por Cédula de Crédito Bancário existentes na 

data do pedido de recuperação, independentemente de a cessão ter ou não sido 

inscrita no registro de títulos e documentos do domicílio do devedor.

No decisum  ora atacado, constou menção a acórdão desta relatoria 

acatando a tese supracitada, com a demonstração de toda a fundamentação 

externada no voto-vista então apresentado. Inclusive, a questão acerca da 

aplicabilidade dos regramentos do Código Civil foi apreciada, tanto na decisão 

monocrática quanto no julgamento dos embargos de declaração opostos, conforme se 

extrai do teor das fls. 1.318-1.319 e 1.349-1.350 (e-STJ) dos autos. 

Vejamos a ementa do julgado que serviu de substrado jurídico ao 
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provimento do recurso especial:

RECURSO  ESPECIAL.  RECUPERAÇÃO  JUDICIAL.  CESSÃO  
FIDUCIÁRIA SOBRE DIREITOS  SOBRE  COISA  MÓVEL  E  
SOBRE  TÍTULOS  DE CRÉDITO. CREDOR TITULAR   DE  
POSIÇÃO  DE  PROPRIETÁRIO  FIDUCIÁRIO  SOBRE  
DIREITOS CREDITÍCIOS.  NÃO  SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NOS TERMOS DO § 3º DO ART. 49 
DA LEI N. 11.101/2005. MATÉRIA PACÍFICA NO ÂMBITO  DAS  
TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO STJ. PRETENSÃO DE 
SUBMETER AOS  EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, 
COMO CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO, OS CONTRATOS DE 
CESSÃO FIDUCIÁRIA QUE, À ÉPOCA DO PEDIDO DE 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL,  NÃO  SE  ENCONTRAVAM 
REGISTRADOS NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS 
 DO  DOMICÍLIO  DO  DEVEDOR,  COM  ESTEIO NO § 1º DO 
ART. 1.361-A DO CÓDIGO CIVIL. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO 
ESPECIAL PROVIDO.
1.  Encontra-se  sedimentada  no  âmbito  das  Turmas  que 
compõem a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça a 
compreensão de que a alienação  fiduciária  de  coisa  fungível  e 
a cessão fiduciária de direitos  sobre coisas móveis, bem como de 
títulos de créditos (caso dos   autos),  justamente  por  possuírem  
a  natureza  jurídica  de propriedade  fiduciária,  não se sujeitam 
aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3º do art. 49 
da Lei n. 11.101/2005.
2.  O  Código  Civil,  nos  arts.  1.361  a  1.368-A,  limitou-se  a 
disciplinar a propriedade fiduciária sobre bens móveis infungíveis.
Em relação às demais espécies de bem, a propriedade fiduciária 
sobre eles constituída é disciplinada, cada qual, por lei especial 
própria para  tal  propósito.  Essa  circunscrição  normativa,  
ressalta-se, restou  devidamente  explicitada  pelo  próprio Código 
Civil, em seu art.  1.368-A  (introduzido  pela  Lei  n.  
10.931/2004),  ao dispor textualmente que "as demais espécies 
de propriedade fiduciária ou de titularidade  fiduciária  
submetem-se  à  disciplina  específica das respectivas  leis  
especiais,  somente  se  aplicando as disposições desse  Código  
naquilo  que  não  for  incompatível com a legislação especial".
2.1  Vê-se,  portanto,  que a incidência subsidiária da lei adjetiva 
civil,  em  relação à propriedade/titularidade fiduciária sobre bens 
que  não  sejam  móveis  infugíveis,  regulada por leis especiais, é 
excepcional,  somente  se  afigurando  possível  no  caso  em  
que o regramento  específico  apresentar lacunas e a solução 
ofertada pela "lei  geral"  não se contrapuser às especificidades 
do instituto por aquela regulada.
3.   A  exigência  de  registro,  para  efeito  de  constituição  da 
propriedade  fiduciária,  não  se  faz  presente no tratamento legal 
ofertado  pela  Lei  n. 4.728/95, em seu art. 66-B (introduzido pela 
Lei  n.  10.931/2004)  à  cessão fiduciária de direitos sobre coisas 
móveis,   bem  como  de  títulos  de  crédito  (bens  incorpóreos  e 
fungíveis, por excelência), tampouco com ela se coaduna.
3.1.  A  constituição  da  propriedade fiduciária, oriunda de cessão 
fiduciária  de direitos sobre coisas móveis e de títulos de crédito, 
dá-se  a  partir da própria contratação, afigurando-se, desde 

