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1. INTRODUÇÃO. 

 

1.1 Delimitação do objeto. 

 

O objeto desta tese é a proibição do pacto comissório no direito 

brasileiro. A respeito dessa vedação, há duas questões centrais que esboçam as 

fronteiras da pesquisa e constituem pontos de partida da investigação.   

 

A primeira questão está relacionada ao alcance da regra1. Estaria ele 

restrito às garantias reais típicas e nominadas no Código Civil (Lei n.º 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002), representadas pelo penhor, pela anticrese e pela hipoteca, ou 

abrangeria todas as formas de garantia2, incluindo a propriedade plena, nos casos em 

que transferida para assegurar o pagamento de um débito?  

                                                           
1 Este trabalho procurará empregar o termo regra com significado uniforme, aderente à exposição de K. 
LARENZ em Metodologia da ciência do direito. 2ª edição. Trad. José Lamego. Revisão de Ana de Freitas. 
Lisboa, Calouste Gulbenkian, 1989. p. 297-301. Segundo esse autor, são predicados da regra: (a) sua 
pretensão de validade, no sentido de representar “uma exigência vinculante de comportamento” ou “uma 
pauta vinculante de julgamento”; (b) sua incidência generalizada a todo um conjunto de casos da mesma 
espécie; e (c) a possibilidade de ser expressa por lei, pelo costume ou de estar implícita nas consequências 
jurídicas impostas pelo direito vigente, ou ainda decorrer de concretizações dos princípios jurídicos.  
2 No direito privado, o termo garantia pode assumir ao menos três significados principais. O primeiro 
designa um dos elementos da relação jurídica de direito privado, ao lado dos sujeitos, do objeto e do fato 
jurídico, correspondendo “ao conjunto de providências coercitivas, postas à disposição do titular activo 
de uma relação jurídica, em ordem a obter satisfação do seu direito, lesado por um obrigado que o 
infringiu ou ameaça infringir” (C.A. MOTA PINTO. Teoria geral do direito civil. 3ª edição. Coimbra, 
Coimbra Editora, 1991. p. 182-183). O segundo e o terceiro sentidos estão presentes na locução garantia 
das relações jurídicas obrigacionais, designando de modo geral (este, o segundo sentido), o patrimônio 
do devedor e, de modo específico (este, o terceiro sentido): (a) o patrimônio de outros coobrigados ou 
corresponsáveis (devedores solidários, fiadores ou avalistas, por exemplo) ou (b) bens destacados do 
patrimônio do devedor, dos coobrigados ou corresponsáveis, sobre os quais, em qualquer dos casos, 
incidem: (i) a prioridade na excussão, em caso de inadimplemento, e (ii) o direito de sequela, que 
conjuntamente caracterizam os chamados direitos reais de garantia. No decorrer deste trabalho, o termo 
garantia será por vezes empregado no primeiro, por vezes no segundo e por vezes no terceiro desses 
sentidos, conforme o contexto exija. No que se refere ao terceiro uso, o seu sentido será por vezes mais 
abrangente, destinando-se a compreender não apenas as garantias pessoais e reais típicas, mas também as 
garantias atípicas, as transferências de propriedade e de créditos com escopo de garantia, as diferentes 
formas de alienação ou cessão fiduciária previstas na legislação vigente e os negócios fiduciários em 
geral. Em resumo, o termo garantia, neste trabalho, por vezes visará a designar não apenas o meio 
empregado, enquanto fato jurídico (celebração de penhor, hipoteca, alienação fiduciária, v.g.), mas 
também e principalmente o resultado prático visado, que é o de reforçar ou atribuir vantagens especiais 
ao credor na realização de seu crédito, em caso de inadimplemento. O que interessa, em última instância, 
é a função de garantia, mais do que a estrutura escolhida para exercê-la. Sobre os dois últimos dos 
sentidos aqui identificados, cf. J.M. ANTUNES VARELLA. Das obrigações em geral. v. II. 7ª edição. 
Coimbra, Almedina, 2006. p. 419-421. Em sentido semelhante, P.R. MARTINEZ E P.F. DA PONTE. 
Garantias de cumprimento. 4ª edição. Coimbra, Almedina, 2003. p. 13-15 e L.M.T. MENEZES LEITÃO. 
Garantia das obrigações. 2ª edição. 2008. p. 13-17. Sobre o cumprimento da função de garantia, como 
critério de aproximação e diferenciação entre direitos reais de garantia e direitos reais em garantia, cf. 
L.C. PENTEADO. Direitos das coisas. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2008. p. 126-128. Um quarto 
sentido, menos relevante, mas que merece registro, é aquele refletido no art. 447 do Código Civil. A 



 

 

O art. 1.365 do Código Civil parece ter pretendido responder, ao menos 

em parte, a essa primeira pergunta. Esse artigo reproduz, na disciplina da propriedade 

fiduciária de bens móveis e infungíveis, a regra que já foi aplicável à alienação 

fiduciária em garantia, por força do art. 66, §6º, da Lei n.º 4.728, de 14 de julho de 

1965, com a redação dada a esse dispositivo pelo Decreto-lei n.º 911, de 1º de outubro 

de 19693. Nessa seara, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (“STF”) por anos 

debateu, e a do Superior Tribunal de Justiça (“STJ”) até hoje discute, conforme se verá 

no capítulo 5, se o chamado pacto comissório é proibido apenas nos casos de penhor, 

anticrese e hipoteca, ou em todos aqueles em que há transferência de titularidade de 

posições jurídicas, reais ou obrigacionais, com o objetivo de assegurar o pagamento de 

uma dívida.  

