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O PRESENTE DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
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PARTE I



Garantias especiais da obrigação
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• Garantias pessoais: fiança, aval.

• Garantias reais tradicionais: penhor (móveis), hipoteca (imóveis, 

navios e aeronaves), anticrese.

• Supergarantias1 / Hipergarantias2: alienação e cessão 

fiduciária; reserva de domínio; leasing



O que é Alienação Fiduciária?

• Dívida é garantida pela propriedade ou posse de um bem:

– Propriedade Fiduciária

– Propriedade em Garantia

– Direito de Retenção

• Garantia exclusiva. 

• Imunidade teórica ao concurso de credores1.

1. PHILIPPE SIMLER, Rapport de Synthèse, in Les garanties de financement - Travaux de l’Association Henri 
Capitant - Journées Portugaises, Tome XLVII / 1996, Paris, LGDJ, 1998, p. 30.
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O que é Alienação Fiduciária?
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• Função: 

– Conferir ao credor uma garantia exclusiva (máxima prioridade) sobre um bem 
do patrimônio do devedor ou garantidor.

• Finalidade (L. 4728, L. 9514, CCB – 1.361):

– Fomentar o mercado de financiamento à aquisição de bens (bens de consumo 
duráveis, equipamentos, veículos, imóveis), mediante mecanismo de garantia 
mais eficaz.

• Meios: 

– Constituição simplificada, excussão extrajudicial, retomada célere, imunidade à 
insolvência.



1. V., MELHIM N. CHALHUB, Negócio Fiduciário – Alienação Fiduciária, 4ª ed., Rio de Janeiro, Renovar, 2009, p. 222.

2. FERNANDO NORONHA, Alienação fiduciária em garantia e o leasing financeiro como supergarantias das obrigações, in RT
nº 845, p. 37, março de 2006; LUCIANO DE CAMARGO PENTEADO, Direito das Coisas, São Paulo, RT, 2008, p. 431; ADERBAL DA

CUNHA GONÇALVES, Da propriedade resolúvel: sua projeção na alienação fiduciária em garantia, São Paulo, RT, 1979,
p. 250, PHILIPPE SIMLER, Rapport de Synthèse, in Les garanties de financement - Travaux de l’Association Henri Capitant -
Journées Portugaises, Tome XLVII / 1996, Paris, LGDJ, 1998, p. 30; NICOLAS BORGA, L’ordre public et les sûretés
conventionnelles, Paris, Dalloz, 2009, p. 15, nº 10.

3. ARNOLDO WALD, Do regime legal da alienação fiduciária de imóveis e sua aplicabilidade em operações de financiamento 
de banco de desenvolvimento, in: Revista de Direito Imobiliário nº 51, p. 266.

Natureza1:

– L. 4.728: “domínio (resolúvel) da coisa alienada”

– L. 9.514: “transferência da propriedade resolúvel”

– CCB, 1.361: “propriedade resolúvel (...) com escopo de garantia”

“Fuga” dos credores em direção à propriedade2: 

- busca por eficácia material e processual

- garantia exclusiva

- “argumentos” para retomada célere do bem3 (?)
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Conflito lógico: propriedade ou garantia?



1. LUCIANO DE C. PENTEADO, Direito das Coisas..., cit., p. 555; ADERBAL DA CUNHA GONÇALVES, Da propriedade resolúvel..., cit.,

p. 256; FREDERICO H. VIEGAS DE LIMA, Da alienação fiduciária em garantia de coisa imóvel, Curitiba, Juruá, 2001, p. 46; JOSÉ

CARLOS MOREIRA ALVES, Da alienação fiduciária em garantia, 2. ed. rev. atual. e aum., Rio de Janeiro, Forense, 1979, p. 23:

“Negócios jurídicos típicos, como a alienação fiduciária em garantia, não podem ser considerados como negócios fiduciários

propriamente ditos”.