Documento: 1658242 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 29/11/2017 Página  6 de 10



 

 

Superior Tribunal de Justiça

então, plenamente válida e eficaz entre as partes. A consecução 
do registro do   contrato,   no  tocante  à  garantia  ali  inserta,  
afigura-se relevante,   quando  muito,  para  produzir  efeitos  em  
relação  a terceiros, dando-lhes a correlata publicidade.
3.2  Efetivamente,  todos  os direitos e prerrogativas conferidas ao 
credor  fiduciário,  decorrentes  da  cessão fiduciária, 
devidamente explicitados  na  lei  (tais como, o direito de posse do 
título, que pode  ser  conservado  e  recuperado  'inclusive  contra 
 o  próprio cedente';  o  direito  de  'receber  diretamente  dos  
devedores  os créditos  cedidos  fiduciariamente',  a  outorga  do 
uso de todas as ações  e  instrumentos,  judiciais e extrajudiciais, 
para receber os créditos  cedidos,  entre  outros)  são exercitáveis 
imediatamente à contratação da garantia, independente de seu 
registro.
3.3  Por  consectário, absolutamente descabido reputar 
constituída a obrigação  principal  (mútuo  bancário,  representado 
pela Cédula de Crédito  Bancário  emitida em favor da instituição 
financeira) e, ao mesmo  tempo,  considerar  pendente  de 
formalização a indissociável garantia   àquela,   condicionando  a  
existência  desta  última  ao posterior registro.
3.4  Não  é  demasiado  ressaltar,  aliás, que a função publicista é 
expressamente mencionada pela Lei n. 10.931/2004, em seu art. 
42, ao dispor  sobre  cédula  de crédito bancário, em expressa 
referência à constituição da garantia, seja ela fidejussória, seja 
ela real, como no  caso  dos autos. O referido dispositivo legal 
preceitua que essa garantia,  "para valer contra terceiros", ou 
seja, para ser oponível contra  terceiros,  deve  ser  registrada.  
De se notar que o credor titular   da  posição  de  proprietário  
fiduciário  sobre  direitos creditícios (excluído dos efeitos da 
recuperação judicial, segundo o §  3º  do art. 49 da Lei n. 
11.101/2005) não opõe essa garantia real aos credores da 
recuperanda, mas sim aos devedores da recuperanda, o que  
robustece  a  compreensão de que a garantia sob comento não 
diz respeito  à  recuperação  judicial. Assentado que está que o 
direito creditício  sobre  o  qual  recai  a  propriedade  fiduciária  é  
de titularidade  (resolúvel) do banco fiduciário, este bem, a partir 
da cessão,   não  compõe  o  patrimônio  da  devedora  fiduciante  
-  a recuperanda,  sendo,  pois,  inacessível aos seus demais 
credores e, por conseguinte, sem qualquer repercussão na esfera 
jurídica destes.
Não  se  antevê,  por  conseguinte,  qualquer  frustração dos 
demais credores  da recuperanda que, sobre o bem dado em 
garantia (fora dos efeitos da recuperação judicial), não guardam 
legítima expectativa.
4.   Mesmo   sob   o   enfoque   sustentado  pelas  recorrentes,  
ad argumentandum, caso se pudesse entender que a constituição 
da cessão fiduciária  de  direitos  creditícios  tenha  ocorrido  
apenas com o registro  e,  portanto,  após  o pedido 
recuperacional, o respectivo crédito,  também desse modo, 
afastar-se-ia da hipótese de incidência prevista  no  caput  do  art. 
49 da Lei n. 11.101/2005, in verbis: "Estão sujeitos  à recuperação 
judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que 
não vencidos".
5. Recurso especial provido, para restabelecer a decisão de 
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primeiro grau  que  acolheu  a  impugnação apresentada pelo 
Banco recorrente, para  excluir  dos  efeitos  da  recuperação  
judicial  seu crédito, garantido pela cessão fiduciária.
(REsp 1412529/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 
SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO 
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 
02/03/2016).