 

Para que se possa raciocinar sobre a extensão da proibição, é preciso 

formular a segunda das perguntas centrais: qual o fundamento, ou quais os 

fundamentos, da proibição do pacto comissório? A delimitação do conjunto de 

situações sujeitas à incidência da vedação exige que se identifique a sua razão de ser, 

sob a premissa de que ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio4. Indaga-se, 

desse modo, se essa razão de ser está presente apenas nos direitos reais de garantia ou 

em todos os casos em que se reconhece a constituição ou transferência de posições 

jurídicas destinadas a funcionar como garantia.  

 

Sob essa perspectiva, a linha de argumentação que compõe o núcleo da 

tese procurará: (a) enumerar, com recurso às contribuições de autores nacionais e 

estrangeiros, os diferentes fundamentos geralmente apontados para justificar a proibição 

                                                                                                                                                                          

responsabilidade do vendedor pela evicção, com efeito, é tratada pela lei como uma garantia. O mesmo 
ocorre com a responsabilidade por vícios redibitórios (art. 445, §2º, do Código Civil). Esse quarto sentido, 
conquanto refletido em regras de direito positivo, não é de interesse desta tese.          
3 O referido art. 66 da Lei n.º 4.728/65 acha-se hoje revogado. Vigora em seu lugar o art. 66-B, por força 
do disposto na Lei n.º 10.931, de 2 de agosto de 2004.  
4
 Subjaz a esse encadeamento de ideias a premissa do chamado legislador racional, como postulado da 

atividade hermenêutica que opera a mediação, ou o jogo de tradução e versão, entre a linguagem 
normativa e a linguagem da realidade, consoante a explicação de T.S. FERRAZ JR.. Introdução ao estudo 
do direito. Técnica, decisão, dominação. 2ª edição. São Paulo, Atlas, 1996. p. 278-281. Em outro texto 
(Ato de julgar e senso de justiça. In: Estudos de filosofia do direito. Reflexões sobre o poder, a liberdade, 
a justiça e o direito. 3ª edição. São Paulo, Atlas, 2009. p. 289-307), o mesmo autor afirma que “a figura 
do legislador racional fornece a base para a fundamentação da atividade de interpretação dogmática” 
(p. 298-299). O brocardo latino é comentado por C. MAXIMILIANO. Hermenêutica e aplicação do direito. 
16ª edição. Rio de Janeiro, Forense, 1996. p. 209 e 245.       



 

do pacto comissório; (b) testar a coerência de cada um desses fundamentos com o 

direito brasileiro vigente; e (c) diante dos resultados alcançados nesse teste, reconstruir 

um sentido coerente para a regra, que se coadune com a leitura atenta da legislação em 

vigor. Espera-se que o sentido assim identificado seja capaz de responder às duas 

questões de início enunciadas, em termos condizentes com as premissas de método 

expostas no item 1.3.  

 

Os privatistas brasileiros, de modo quase unânime, justificam a proibição 

do pacto comissório com base no princípio da proteção do devedor5, em particular 

contra práticas usurárias. É o que sustentam, por exemplo, PEREIRA
6,  BEVILACQUA

7, 

ESPÍNOLA
8, FULGÊNCIO

9, CARVALHO DE MENDONÇA
10, PONTES DE MIRANDA

11, 

BESSONE
12, SILVA PEREIRA

13, RODRIGUES
14

 e VENOSA
15. PENTEADO, além de reconhecer 

                                                           
5 Sobre a existência desse princípio no direito brasileiro, cf. J.C. MOREIRA ALVES. As normas de proteção 
do devedor e o favor debitoris – do Direito Romano ao Direito Latino-Americano. Notícia do direito 
brasileiro. n.º 3, 1º semestre de 1997. p. 109-165. Do mesmo autor, O favor debitoris como princípio 
geral de direito. Revista do advogado. v. 26, n. 88, p. 98-108, nov. 2006.  
6 L.R. PEREIRA. Direito das coisas. v. II. (coleção História do Direito Brasileiro). Brasília, Senado 
Federal, 2004. p. 21: “Esta proibição [do pacto comissório] tem por fim proteger o devedor, sob a 
pressão da necessidade de momento, contra as exigências avaras do credor”.  
7 C. BEVILACQUA. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil. v. III. Rio de Janeiro, s/ed., s/d. p. 1229 
(comentário ao art. 765): “A proibição do pacto comissório funda-se em um motivo de ordem ética. O 
direito protege o fraco contra o forte, impede que a pressão da necessidade leve o devedor a 
convencionar o abandono do bem ao credor por quantia irrisória.”. 
8
 E. ESPÍNOLA Os direitos reais limitados ou direitos sobre coisa alheia e os direitos reais de garantia no 

