
 Recurso Especial nº 263.551/PR (2000/0059814-3) 
  
EMENTA 
  
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - CONVERSÃO EM 
AÇÃO DE DEPÓSITO - DECISÃO ILÍQUIDA NÃO CARACTERIZADA - NULIDADE AFASTADA - 
PRISÃO DO DEPOSITÁRIO AUTORIZADA PELO TRIBUNAL A QUO - ILEGALIDADE - PACTO DE 
SÃO JOSÉ DA COSTA RICA - PREVALÊNCIA SOBRE AS NORMAS ORDINÁRIAS QUE PREVÊEM A 
CONSTRIÇÃO. 
  
 I. Nulidade não configurada, por não configurado o vício apontado relativamente ao 
art.459, parágrafo único, do C.P.C. 
  
 II. Com o advento do Pacto de São José, não mais é possível, à luz da legislação 
infraconstitucional, a prisão do devedor em caso de ação de busca e apreensão convertida 
em depósito do bem fiduciariamente alienado. 
  
 III. Precedentes do STJ. 
  
 IV. Recurso especial conhecido em parte e provido. 
  
ACÓRDÃO 
  
 Vistos e relatados estes autos, decide a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, 
à unanimidade, conhecer em parte do recurso e dar-lhe provimento, na forma do relatório e 
notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. Participaram do julgamento os Srs. Ministros BARROS MONTEIRO, CÉSAR ASFOR 
ROCHA e RUY ROSADO DE AGUIAR. Ausente, ocasionalmente, o Sr. Ministro SÁLVIO DE 
FIGUEIREDO TEIXEIRA. 
  
 Custas, como de lei.  
  
 Brasília, 13 de fevereiro de 2001 (data do julgamento). 
  Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR - Presidente 
  Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR - Relator 
  
RELATÓRIO 
  
 O Exmo. Sr. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR — Micro Express - Comércio e 
Importação de Computadores Ltda. Interpõe, pelas letras “a” e “c” do art. 105, III, da 
Constituição Federal, recurso especial contra acórdão do Tribunal de Alçada do Estado do 
Paraná, assim ementado (f. 134/135):  
  
 “Busca e Apreensão. Alienação Fiduciária. Depósito. Bens. Furto. Alegação. 
Comprovação. Inocorrência. Defesa. Limitação. Prisão Civil. Cominação. Discussão. 
Possibilidade. Código de Processo Civil, artigo 459, parágrafo único. Ofensa. Inocorrência. 
Primeiro recurso desprovido, e o segundo provido. 
  
 1. Encontra-se pacificada a jurisprudência deste Tribunal de Alçada no sentido de que a 
defesa no caso de ação de busca e apreensão decorrente de contrato de alienação fiduciária, 
restringe-se aos termos determinados no DL 911/69, artigo 3º, parágrafo 2º, não 



caracterizando-se o cerceamento de defesa a negativa de dilação probatória pleiteada pelo 
devedor. 
  
 2. Não há como prosperar o pleito do primeiro apelante ante a alegação de ofensa ao 
artigo. 459, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pois não é ilíquida a sentença 
proferida pelo ilustre Juiz a quo que entendeu pela possibilidade da ação de depósito.   
  
 3. Procede, porém, o segundo apelo, posto que reiteradamente vem decidindo esta 
corte de Justiça pela cominação da pena de prisão civil ao depositário infiel. 
  
 4. Primeiro recurso não merece provimento, e o segundo recurso deve ser provido.” 
  
 Alega a recorrente que a decisão contrariou o art. 459, parágrafo único, do C.P.C., por 
ser ilíquida, embora o autor tenha formulado pedido certo. 
  
 Aduz que também foi negada vigência ao art. 1.265 do Código Civil, pois inexiste, na 
espécie, contrato de depósito propriamente dito.  
  