O argumento de que houve preclusão lógica, por ter o ora agravado 

pleiteado a inscrição de seu crédito na classe III (quirografário), não comporta 

conhecimento por ausência de prequestionamento. Com efeito, embora o Banco do 

Nordeste do Brasil S.A. não negue em suas contrarrazões aos embargos de 

declaração que assim procedeu, percebe-se que tal questão não foi objeto de 

apreciação no acórdão estadual. 

Compulsando o julgado de origem, em nenhum momento foi analisada a 

questão a fundo, no sentido do pleito pela inscrição do crédito do embargado na classe 

dos créditos quirografários, nem mesmo há esclarecimento se isso foi deferido e em 

que extensão. Destarte, a ora insurgente suscita a questão que não foi objeto de 

análise na segunda instância, configurando, na verdade, uma tentativa de inovação 

recursal.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. 
REDIRECIONAMENTO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. 
INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE PARA RESOLUÇÃO DA 
MATÉRIA DISCUTIDA SERIA INDISPENSÁVEL O REEXAME DE 
PROVAS. DESNECESSIDADE. CORTE DE ORIGEM AFIRMOU, 
EXPRESSAMENTE, QUE HÁ CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA 
ATESTANDO QUE A EMPRESA NÃO FOI ENCONTRADA NO SEU 
DOMICÍLIO FISCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 435/STJ. ALEGAÇÃO 
DE QUE HOUVE EQUÍVOCO POR PARTE DO OFICIAL DE JUSTIÇA 
JÁ QUE A EMPRESA TERIA SIDO INCORPORADA POR OUTRA, O 
QUE ALTEROU O SEU ENDEREÇO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA 
CORTE DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E 
INOVAÇÃO RECURSAL QUE INVIABILIZA A ANÁLISE NESTA 
CORTE.  AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
3.   No mais, avaliar se a certidão exarada pelo Oficial de Justiça é 
equivocada, ou não, demanda o reexame de fatos e provas, 
providência vedada nesta Corte por incidência da Súmula 7/STJ.
4.   Ressalta-se, ainda, que nada relativo ao mencionado equívoco 
pode ser extraído do acórdão local, por isso, que, descabido nesta 
instância a sua análise, tratando-se de inovação recursal e mero 
inconformismo dos agravantes.
5.   Agravo Regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1458976/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 01/09/2014)
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Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

 
AgInt nos EDcl no

Número Registro: 2016/0288013-3 AREsp 1.009.521 / 
AL

Números Origem:  0707697-75.2015.8.02.0001  08025472720158020000  7076977520158020001  
8025472720158020000

PAUTA: 21/11/2017 JULGADO: 21/11/2017

Relator
Exmo. Sr. Ministro  MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE : BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA 
ADVOGADOS : CAMILA VASCONCELOS BRITO DE URQUIZA E OUTRO(S) - DF030822 

 DIEGO SOARES PEREIRA  - AL011940A
 MARCO VINÍCIUS PIRES BASTOS E OUTROS E OUTRO(S) - AL009366 

AGRAVADO  : ARM CONSULTORIA EM SEGURANÇA 
ADVOGADOS : VICENTE NORMANDE VIEIRA E OUTRO(S) - AL005598 

 ANDRÉ VINICIUS CERQUEIRA DE MELO E OUTRO(S) - AL013326 

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Títulos de Crédito - Cédula de Crédito Bancário

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : ARM CONSULTORIA EM SEGURANÇA 
ADVOGADOS : VICENTE NORMANDE VIEIRA E OUTRO(S) - AL005598 

 ANDRÉ VINICIUS CERQUEIRA DE MELO E OUTRO(S) - AL013326 
AGRAVADO  : BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA 
ADVOGADOS : CAMILA VASCONCELOS BRITO DE URQUIZA E OUTRO(S) - DF030822 

 DIEGO SOARES PEREIRA  - AL011940A
 MARCO VINÍCIUS PIRES BASTOS E OUTROS E OUTRO(S) - AL009366 

CERTIDÃO

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

A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo, nos termos do voto do Sr. 
Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Nancy Andrighi, Paulo de Tarso Sanseverino e Ricardo 
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
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