direito brasileiro. Rio de Janeiro, Conquista, 1958. p. 322: “Para evitar abusos e pressão exercida sobre 
os devedores necessitados, a lei considera nula qualquer cláusula em que se estabeleça ficar o credor 
para seu pagamento, com a coisa dada em garantia.”.  
9 T. FULGENCIO Direito real de hipoteca. v. I. 2ª edição, atualizada por José de Aguiar Dias. Rio de 
Janeiro, Forense, 1960. p. 110-111, segundo o qual a vedação se dá “em proteção ao devedor exposto, sob 
pressão da necessidade, às exigências avaras do credor; imoral a cláusula, contra os bons costumes”. 
10 J.X. CARVALHO DE MENDONÇA. Tratado de direito comercial brasileiro. 5ª edição. v. VI, parte 2. Rio 
de Janeiro, Freitas Bastos, 1956. p. 631: “No intuito de proteger o devedor contra a própria 
imprevidência e de impedir que seja vítima da ambição astuciosa do credor, não se permite a cláusula 
autorizando o credor pignoratício a apropriar-se da coisa empenhada para o pagamento do seu crédito, 
se a dívida não for paga no vencimento, isto é, o chamado pacto comissório”.    
11

 F.C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. t. XX (§ 2.422). 3ª edição. São Paulo, Revista 
dos Tribunais, 1983. p. 30: “O fundamento do art. 765 está em que o pacto comissório, nas garantias 
reais, poria o devedor à mercê de explorações usurárias.”.  
12 D. BESSONE. Direitos reais. 2ª edição. São Paulo, Saraiva, 1996. p. 321: “O art. 765, visando prevenir 
a exploração ou opressão do economicamente fraco (em momento propício, como o em que se acha 
necessitado de contratar), proíbe a cláusula que autoriza o credor pignoratício, hipotecário ou 
anticrético a ficar com o objeto da garantia, se a dívida não for paga no vencimento (pacto comissório)”.     
13 C.M. DA SILVA PEREIRA. Instituições de direito civil. v. IV.  15ª edição. Rio de Janeiro, Forense, 2001. 
p. 209-210, onde se lê que o pacto comissório consiste em uma das “maquinações usurárias contra o 
devedor carente de numerário”.  
14 S. RODRIGUES. Direito civil. Direito das coisas. v. V. 20ª edição. São Paulo, Saraiva, 1993. p. 337-338: 
“Com o intuito, portanto, de proteger o devedor, parte mais fraca no contrato, é que o legislador proíbe 
a convenção de perda do objeto da garantia, em caso de inadimplemento”.    



 

o propósito de proteção do devedor – o pacto comissório, segundo ele, representaria um 

excesso de poder, a ser coibido –, aponta a necessidade de tutelar a própria função de 

garantia, que a seu ver seria deturpada se fosse lícita a contratação da cláusula em 

apreço16.  

 

Ao se consultar os escritos de autores estrangeiros, é possível encontrar 

um conjunto mais variado de possíveis fundamentos para a proibição do pacto 

comissório. Com diferentes nuances, conforme mostrará o capítulo 3, o pacto 

comissório é igualmente vedado na Alemanha (§§ 1.149 e 1.229 do Bürgeliches 

Gesetzbuch – “BGB”), na Itália (artigos 1.963 e 2.744 do Codice Civile), na Espanha 

(artigos 1.859 e 1.884 do Codigo Civil) e em Portugal (artigo 694 do Código Civil 

português). Na França, reforma legislativa datada de 23 de março de 2006 derrubou a 

proibição do pacto comissório, ao modificar o art. 2348 do Code Civil17. 

 

Esse grupo mais amplo de justificativas contempla as seguintes 

hipóteses, além da já citada tutela do devedor: (a) a proibição do pacto comissório seria 

um componente da repressão à usura; (b) o pacto comissório, se praticado, violaria o 

caráter inderrogável da via judicial como meio de realização da garantia da relação 

jurídica e, por conseguinte, do crédito; (c) haveria um interesse social em coibir a 

difusão do pacto comissório; e (d) o pacto comissório, se praticado, implicaria afronta 