 Reclama, ainda, de violação ao art. 7º, item 7, do Pacto de São José da Costa Rica, 
aprovado pelo Decreto nº 678, e do Pacto Internacional de Direitos Civis, art. 13, aprovado 
pelo Decreto Legislativo nº 226/91, que vedam a prisão por dívida.  
  
 Invoca dissídio jurisprudencial em favor das teses que apresenta.  
  
 Contra-razões às f. 176/186, com preliminares de não conhecimento do recurso por 
ausência de prequestionamento e de fundamentação, salientando, no mérito, pelo acerto do 
julgado, porque em consonância com a orientação jurisprudencial do E. STF. 
  
 O recurso especial foi admitido na instância de origem pelo despacho presidencial de f. 
188/191. 
  
 É o relatório. 
  
VOTO 
  
 O Exmo. Sr. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR (Relator): — Cuida-se de recurso 
especial aviado pelas letras “a” e “c” do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal 
de Alçada do Estado do Paraná, que determinou a prisão do devedor em ação de busca e 
apreensão convertida em depósito, rejeitando as nulidades apontadas pela ré.  
  
 No tocante ao art. 459 do C.P.C, a impugnação não tem procedência alguma. 
  
 De efeito, cuida-se de norma que busca proteger o direito do autor, quando este 
formula pedido certo, e não para protelar o processo contra seu interesse. Nesse sentido 
decidiu esta Corte, verbis: 
  
 “Civil. Responsabilidade. Sentença ilíquida. Ainda que conste do pedido parcelas com 
valores certos, ao lado de outras incertas, não há vedação a que se profira sentença ilíquida, 
desde que comprovados os danos e definida a responsabilidade de quem os causou. O parág. 
único do art. 459 do Código de Processo Civil se destina ao autor, não em detrimento do seu 
direito, quando fundado”. (3ª Turma, REsp. nº 12.792/PR, Rel. Min. DIAS TRINDADE, unânime, 
D.J.U. de 30.09.1991) 



  
 Pertinentes, ademais, os fundamentos da r. sentença monocrática, a saber (f.70): 
  
 “De outro lado, dada a natureza da ação de depósito, que tem por fim exclusivamente 
a exigência de restituição da coisa depositada, os fundamentos levantados pela Ré não têm 
propósito, já que a pretensão tem amparo no DL 911/69 e a petição inicial feita instruída com 
a prova literal do depósito, que o contrato de alienação fiduciária, e trazendo, em substituição 
a estimativa do valor da coisa, o débito remanescente do contrato de consórcio. 
  
 Outrossim, cumpre deixar claro que na possibilidade da Ré optar pelo pagamento do 
débito ao invés de proceder à entrega dos computadores, o acolhimento deste pedido não 
prejudica eventual impugnação do depositário do cálculo atualizado, a ser trazido pelo credor, 
ocasião em que poderá, com conta alternativa e depositando o montante incontroverso, 
justificar até a realização de perícia contábil para identificação do real valor da dívida. 
Portanto, além do real montante da dívida não prejudicar o acolhimento do pedido de 
depósito, visto constituir o pagamento deste valor alternativa para a não entrega do bem 
embora possa esse valor ser discutido em execução de sentença, a ré sequer apresentou 
cálculo indicando precisamente onde residem os excessos”.  
  
 Quanto ao art. 1.265 do Código Civil, não houve o enfrentamento objetivo dessa 
questão, tornando incidente, na espécie, a Súmula nº 211 do STJ, o mesmo acontecendo com 
os dispositivos alusivos ao Pacto de São José e à legislação nacional pertinente. 
  
 Contudo, no tocante à divergência, ela se encontra em parte configurada. 
  
 O aresto de f. 162 é inservível, posto que a situação fático-jurídica que o originou não 
se acha delineada, apenas enunciada em tese, pelo que o confronto se revela impossível. 
  
 O mesmo não acontece com os paradigmas referentes a prisão do depositário, 
facilmente identificável o dissídio, até notório. 
  