2. CHARLES GIJSBERS, Sûretés réelles et droit des biens, pp. 73 ss, nºs 76 ss.: "Le créancier « propriétaire » n’a donc pas

actuellement, ni n’a vocation à conquérir à l’avenir, la plénitude des utilités économiques du bien grevé. Il n’a, pourrait-on dire,

ni la propriété en acte (§ 1), ni la propriété en puissance (§ 2)".

Conflito lógico: propriedade ou garantia?

• Uma garantia eficaz requer a propriedade?

– A propriedade fiduciária não é fiduciária1.

– A propriedade fiduciária não é propriedade2 (?) – CCB, art. 1.367: Art. 
1.367.  

“A propriedade fiduciária em garantia de bens móveis ou imóveis sujeita-se às 
disposições do Capítulo I do Título X do Livro III da Parte Especial deste Código e, 
no que for específico, à legislação especial pertinente, não se equiparando, para 
quaisquer efeitos, à propriedade plena de que trata o art. 1.231” (Redação 
dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

– O purchase money security interest, do Código Comercial Uniforme
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• Riscos relacionados à propriedade:

– Responsabilidade do credor1

– Desperdício do crédito: vedação a garantias sucessivas

– Transmissão da propriedade: ITBI, Georreferenciamento, estrangeiro

8

1.. V., REsp 827.085-SP, 4.ª T., j. 04.05.2006, v.u., rel. Min. Jorge Scartezzini, DJU 22.05.2006; e esp. AG 1.081.873/SP, Rel.

Ministro Massami Uyeda, j. 24.03.2009; AgRg no Ag 792.138/RJ, Rel. Des. Paulo Furtado.

Conflito lógico: propriedade ou garantia?



1. MELHIM N. CHALHUB E AFRANIO. C. CAMARGO DANTZGER, Alienação Fiduciária de Bens Imóveis em segundo grau?, in BE

IRIB nº 3731 - ANO IX - São Paulo, 24 de Agosto de 2009 - ISSN 1677-4388

2. CCB, art. 1.368-B, P.U.: “O credor fiduciário que se tornar proprietário pleno do bem, por efeito de realização da garantia,

mediante consolidação da propriedade, adjudicação...”

• Riscos relacionados à legislação:

– Dívida incerta, futura, condicionada

– Múltiplos bens / múltiplas garantias1

– AFI: exoneração do devedor

– Execução judicial? Obrigação de vender vs. adjudicação2?

• Riscos relacionados ao ativismo judicial:

– Redução de escopo para os microssistemas

– Equiparação com sistemas anteriores (SFH, DL 70/1966)

– Limitação de regras processuais.

– Limitação em relação ao bem de família (home equity)
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Conflito lógico: propriedade ou garantia?



Diagnóstico: ineficácia vs. insegurança
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• Execução

• Retomada

• Insolvência

• Escritura 

Pública

• Dívida Futura

• 2º Grau

• Exoneração 

do devedor

• Imóvel rural

• Ativismo 

judicial

• Responsabili-

dade

Propriedade 
Fiduciária

Insegurança

Hipoteca

Ineficácia



DB 2017: Acesso ao crédito (garantias mobiliárias)

60% - 12 pts. Ambiente legal

40% - 8 pts. Cadastros

• Nota global máxima (20 pts.)1:

1. Doing Business database, Doing Business 2017 (14th Ed.), International Bank for Reconstruction and 
Development / The World Bank, p. 135.
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• Nota global máxima (20 pts.)1:

1. Doing Business database, Doing Business 2017 (14th Ed.), International Bank for Reconstruction and 
Development / The World Bank, p. 135.

2. Ibid., p. 195

BRASIL: 9/202

(101º) 
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2/12 Ambiente legal

7/8 Cadastros

DB 2017: Acesso ao crédito (garantias mobiliárias)
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Acesso ao Crédito – Quadro Legal:

DB 2017: A situação do Brasil
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Acesso ao Crédito – Quadro Legal:

DB 2017: A situação do Brasil



DB 2017: Critérios (ambiente legal)1

1. Doing Business database, Doing Business 2017 (14th Ed.), International Bank for Reconstruction and Development / The 
World Bank, pp. 53 e 135.

