
 

 

 

 

 

 

M E M O R A N D O  A O S  C L I E N T E S  

 
 

STJ altera entendimento sobre substituição de 

garantia fiduciária por pecuniária    Data 05/05/2011 

 

Nesta terça-feira, dia 03/05, a 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no 
julgamento do REsp n.º 1.163.553, por maioria de votos, entendeu ser possível 
a substituição da fiança bancária utilizada para garantir Execução Fiscal pela 
penhora de dividendos a serem distribuídos pela empresa. 
 
No caso, embora a Execução Fiscal já estivesse garantida por fiança bancária, a 
Fazenda Nacional requereu sua substituição pela penhora de dividendos, ao 
fundamento de que dinheiro tem preferência sobre todas as outras garantias. 
 
O relator, Ministro Castro Meira, voto vencido no julgamento, entendeu que não 
era possível haver a alteração, em razão do pedido do Fisco ter ocorrido sem 
justificativa considerável. Aos seus olhos, a alteração representaria, tão 
somente, onerosidade excessiva à atividade empresarial, tendo em vista a 
saúde financeira da empresa e o respaldo dos bancos quanto ao cumprimento 
de fiança bancária.  
 
O Ministro Herman Benjamin, condutor da divergência que prevaleceu, salientou 
que, de acordo com o disposto no art. 15, II, da Lei de Execuções Fiscais (L. 
6.830/80), o Fisco pode, a qualquer tempo, solicitar a substituição da garantia 
por bem mais líquido, visto que a Execução se faz no interesse do credor. 
Acrescentou que é equivocada a interpretação das normas da referida Lei 
equiparando fiança bancária ao dinheiro, pois, no seu entender, inexiste 
qualquer dispositivo que diga isso. Afastou, ainda, a alegação da empresa de 
que a substituição violaria o art. 620 do CPC – norma que determina que a 
execução deve ocorrer de forma menos onerosa possível ao executado –, pois, 
no caso concreto, a penhora corresponderia a apenas 2,3% dos dividendos. 
 
Para confrontar a equivalência dos dois institutos, garantia pecuniária e 
fiduciária, baseou-se no julgamento do EREsp 1.077.039, no qual houve o 
reconhecimento de que não existe essa equiparação na Lei de Execuções 
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Fiscais e que a substituição do dinheiro pela fiança bancária somente é possível 
se o executado demonstrar efetivo prejuízo. 
 
Em nosso sentir, o Superior Tribunal de Justiça está sinalizando, nesses dois 
precedentes acima mencionados, que caminha para afastar, por completo, a 
equiparação entre dinheiro e fiança bancária para fins de garantia das 
Execuções Fiscais, o que não nos parece ser a interpretação mais coerente dos 
artigos 7º, II, e 15, I, Lei 6.830/80, nem muito menos com a realidade econômica 
do país e das empresas em geral. 
 
A pacificação dessa orientação pode se tornar ainda mais prejudicial para os 
contribuintes, na medida em que deverá repercutir, inclusive, sobre o seguro 
garantia, que tem sido um instrumento menos oneroso utilizado para garantir as 
Execuções Fiscais. 
 
Sendo o que nos cumpre para o momento, permanecemos à disposição de V. 
Sas. para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. 
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