                                                                                                                                                                          
15 S. VENOSA. Direito civil. Direitos reais. v. V. 3ª edição. São Paulo, Atlas, 2003. p. 473: “o credor 
poderia facilmente se locupletar da premência do devedor necessitado”.   
16 L.C. PENTEADO. Direito das coisas. p. 437. O argumento é compreensível, e cumpre reconhecer sua 
originalidade, em especial diante do caráter monocórdico das justificativas encontradas na doutrina 
brasileira. Todavia, ele não deixa de ser, sob certo ângulo, paradoxal: a função da garantia não é 
justamente a de incrementar a segurança do credor quanto à realização do seu crédito, e o que o pacto 
comissório promove não é justamente a realização imediata, da garantia e do crédito?   
17 L. AYNES e P. CROCQ. Les sûretés. La publicite foncière. 4ª edição. Paris, Defrénois, 2009. p. 239-241. 
Após essa reforma, o citado dispositivo legal passou a vigorar com a seguinte redação: “Il peut être 
convenu, lors de la constitution du gage ou postérieurement, qu'à défaut d'exécution de l'obligation 
garantie le créancier deviendra propriétaire du bien gagé. 
La valeur du bien est déterminée au jour du transfert par un expert désigné à l'amiable ou judiciairement, 
à défaut de cotation officielle du bien sur un marché organisé au sens du code monétaire et financier. 
Toute clause contraire est réputée non écrite. 
Lorsque cette valeur excède le montant de la dette garantie, la somme égale à la différence est versée au 
débiteur ou, s'il existe d'autres créanciers gagistes, est consignée.”. Em tradução livre: “É lícito 
convencionar, quando da constituição do penhor, ou posteriormente, que na falta de cumprimento da 
obrigação garantida o credor se tornará proprietário do bem empenhado. O valor do bem deverá ser 
determinado na data da transferência por um especialista designado de comum acordo ou judicialmente, 
salvo se existir cotação oficial do bem em um mercado organizado conforme definido no Código 
Monetário e Financeiro. Toda cláusula em sentido contrário é reputada não escrita. Se o valor do bem 
empenhado exceder o montante da dívida garantida, a soma correspondente a esse excesso deve ser 
revertido ao devedor ou, caso existam outros credores pignoratícios, consignado.”   



 

ao princípio da par conditio creditorum, e significaria a subtração indevida, ou 

desproporcional, de bens do patrimônio do devedor, em prejuízo dos demais credores18. 

Uma das tarefas principais a que se propõe esta tese é confrontar cada um desses 

possíveis fundamentos com as regras do direito positivo brasileiro. Dela ocupa-se o 

capítulo 4.  

 

Os demais capítulos orbitam em torno desse cerne. Ora para prepara-lo, 

como ocorre com os capítulos que o antecedem, ora complementa-lo, como é o caso dos 

que lhe são subsequentes, como se passa verá no plano da exposição.   

 

1.2 Plano da exposição.  

 

Este capítulo introdutório será completado com a indicação das premissas 

de método (item 1.3). Em seguida, o capítulo 2 procurará perquirir os sentidos dados 

pelo uso, na linguagem jurídica, do substantivo pacto e do adjetivo comissório. Isso 

servirá como prólogo (i) à identificação da função que seria desempenhada pelo pacto 

comissório, se ele fosse lícito; e (ii) à descrição das possíveis leituras estruturais dessa 

cláusula, o que também se fará sob a hipotética premissa de sua licitude. Nesse esforço 

de análise estrutural, serão observadas as correlações entre o pacto comissório e as 

figuras das obrigações alternativas, da compra e venda, da dação em pagamento, da 

cláusula penal, da alienação em garantia, da realização da garantia e da retrovenda.  

 

O capítulo 3 será dedicado, em primeiro lugar, a fornecer um panorama, 

predominantemente legislativo – e não exatamente jurídico – da proibição do pacto 

comissório em outros ordenamentos que não o brasileiro. Nesse mapeamento, será 

verificada a presença da vedação: (a) nas principais legislações que representam o que 

se poderia chamar de direito continental europeu19; (b) em certos países da América 

                                                           
18

 Dentre outros, identificam e analisam, no direito italiano, as diferentes razões normalmente apontadas 
para justificar a proibição C.M. BIANCA. Il divieto del patto comissório. Milano, Giuffré, 1957. p. 202-
218; U. CARNEVALI. Patto comissório (voce). In: Enciclopedia del diritto. XXXII. Milano, Giuffré, 1982. 
p. 499-506; e V. ANDRIOLI. Commentario del Codice Civile a cura di Antonio Scialoja e Giuseppe 
Branca. Libro Sesto. Tutela dei diritti. Art. 2.740-2.899. Bologna, Nicola Zanichelli Editore, 1945. p. 49-
54. Abordagens semelhantes, na Espanha e em Portugal, podem ser encontradas, respectivamente, em 
M.I. FELIU REY. La prohibicion del pacto comissório y la opcion en garantia. Madrid, Editorial Civitas, 
1995. p. 66-88; e I. A. DE MATOS. O pacto comissório. Contributo para o estudo do âmbito da sua 
proibição. Coimbra, Almedina, 2006. p. 56-75. 
19 Sobre o que comungam os diferentes direitos nacionais dos países da Europa continental, e que permite 
o uso de uma locução como direito continental europeu, cf. F. WIACKER. História do direito privado 



 

Latina (Argentina, Chile e México); e (c) nos Estados Unidos da América, dada a 

notável influência das leis norte-americanas em recentes reformas legislativas sobre o 

tema das garantias de financiamentos, ocorridas em países de tradições jurídicas tanto 

semelhantes quanto distintas20. A segunda parte do capítulo 3 esboçará breve histórico 

das regras que, no direito brasileiro, deram corpo à proibição do pacto comissório. Por 

fim, serão abordados os contornos da proibição, tal como ela hoje se apresenta no 

Brasil.  