Sistema harmônico e unitário / equivalência funcional
(criação, publicidade e realização):

1

• Propriedade fiduciária
• Leasing

• Cessão de créditos
• Reserva de domínio
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DB 2017: Critérios (ambiente legal)

Garantia não possessória: 

• Categoria de ativos 
(sem especializá-los individualmente);

• Substancialmente todos os móveis (sem 
especializá-los individualmente).

Objeto: 

• Bens futuros; 

• Frutos; 

• Produto da venda e bens substitutos.

Obrigação garantida: 

• descrição genérica;

• toda e qualquer obrigação;

• publicidade por valor máximo.

2

3

4

5

Garantias:
• Sujeitas a registro
• Gerais
• Flutuantes

Regras de conservação:
• Frutos
• Sequela
• Sub-rogação real

Garantias:
• Conta-corrente
• Omnibus / “all sums”
• Recarregáveis
• Risco da nulidade
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DB 2017: Critérios (ambiente legal)

Registro: 

• Unificado + indexação pessoal;

• Baseado em formulários + equivalência 
funcional;

• Interação eletrônica.

Eficácia material (nos concursos): 

• Singular; 

• Universal; 

• Recuperação.

Eficácia processual (realização): 

• Extrajudicial.

6

7

9

Características:
• Unitário
• Universal
• Unificado
• Efeitos negativos
• Eletrônico

Questões:
• Superpreferências fiscal e 

trabalhista (CTN, 186)
• Tempo
• Extraconcursais

Modalidades:
• Venda direita
• Apropriação

(pacto marciano)

8

10

11

12
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1. J. ARMOUR, The Law and Economics debate about secured lending: lessons for European lawmaking? in H. Eidenmüller, E.-M.

Kieninger (eds.), The Future of Secured Credit in Europe, ECFR special volume, p. 14, Berlin, De Gruyter, 2008; E. BENMELECH, N.

K. BERGMAN, Collateral pricing, in Journal of Financial Economics, vol 91, p. 339, 2009; J. R. BOOTHAND, L. C. BOOTH, Loan

Collateral Decisions and Corporate Borrowing Costs, in Journal of Money, Credit and Banking, vol. 38, p. 67, 2006; R. HASELMANN,

K. PISTOR, V. VIG, How Law Affects Lending, in Review of Financial Studies, vol. 23, p. 549-80, 2010; E.-M. KIENINGER, Introduction:

security rights in movable property within the common market and the approach of the study, in E.M. Kieninger (org.), Security

Rights in Movable Property in European Private Law, p. 6, Cambridge, Cambridge University Press, 2004

DB 2017: Conclusão

• Benefícios:

• Substituir soluções paliativas e casuísmo legislativo: 
muitas vezes, os credores possuem um leque de opções 
com distintos problemas.

• Consequência: evita arbitragem regulatória; simplifica o 
sistema; confere eficácia e transparência; reduz spread de 
juros1.

18



Desafio legislativo
(quebra da “corrida de ratos”)
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1. LAURENT AYNÈS E PIERRE CROCQ, Les sûretés – La publicité foncière, 3e édition. Paris, Defrénois lextenso 
éditions, 2008, p. 7.

A garantia ideal1:

(i) Constituição simples e pouco onerosa, para não aumentar o custo do crédito;

(ii) Adequada à dívida garantida – nem em excesso, nem insuficiente –, a fim de
evitar o abuso de garantias que desperdiça o crédito do devedor;

(iii) Eficaz, ou seja, conferir ao credor a certeza de que será pago, na hipótese de o
devedor inadimplir a obrigação garantida; e

(iv) De execução simples, a fim de evitar demoras e custos inúteis.

Em suma: simples, adequada, material e processualmente eficaz.