 A matéria é bastante conhecida desta Corte, que firmou precedentes no sentido da 
prevalência das disposições constantes do Decreto nº 678/92, que aprovou, no âmbito 
interno, as normas do Pacto de São José, onde resta explícita, no art. 7º, a proibição de prisão 
por dívida. 
  
 Nesse sentido são os seguintes arestos, litteris: 
  
 “Alienação fiduciária. Prisão civil. 
  
 Não cabe a prisão civil do devedor fiduciante como depositário infiel. O Pacto de São 
José da Costa Rica, aprovado pelo Brasil e introduzido no nosso ordenamento no nível de 
eficácia da lei ordinária, revogou a norma geral do art. 1.287 do Código Civil, que previa a 
prisão do depositário. 
  
 Recurso conhecido, pelo dissídio, mas improvido.” 
  
 4ª Turma, REsp nº 173.181/GO, Rel. Min. RUY ROSADO DE AGUIAR. Unânime, D.J.U. de 
31.05.1999) 
  
 ............................................ 
  



 “Alienação fiduciária. Prisão civil. 
  
 A incorporação a nosso ordenamento jurídico das disposições constantes do Pacto de 
São José de Costa Rica elimina a possibilidade de prisão civil, tratando-se de alienação 
fiduciária”.  
  
 (3ª Turma, REsp nº 222.242/MG, Rel. Min. EDUARDO RIBEIRO, unânime, D.J.U. de 
04.10.1999). 
  
 ............................................ 
  
 “Civil e processual civil. Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Conversão e ação de 
depósito. Prisão do depositário autorizada pelo Tribunal a quo. Ilegalidade. Pacto de São José 
da Costa Rica. Prevalência sobre as normas ordinárias que prevêem a constrição. 
  
 I. Com o advento do Pacto de São José, não mais é possível, à luz da legislação 
infraconstitucional, a prisão do devedor em caso de ação de busca e apreensão convertida em 
depósito do bem fiduciariamente alienado. 
  
 II. Precedentes do STJ. 
  
 III. Recurso especial conhecido e provido.” 
  
 (4ª Turma, REsp nº 226.063/MG, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, unânime, 
D.J.U. de 03.04.2000). 
  
 Pertinente, ainda, transcrever as elucidativas razões lançadas pelo eminente Ministro 
RUI ROSADO DE AGUIAR, no REsp nº 173.181/60, antes citado: 
  
 “No plano exclusivamente infraconstitucional, observa-se que a norma geral sobre a 
prisão do depositário está no art. 1287 do C. Civil, que permite compelir o depositário a 
restituir o bem, sob pena de prisão não excedente a um ano, estando regulado o 
procedimento para a sua decretação nos arts. 902 e 904 do C.P.C., sobre a ação de depósito. A 
lei especial sobre a alienação fiduciária (Lei nº 4.728/65. art. 66 e DL nº 911/69) não contém 
norma específica sobre prisão do devedor, fazendo remissão ao Código de Processo Civil, regra 
de procedimento, que por sua vez regulou o modo de o juiz decretar a prisão do depositário 
prevista na regra geral do art. 1287 do C. Civil. O tratado internacional aprovado e promulgado 
no Brasil, tendo a eficácia de lei ordinária, pode revogar a lei geral, assim como pode ser 
revogado por outra lei ordinária, superveniente. No caso, o tratado revogou a regra geral do 
Código Civil, retirando o suporte a que fez remissão a lei especial (DL nº 911/69). Daí se conclui 
que, no plano da legislação ordinária, a norma vigorante sobre a prisão civil é o disposto no 
Pacto de São José, pois que, embora permitida constitucionalmente a prisão do depositário 
infiel, diante da regra permissiva do texto de 1988, a regra geral que a institui no país (art.1287 
do C.C.), ficou derrogada pelo novo diploma (tratado aprovado), da mesma hierarquia no 
elenco das leis”. 
  
 Ante o exposto, conheço em parte do recurso e lhe dou provimento para afastar a 
ameaça de prisão civil dos representantes legais da devedora. 
  
 É como voto. 
 