 

Após o capítulo 4 – em que as justificativas para a vedação do pacto 

comissório serão contrastadas com o direito positivo brasileiro – será empreendida, no 

capítulo 5, uma análise das principais decisões do STF e do STJ que debateram o 

alcance da proibição do pacto comissório.     

 

O capítulo 6 contém complementações, relativamente digressivas, sobre 

questões da economia e da cultura que se entende estarem envolvidas na proibição do 

pacto comissório.  

 

   O sétimo e último capítulo procurará qualificar as conclusões alcançadas 

ao longo do trabalho como contribuição original à ciência jurídica brasileira.  

 

1.3 Premissas de método.  

 

Esta tese pretende realizar um exercício de argumentação jurídica, 

tomada no sentido desenvolvido por autores como ALEXY
21 e MACCORMICK

22. A 

                                                                                                                                                                          

moderno. Trad. A. M. Botelho Hespanha. Lisboa, Calouste Gulbenkian, 1980. p. 7-14. O uso nesta nota 
do verbo comungar não é gratuito; muito do que subjaz ao “caráter comum dos problemas sociais e 
jurídicos, das instituições e dos fundamentos espirituais” (obra citada, p. 7-8) dos países europeus reside 
nas raízes históricas da noção de cristandade, cf. J. LE GOFF. As raízes medievais da Europa. Trad. Jaime 
A. Clasen. Petrópolis, Editora Vozes, 2007. p. 279-284. Também sobre os aspectos comuns às 
experiências jurídicas da Europa continental, cf. P. KOSCHAKER. Europa y el derecho romano. Trad. José 
Santa Cruz Teigeiro. Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado, 1955; e, mais recentemente, A.M. 
HESPANHA. Cultura jurídica europeia. Coimbra, Almedina, 2012 (em particular em seus capítulos 6 e 7).       
20 Cf. H. SIGMAN. Security in movables in the United States – Uniform Commercial Code Article 9: a 
basis for comparison. In: Security Rights in Movable Property in European Private Law. Edited by Eva-
Maria Kieninger. Cambridge: Cambridge University Press. 2009; e C. DE CORES e E. GABRIELLI. El 
nuevo derecho de las garantias reales. Estudio comparado de las recientes tendencias en materia de 
garantias reales mobiliarias. Bogotá, Temis, 2008. 
21 R. ALEXY. Teoria da argumentação jurídica. A teoria do discurso racional como teoria da 
fundamentação jurídica. Trad. Zilda Hutchinson Schild Silva e revisão técnica de Claudia Toledo. São 
Paulo, Landy Editora, 2005.  



 

argumentação jurídica, nesse marco teórico, é a forma de elaboração e expressão do 

raciocínio e do discurso jurídico como um caso especial do raciocínio e do discurso 

prático em geral.  

 

Segundo ALEXY, tanto o discurso jurídico como o discurso prático: (a) 

têm como centro controvérsias sobre questões práticas, isto é, sobre que conduta deve 

ser adotada em uma situação concreta; e (b) discutem essas controvérsias tomando 

como norte a ideia de correção, que supõe a existência de critérios pelos quais se possa 

criticar a conduta em apreço.  

 

As diferenças entre razão jurídica e razão prática decorrem de certas 

limitações peculiares à razão jurídica. Dentre elas, a mais relevante é a vinculação ao 

direito vigente23. MACCORMICK resume o significado da correção no discurso prático 

ou na razão prática nos seguintes termos: (a) não deve haver afirmações sem 

justificativas que as sustentem; (b) tudo o que é afirmado pode ser questionado; e (c) 

diante de um questionamento, uma justificativa para ele também deve ser construída ou 

indicada24.  

 

O esforço metodológico da tese envolve também o que o mesmo 

MACCORMICK descreve como reconstrução racional25. Cuida-se, em síntese, de um 

projeto de interpretação e elucidação de conjuntos de enunciados normativos. Nesse 

projeto, o material bruto sobre o qual o intérprete se debruça é analisado, decomposto, 

para ser depois reconstruído segundo critérios de coerência e ordenação, de modo a se 

fazer mais compreensível. Em suas próprias palavras: “This is an intellectual process 

involving a new imagining and describing of the implicit order in potential disorder, 