ABORDAGEM UNITÁRIA E FUNCIONAL

EQUIPARAÇÃO DE REGIMES
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PARTE II



Histórico: iniciativas de harmonização das 
garantias

• EUA: UCC, Art. 9 - 1950s - “harmonizar o caráter heteróclito”

• CCI: Uniform Rules for Demand Guarantees (Paris, 1992)

• Convenção da ONU sobre garantias independentes (Nova York, 1995)

• Convenção do Cabo sobre Direitos Reais Internacionais em Equip. 
Móveis (2001)

• Convenção das Nações Unidas sobre a cessão de recebíveis no 
comércio internacional (Nova York, 2001)

• Guia Legislativo UNCITRAL sobre Operações Garantidas (Viena, 2007)

• A Convenção UNIDROIT sobre regras materiais para títulos 
intermediados (Genebra, 2009)

• A Lei Modelo UNCITRAL sobre Garantias Mobiliárias (Viena, 2016)
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UNCITRAL: Visão Geral

• UNCITRAL / CNUDMI: Comissão das Nações Unidas para o Direito 
Mercantil Internacional

• Fundação: 17.12.1966

• Objetivo: harmonização e modernização do direito do comércio 
internacional

• Composição (desde 2002): 60 países eleitos, mandatos de 6 anos, 
renovação de 50% a cada 3 anos.

• Trabalhos:

22

• Pagamentos internacionais

• Transporte internacional de mercadorias

• Comércio eletrônico

• Contratação pública e desenvolvimento 

de infraestrutura

• Resolução de controvérsias online

• Arbitragem e Conciliação Internacional

• Venda Internacional de Mercadorias 

(CISG)

• Garantias Mobiliárias (secured 

transactions)

• Insolvência



• Secured Transactions:  Operações Garantidas x Garantias 
Mobiliárias:
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UNCITRAL: Objeto - Garantias Reais Mobiliárias

Artículo 1. Ámbito de aplicación

1. La presente Ley será aplicable a las garantías reales sobre bienes muebles.

2. Con excepción de los artículos 72 a 82, la presente Ley se aplicará a las cesiones puras y
simples de créditos por cobrar celebradas por acuerdo de partes.
(…)



UNCITRAL: Abordagem “Unitária” e “Funcional”

Artículo 2. Definiciones y normas interpretativas A los efectos de la presente Ley:
(…)

e) Por “acuerdo de garantía” se entenderá: i) todo acuerdo celebrado entre un otorgante y un
acreedor garantizado en que se estipule la constitución de una garantía mobiliaria,
independientemente de que las partes lo denominen o no acuerdo de garantía; y ii) todo acuerdo
en que se estipule una cesión pura y simple de un crédito por cobrar;
(…)

w) Por “garantía mobiliaria” se entenderá: i) todo derecho real que se constituya sobre un bien
mueble mediante un acuerdo por el que se garantice el pago u otra forma de cumplimiento de
una obligación, independientemente de que las partes lo denominen o no garantía mobiliaria, y
cualquiera sea el tipo de bien, la situación jurídica del otorgante o del acreedor garantizado, o la
naturaleza de la obligación garantizada; y ii) el derecho del cesionario en una cesión pura y simple
de un crédito por cobrar celebrada por acuerdo de partes;

24

• Um único contrato e um único regime para as garantias:



• Um único contrato e um único regime para as garantias:

• Contrato de Garantia: qualquer contrato que constituir uma garantia 
mobiliária

• Garantia mobiliária: 

– Natureza: “qualquer direito real”

– Função: garantir o pagamento ou outra forma de cumprimento

– Qualquer que seja: (a) Denominação

(b) Tipo de bem

(c) “Situação jurídica” do outorgante ou do outorgado

(d) Natureza da obrigação garantida

25

UNCITRAL: Abordagem “Unitária” e “Funcional”



Garantias Reais: equiparação de regimes?

A garantia ideal (identificação de vantagens):
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Garantia Preferencial Garantia Exclusiva

Natureza Gravame
Propriedade ou posse 

em garantia

Formação Instrumento público Instrumento particular

Adequação

Garantia preferencial  / 

Regulamentação 

genérica

Garantia exclusiva –

vinculada ao valor do 

bem / Regulamentação 

casuística

Eficácia Material
Sujeita ao concurso de 

credores

Imunidade teórica ao 

concurso de credores

Eficácia Processual Judicial – mais lenta
Extrajudicial – mais 

rápida



Garantia Preferencial Garantia Exclusiva

Natureza Gravame
Propriedade ou posse 

em garantia

Formação Instrumento particular Instrumento particular

Adequação

Garantia preferencial  / 

Regulamentação 

genérica

Garantia exclusiva –

vinculada ao valor do 

bem / Regulamentação 

casuística

Eficácia Material
“Garantia de aquisição” / 

Revisão dos concursos

Imunidade teórica ao 

concurso de credores

Eficácia Processual
Extrajudicial – mais 

rápida

Extrajudicial – mais 

rápida
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OPÇÃO 
LEGISLATIVA

A garantia ideal (identificação de vantagens):

Garantias Reais: equiparação de regimes?



LIÇÕES INTERNACIONAIS

MELHORIA DO REGIME
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PARTE III



UNCITRAL: Flexibilidade (garantias mobiliárias)

• Formação (efeitos inter partes):

• Registro declaratório (oponibilidade contra terceiros / 
fiança real):

• Extinção:
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Artículo 6. Constitución de una garantía mobiliaria y requisitos del acuerdo de garantía

1. Una garantía mobiliaria se constituye mediante un acuerdo de garantía, siempre y cuando el otorgante tenga
derechos sobre el bien que se ha de gravar o facultades para gravarlo.

Artículo 18. Métodos principales para lograr la oponibilidad a terceros

1. Una garantía mobiliaria sobre un bien gravado será oponible a terceros si se inscribe una notificación de esa
garantía en el Registro.

2. Una garantía mobiliaria que grave un bien corporal también será oponible a terceros si el acreedor
garantizado está en posesión del bien.

Artículo 12. Extinción de las garantías mobiliarias

Una garantía mobiliaria se extingue cuando se cumplen todas las obligaciones garantizadas y no quedan
compromisos pendientes de otorgar crédito con el respaldo de esa garantía.



UNCITRAL: Flexibilidade

• Qualquer obrigação garantida:

• Especialização da garantia:
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Artículo 7. Obligaciones que podrán garantizarse

Una garantía mobiliaria podrá asegurar el cumplimiento de una o más obligaciones de cualquier tipo, ya sean
presentes o futuras, determinadas o determinables, condicionales o incondicionales, fijas o fluctuantes.

Artículo 9. Descripción de los bienes gravados y de las obligaciones garantizadas

1. Los bienes gravados y las obligaciones garantizadas deberán describirse en el acuerdo de garantía de un
modo que permita razonablemente identificarlos.

2. Se considerará que una descripción de los bienes gravados en la que se indique que los bienes gravados son
todos los bienes muebles del otorgante, o todos los bienes muebles del otorgante comprendidos en una
categoría genérica, se ajusta a la norma establecida en el párrafo 1.

3. Se considerará que una descripción de las obligaciones garantizadas en la que se indique que la garantía
mobiliaria asegura el cumplimiento de todas las obligaciones que se adeuden al acreedor garantizado en
cualquier momento se ajusta a la norma establecida en el párrafo 1. .



UNCITRAL: Flexibilidade (garantias mobiliárias)

• Bens futuros...

... de qualquer natureza, especializados ou universalidades:
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Artículo 6. Constitución de una garantía mobiliaria y requisitos del acuerdo de garantía

(…)

2. En todo acuerdo de garantía se podrá estipular la constitución de una garantía mobiliaria sobre un bien
futuro, pero esa garantía solo quedará constituida cuando el otorgante adquiera derechos sobre el bien o
facultades para gravarlo.

Artículo 8. Bienes que podrán gravarse

Una garantía mobiliaria podrá gravar:

a) cualquier tipo de bien mueble;

b) una fracción de un bien mueble o un derecho indiviso sobre un bien mueble;

c) una categoría genérica de bienes muebles;

d) todos los bienes muebles de un otorgante.



Hipoteca recarregável

França (art. 2.422):

L'hypothèque constituée à des fins professionnelles par une personne physique ou morale 
peut être ultérieurement affectée à la garantie de créances professionnelles autres que 
celles mentionnées dans l'acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie expressément.