based on some principles or values ascribed to the whole and its parts”26. É 

precisamente o que se pretende realizar com as regras, decisões judiciais e 

                                                                                                                                                                          
22 N. MACCORMICK. Argumentação jurídica e teoria do direito. Trad. Waldea Barcellos. São Paulo, 
Martins Fontes, 2006; e Rhetoric and the Rule of Law. A theory of legal reasoning. Oxford, Oxford 
University Press, 2005. 
23 R. ALEXY. Teoria da argumentação jurídica. p. 210-217. 
24 N. MACCORMICK. Rhetoric and the Rule of Law. p. 17. 
25 N. MACCORMICK. Rhetoric and the Rule of Law. p. 29. 
26 N. MACCORMICK. Rhetoric and the Rule of Law. p. 29. Em tradução livre: “Este é um processo 
intelectual que envolve uma nova imaginação e descrição da ordem implícita na potencial desordem, 
baseado em determinados princípios e valores atribuídos a um todo e suas partes”.  



 

manifestações doutrinárias que tratam da proibição do pacto comissório ou com ela 

guardam relações importantes.   

 

O trabalho está largamente apoiado, ademais, na chamada hipótese do 

legislador racional. FERRAZ JR. explica que a hipótese do legislador racional é crucial 

para conferir justificativas e fundamentos para a atividade de interpretação 

desempenhada pela dogmática jurídica27. O método daí decorrente não assegura que se 

alcançará uma interpretação correta ou verdadeira para as regras estudadas. Todavia, ele 

permite identificar interpretações “justificadas ou não justificadas a partir de certos 

postulados de competência ou máximas de racionalidade”, que se expressam em um 

assim chamado código forte, isto é, um sistema unitário e racional de conhecimentos e 

preferências28. A análise crítica das diferentes e possíveis justificativas para a proibição 

do pacto comissório, à luz da legislação vigente, toma por pressuposto exatamente a 

existência desse “sistema unitário e racional de preferências”, que se postula esteja 

implícito no direito positivo.    

 

  Por fim, cabe dizer que a exposição dará prioridade, desde o início, a 

construir a pretendida contribuição original à ciência jurídica brasileira. Tanto quanto 

possível, serão evitadas sistematizações exaustivas da literatura pretérita sobre os temas, 

e simples resenhas do pensamento de outros autores que não se mostrem decisivas para 

a elaboração dos argumentos próprios à visada contribuição original. O autor desta tese 

já concluiu mestrado em direito civil29. É para a obtenção desse último título que se 

deve demonstrar “capacidade de sistematização crítica da literatura existente sobre o 

tema tratado e capacidade de utilização dos métodos e técnicas de investigação 

científica, tecnológica ou artística” (art. 7º do Regimento de Pós-Graduação da 

Universidade de São Paulo). Por isso, entre as alternativas de demonstrar amplo 

empenho em pesquisa e sistematização, de um lado, e de caminhar de modo mais direto 

e crítico em direção aos pontos centrais da discussão, há uma escolha convicta pela 

segunda delas.    

  

                                                           
27 T.S. FERRAZ JR.. Ato de julgar e senso de justiça. In: Estudos de filosofia do direito. Reflexões sobre o 
poder, a liberdade, a justiça e o direito. 3ª edição. São Paulo, Atlas, 2009. p. 289-307 
28 T.S. FERRAZ JR.. Ato de julgar e senso de justiça. p. 299.  
29 L.G. HADDAD. Função social do contrato: um ensaio sobre seus usos e sentidos. São Paulo, 
Dissertação de mestrado apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2009.  



 

  As referências bibliográficas seguem, no essencial, o padrão da norma 

NBR 6023/2002, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

  



 

7. CONCLUSÕES.  

 

Os itens 4.7, 4.8 e 4.9: (a) resumem as principais conclusões alcançadas 

no capítulo central da tese e (b) apontam as propostas de aperfeiçoamento do direito 

vigente que delas decorrem.  

 

O item 5.3 sintetiza o movimento pendular da jurisprudência dos 

tribunais superiores brasileiros sobre o tema do trabalho. Nesse último ponto, é notória e 

assumida a mudança de posicionamento do STJ, em relação ao entendimento que 

passou a prevalecer no STF a partir de 1973. Mas nem sempre é sublinhado que essa 

orientação do STJ, aparentemente nova, em verdade retoma as diretrizes que 

predominavam no STF antes de 1973. 

 

O que de mais essencial se construiu nos capítulos 2 e 3, por sua vez, está 

decantado nos itens 2.3.6 e 2.3.7, e 3.1.11 e 3.3, respetivamente.  

 

Não há utilidade em repetir aqui o que ali já se disse. Mais proveitoso é 

usar esta oportunidade para circunstanciar a consecução do objetivo último do trabalho, 

que é apresentar contribuição original à ciência jurídica brasileira.  

 

Nesse ponto, as normas da Universidade de São Paulo são silentes sobre 

o que se deva entender por contribuição original. É possível, porém, encontrar 

orientações valiosas a esse respeito no regulamento de doutorado da London School of 

Economics, que também toma como base para a outorga do título de doutor a 

mencionada ideia de contribuição original. Esse regulamento estabelece como critérios 

para a aferição da originalidade: (a) a descoberta de fatos novos, ou (b) a demonstração 

de capacidade crítica independente, ou (c) ambos os anteriores30.   