Le constituant peut alors l'offrir en garantie, dans la limite de la somme prévue dans 
l'acte constitutif et mentionnée à l'article 2423, non seulement au créancier originaire, 
mais aussi à un nouveau créancier encore que le premier n'ait pas été payé.

La convention de rechargement qu'il passe soit avec le créancier originaire, soit avec le 
nouveau créancier revêt la forme notariée.

Elle est publiée, sous la forme prévue à l'article 2430, à peine d'inopposabilité aux tiers.

Sa publication détermine le rang des créanciers bénéficiaires de la même hypothèque.

Sans préjudice du second alinéa de l'article 2424, le présent article est d'ordre public et 
toute clause contraire à celui-ci est réputée non écrite.

32

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006449673&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006449687&dateTexte=&categorieLien=cid


Hipoteca flutuante

Québec :

2715. A hypothec is a floating hypothec when some of the effects are suspended until, 
the debtor or grantor having defaulted, the creditor brings about crystallization of the 
hypothec by serving a notice of default and crystallization of the hypothec on the debtor 
or grantor.

The floating character of the hypothec shall be expressly stipulated in the act.

2719. By crystallization, a floating hypothec has the effects of a movable or immovable 
hypothec with respect to whatever rights the grantor may have at that time in the 
charged property; if the property includes a universality, the hypothec also charges the 
property acquired by the grantor after crystallization.

• Bens destinados à venda: ausência de sequela

• Comparação: STJ, Súmula 308.
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UNCITRAL: Conservação no “Produto”

• Definição de produto inclui os frutos:

• Conservação sobre o produto:

34

gg) Por “producto” se entenderá todo lo que se reciba en relación con un bien gravado, incluso lo que se
perciba a raíz de la venta u otra forma de transmisión, el arrendamiento o el cobro de un bien gravado, o en
virtud de haberse concedido una licencia respecto de él, así como los frutos civiles y naturales de un bien
gravado, las indemnizaciones por concepto de seguros, los pagos derivados de reclamaciones por defectos,
daños o pérdida de un bien gravado, y el producto del producto;

Artículo 10. Derecho al producto y a fondos entremezclados

1. Toda garantía mobiliaria sobre un bien gravado se extenderá al producto identificable de ese bien.

(…)

Artículo 11. Bienes corporales mezclados en una masa o transformados en un producto elaborado

1. Toda garantía mobiliaria sobre un bien corporal que se mezcle en una masa se extenderá a esa masa. Toda
garantía mobiliaria sobre un bien corporal que se transforme en un producto elaborado se extenderá a ese
producto elaborado.

(...)



Conservação (Québec)

2673 A hypothec subsists on the new movable resulting from the transformation of 
property charged with a hypothec and extends to property resulting from the mixture or 
combination of several movables of which some are so charged. A person acquiring 
ownership of the new property, particularly through application of the rules on movable 
accession, is bound by such hypothec.

2674. A hypothec that charges a universality of property subsists but attaches to 
property of the same nature which replaces property that has been alienated in the 
ordinary course of business of an enterprise.

A hypothec that charges certain and determinate property so alienated attaches to the 
property that replaces it, by the registration of a notice identifying the new property.

If no property replaces the alienated property, the hypothec subsists but attaches only to 
the sums of money which are proceeds of the alienation, provided they can be identified.

2675. A hypothec that charges a universality of property subsists notwithstanding the 
loss of the hypothecated property where the debtor or the grantor replaces it within a 
reasonable time, having regard to the quantity and nature of the property

• Súmula 308: conservação automática nos créditos x cessão fiduciária dos recebíveis
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UNCITRAL: Prioridade

• Regra geral: ordem no tempo (garantias legais e 
processuais) / prioridade absoluta

• Regra especial: superpreferência (garantia de aquisição / 
purchase money security interest)

– Objetivo principal: contrapor garantias gerais flutuantes / quebrar 
monopólio

36

Artículo 2. Definiciones y normas interpretativas A los efectos de la presente Ley:

(…)

x) Por “garantía mobiliaria de adquisición” se entenderá toda garantía mobiliaria sobre un bien corporal, o 
sobre derechos de propiedad intelectual o derechos conferidos a un licenciatario en virtud de una licencia de 
propiedad intelectual, que asegure el cumplimiento de una obligación de pagar cualquier parte no abonada del 
precio de un bien u otro crédito otorgado al otorgante para permitirle adquirir derechos sobre el bien, en la 
medida en que el crédito se utilice con ese fin; 



Desafios: concursos (uma abordagem funcional?)