 

Acredita-se que a tese desenvolveu, em primeiro lugar, uma crítica 

independente à proibição do pacto comissório. Foram refutadas as justificativas 

correntes para a proibição existentes no direito brasileiro (proteção do devedor, 

proibição da usura). E foram também objeto de crítica independente as demais 

                                                           
30 P. DUNLEAVY. Authoring a PhD. How to plan, draft, write & finish a doctoral thesis or dissertation. 
London, Palgrave MacMillan, 2003. p. 27.    



 

justificativas discutidas, sobretudo no direito italiano, relativas: (i) à indisponibilidade 

dos meios judiciais de realização coativa das garantias (BETTI, CARNEVALI); e (ii) ao 

interesse social em impedir a difusão do pacto comissório (BIANCA). A tese viu mérito, 

por outro lado, no argumento, originalmente formulado por CARNELUTTI, e 

desenvolvido também por ANDRIOLI, que relaciona a proibição do pacto comissório 

com a preservação dos interesses dos demais credores do devedor e da par conditio 

creditorum.  

 

Ademais – e diante do discurso hoje dominante sobre o tema no direito 

brasileiro, tanto na doutrina como nos tribunais superiores – sustenta-se que houve 

ainda descoberta de fato novo pela tese. Ele consiste na definição de que o aspecto 

verdadeiramente deletério da celebração de pacto comissório reside na possível 

desproporção entre o valor de mercado do bem objeto de garantia e o valor da obrigação 

garantida. Havendo meios de assegurar a inexistência de excesso, ou de exigir de 

antemão que tal excesso seja restituído ao devedor (garantia já nominada em dinheiro, 

ou com valor de mercado facilmente aferível), elimina-se o que há de reprovável no 

pacto comissório.  

 

Entende-se ser também original verificar que essa conclusão é a um só 

tempo condizente: (a) com a sistemática subjacente ao Article 9 do UCC, diploma 

normativo bastante influente nas recentes reformas legislativas feitas sobre a matéria ao 

redor do mundo; e (b) com a tradição mais remota do direito luso-brasileiro, na qual 

autores como CORRÊA TELLES e COELHO DA ROCHA defendiam a validade do pacto 

comissório quando transferência da propriedade do devedor ao credor se desse por 

“preço justo”. 

 

A demonstração mais detida dessa contribuição original, a bem da 

verdade, permeou tudo o quanto se procurou construir no decorrer do trabalho, que ora 

se encerra. A tarefa que se assinala para este último item é basicamente de síntese, que 

resta aqui, também ela, concluída.      
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9. RESUMOS. 

 

a. Resumo. 

 

O objetivo central da tese é o de identificar os possíveis fundamentos da 

proibição do pacto comissório e testá-los mediante contraste com a legislação vigente. 

Em termos de método, isso é feito como exercício de argumentação jurídica, pautada 

na ideia de reconstrução racional (MACCORMICK) e na hipótese do legislador racional 

(FERRAZ JR.). Para alcançar esse objetivo, o trabalho começa por investigar (a) os 

sentidos dos termos que compõem a locução pacto comissório; e (b) a função e a 

estrutura da cláusula, que são analisadas sob a premissa teórica da sua licitude. Na 

sequência, é perquirida a presença da proibição nas legislações estrangeiras e na 

legislação brasileira. Disso resulta a percepção de que, embora a proibição permaneça 

largamente presente, há indícios de que ela começa a sofrer erosões, ou de que está a se 

disseminar uma visão mais clara do seu anacronismo, ou dos limites mais estreitos em 

que ela se justifica. Na consecução do referido objetivo central, a tese põe à prova, com 

base na legislação brasileira vigente, os seguintes possíveis fundamentos da vedação: (a) 

proteção do devedor; (b) repressão à usura; (c) caráter inderrogável da via judicial como 

forma de execução; (d) interesse social em impedir a difusão do pacto comissório; e (e) 

preservação da par conditio creditorum. A conclusão que se alcança é que não existe 

explicação, senão a de cunho apenas histórico, sobre o porquê de a vedação continuar 

sancionada por nulidade no direito brasileiro. A partir disso, propõe-se a reconstrução 

de um sentido para a proibição do pacto comissório, baseada na licitude do pacto 

marciano e na disciplina da excussão das garantias já nominadas em dinheiro. Essa 

iniciativa identifica como cerne da reprovabilidade do pacto comissório o risco de 

desproporção entre o montante da dívida e o valor de mercado do bem dado em 

garantia. Dessa constatação, e do quanto mais resulta da pesquisa, emergem certas 

sugestões de aperfeiçoamento legislativo. A tese é complementada pela análise dos 

julgados dos tribunais superiores brasileiros (STF e STJ) que, ao longo dos últimos 

cinquenta anos, debateram a extensão da proibição do pacto comissório. A parte final do 

trabalho aponta certas questões da economia e da cultura que se entende estarem 

também envolvidas na proibição do pacto comissório.      