• Concurso singular e universal comum:

– Multiplicidade de penhoras sobre mesmo bem de devedor solvente

– Concurso universal (CCB, 955 ss)

– CTN, 186 (!) : trabalhistas e fiscais

• Concurso Universal:

– Restituição: Propriedade fiduciária, Reserva de Domínio, Leasing

– Retenção: privilégio especial

– Ordem de preferências - LRF, 83 (trabalhistas – 150 SMs / fiscais antes dos 

quirografários) 

• Recuperação Judicial:

– Exclusão do plano: Art. 49, §3 

– Realização das garantias suspensa (180 dias) / Bens essenciais

– Novos créditos (!)
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Cenário atual: variabilidade / falta de transparência e de previsibilidade



Artículo 35. Efectos de la insolvencia del otorgante en la prelación de una garantía mobiliaria Toda
garantía mobiliaria que sea oponible a terceros con arreglo a la presente Ley en el momento de iniciarse
un procedimiento de insolvencia respecto del otorgante conservará su eficacia frente a terceros y la
prelación que tenía antes de la apertura del procedimiento de insolvencia, a menos que otro crédito
tenga prelación de conformidad con [la ley relativa a la insolvencia que indique el Estado promulgante].

Artículo 36. Concurrencia de garantías mobiliarias y créditos privilegiados Los siguientes créditos que 
nacen por disposición de otras leyes tendrán prelación sobre cualquier garantía mobiliaria que sea 
oponible a terceros, pero solo hasta [el importe que indique el Estado promulgante para cada categoría 
de créditos]: a) […]; b) […]. 

Proposta: garantia de aquisição (qualidade do crédito)

• Concurso singular: 
• Não deve haver superpreferência contra devedor solvente!

• Garantia real sempre recebe em primeiro lugar

• Privilégios especiais: garantias legais

• Garantias judiciais: oponibilidade apenas por meio do registro

• Concurso universal (LRF):
• Controle dos créditos extraconcursais

• Garantia real sempre recebe em primeiro lugar

• Mecanismo de venda antecipada de bens, contragarantia e outros remédios (relief)

• Garantia de aquisição + leasing

Desafios: concursos (uma abordagem funcional?)



1. STJ, REsp 1412529/SP, 3ª T., Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ acórdão Min. Marco
Aurélio Belizze, m.v., j. 17.12.2015, DJe 2.3.2016; REsp 1559457/MT, 3ª T., Rel. Min. Marco Aurélio
Belizze, v.u., j. 17.12.2015, DJe 3.3.2016.

Modalidades Formação Publicidade Realização

Penhor / Hipoteca
Instrumento 
Particular / 

Público
Sim

Venda Direita (Penhor); Procedimento 
especial (Hipoteca SFH); Execução

Propriedade Fiduciária

Instrumento 
Particular

Sim1 Venda Direita (móveis); Procedimento 
especial (imóveis)

Leasing

Sim

Venda Direita

Reserva de Domínio Resolução

Cessão de Crédito Apropriação

+ Distintos regimes na insolvência: exclusividade x preferência.

Realização (cenário atual):
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Garantias Reais: equiparação de regimes?



1. Reino Unido: seções 101(1) e 103, Law of Property Act, 1925

2. ULRICH DROBNIG, Security Rights in Movables, in Arthur Hartkamp et alli, Towards a European Civil Code, Fourth Revised

and Expanded Edition, p. 1025, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn (Holanda), 2011, p. 1039; JOSÉ C. MOREIRA ALVES, Da

alienação fiduciária em garantia..., cit., p. 107: “Não é ilícito, porém, o denominado pacto Marciano”; A. CARRASCO PERERA, E.