 



 

b. Abstract. 

 

The thesis’ main purpose is to identify the possible reasons for 

prohibiting the “pacto comissório” and to test them by contrast with the provisions of 

Brazilian Law. In terms of method, this goal is attained as an exercise of legal 

reasoning, grounded on the ideas of rational reconstruction (MACCORMICK) and on the 

assumption of the rational lawmaker (FERRAZ JR.). The essay starts by discussing (a) the 

meanings of the terms in the expression “pacto comissório” and (b) the function and the 

structure of the clause, under the theoretical assumption of its conformity with the Law. 

After such discussion, the thesis points out the presence of the prohibition in certain 

foreign legislations and also in the Brazilian Laws. This leads to the perception that, 

although the prohibition remains largely present, there are signs that it is being eroded, 

or that it is becoming clear that it is outdated, or that may be justified in a much 

narrower sense. While pursuing its central objective, the essay tries out, in light of 

Brazilian Law, the following possible reasons for prohibiting the “pacto comissório”: 

(a) the protection of the debtor; (b) the repression to the usury; (c) the judicial 

foreclosure as the mandatory form for the enforcement of security interests; (d) the 

social interest in avoiding the dissemination of the “pacto comissório”; and (e) the 

observance of the par conditio creditorum rule. The conclusion that arises from this test 

is that there is no explanation, except for a historical one, for the prohibition of the 

“pacto comissório” to remain sanctioned by nullity in Brazilian Law. The thesis 

suggests then the reconstruction of a reasonable meaning for the prohibition, which 

takes into account the legitimacy of the “pacto marciano” and the legal discipline of the 

security interests over money or money-like assets. This initiative identifies the risk of 

discrepancy between the amount of the debt and the market value of the collateral as the 

real core of the rule prohibiting the “pacto comissório”. From this conclusion, and from 

what else is perceived by the research, certain suggestions for enhancing the quality of 

Brazilian legislation are presented. The essay is complemented by the analysis of the 

decisions rendered by Brazilian superior courts (STF and STJ) during the last fifty 

years, regarding the extension of the prohibition of the “pacto comissório”. A last part 

of the thesis points out certain economic and cultural issues that are also considered 

involved in the prohibition of the “pacto comissório”.   

 

 



 

 

c. Résumé. 

 

L´objectif principal de la thèse est d’identifier les raisons de l’interdiction 

du pacte commissoire et de tester ses raisons par contraste avec les règles du droit 

positif brésilien. Dans la une perspective méthodologique, cet objectif est développé 

comme un exercice de raisonnement juridique, basé sur l´idée de reconstruction 

rationnelle (MACCORMICK) et sur l´hypothèse du legislateur rationnelle  (FERRAZ JR.). 

Le travail commence par la discussion (a) du sens des mots dans l’expression «pacte 

commissoire»; et (b) de la fonction et de la structure de la clause, sous l´hypothèse 

théorique de sa conformité avec le droit. Alors, la thèse investigue la présence de 

l´interdiction dans les différentes législations étrangères ainsi que dans les lois 

brésiliennes. La perception qui emmerge est que, malgré tout, l´interdiction continue à 

exister, il y a des signaux qu’elle devient plus faible, ou qu´elle n´est pas actuelle ou 

qu’elle peut être justifiée dans un sens bien limité. Le travail teste, au regard du droit 

brésilien, les raisons possibles suivantes pour l´interdiction du pacte commissoire: (a) la 

protection du débiteur; (b) la répression de usure; (c) le caractère inderrogable de la voie 

judiciaire comme forme d´exécution des sûretés; (d) l´intérêt social à eviter la 

dissémination du pacte commissoire; e (c) la préservation de la règle de la par conditio 

creditorum. La conclusion à laquelle on arrive est qu´il n´y a pas d´explication, autre 

que l´explication historique, pour que l´interdiction du pacte commissoire reste 

sanctionnée de nullité en droit brésilien. La thèse présente donc une suggestion de 

reconstruction du sens de l´interdiction, qui considère la legalité du «pacto marciano» et 

les règle applicables aux sûretés déjà établies sur l´argent ou sur des biens déjà 

nominées en argent. Cette initiative identifie le risque de difference entre le montant de 

l´obligation et la valeur sur le marché des biens gagés comme le «coeur» de 

l´interdiction du pacte commissoire. En consequence de cette conclusion, et des autres 

résultats de la recherche, la thèse présente quelques suggestions d´amélioration du droit 

positif brésilien. Le travail est complété par une discussion des décisions des tribunaux 

supérieurs brésiliens (STF et STJ) qui, pendant les cinquante derrières années, ont 

analysé l´extension de la prohibition du pacte commissoire. Une partie final est dediée à 

certaines questions d´économie et de culture qui sont également liés à l´interdiction du 

pacte commissoire. 

 