CORDERO LOBATO, M. J. MARÍN LOPEZ, Tratado de los derechos de garantía, 1ª ed., Madrid, Aranzadi, 2002, pp. 1064-5. Comp.:

C.C. Fr, arts. 2348, 2459; BGB, §1259; LM/OEA, art. 59, IV; LTGM, art. 80.

3. VINCENT SAGAERT, Harmonization of Security Rights on Immoveables: An Ongoing Story, in Arthur Hartkamp et alli, Towards

a European Civil Code, Fourth Revised and Expanded Edition, p. 1043, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn (Holanda), 2011.,

p. 1057. A esse respeito, cf., C.C.Fr., arts. 2348 e 2459.
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Proposta: regras gerais - realização

• Modalidades iguais para AF e Hipoteca (opção do credor):

• Execução judicial

• Procedimento administrativo no Registro de Imóveis (L. 9.514)

• Venda privada com procuração1

• Apropriação direta (pacto marciano)2

• Exceção: bem de família3 – apenas procedimento administrativo ou judicial

Garantias Reais: equiparação de regimes?



Realização extrajudicial das garantias

• Pacto Marciano (França):

Article 2459

Il peut être convenu dans la convention d'hypothèque que le créancier deviendra 
propriétaire de l'immeuble hypothéqué. Toutefois, cette clause est sans effet sur 
l'immeuble qui constitue la résidence principale du débiteur.

Article 2460

Dans les cas prévus aux deux articles précédents, l'immeuble doit être estimé par expert 
désigné à l'amiable ou judiciairement.

Si sa valeur excède le montant de la dette garantie, le créancier doit au débiteur une 
somme égale à la différence ; s'il existe d'autres créanciers hypothécaires, il la consigne.

• Venda privada (Québec):

2784. A creditor who holds a hypothec on the property of an enterprise and who has 
filed a prior notice at the registry office indicating his intention to sell the charged 
property himself may, after obtaining surrender of the property, proceed with the sale by 
agreement, by a call for tenders or by auction.
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Agente de garantias

França (novo Título IV do Livro III do Código Civil - 2017):

Article 2488-6

Modifié par Ordonnance n°2017-748 du 4 mai 2017 - art. 1

Toute sûreté ou garantie peut être prise, inscrite, gérée et réalisée par un agent des 
sûretés, qui agit en son nom propre au profit des créanciers de l'obligation garantie.

L'agent des sûretés est titulaire des sûretés et garanties.

Les droits et biens acquis par l'agent des sûretés dans l'exercice de sa mission forment 
un patrimoine affecté à celle-ci, distinct de son patrimoine propre.
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AE0B3A7BBD0C0E6E1073B89F37761B47.tplgfr40s_3?cidTexte=JORFTEXT000034581444&idArticle=LEGIARTI000034582560&dateTexte=20170506


CAMINHOS PARA UMA 
REFORMA ABRANGENTE
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PARTE IV



A reforma das garantias: escopo
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Múltiplas garantias

• UNCITRAL / WB / UCC / OEA: Garantias mobiliárias e direito registral

• CCI / UNCITRAL: Garantias (pessoais) independentes

• Cape Town (UNIDROIT): Garantias reais sobre bens de alto valor

• Genebra (UNIDROIT): Garantias reais sobre títulos intermediados

• Direito interno: 

– Fiança 

– Garantias imobiliárias
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Escopo ampliado

• A garantia em geral:

– (i) imposição, limitação e conservação da garantia geral sobre o patrimônio

– (ii) direito de retenção

• Garantias especiais da obrigação:

– (i) Garantias pessoais: fiança, aval, garantia independente, carta de 
conforto;

– (ii) Garantias reais: hipoteca, penhor, “propriedade-garantia”, garantias 
legais, garantias processuais.

A reforma das garantias: escopo
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Lei especial x  Direito codificado

• Soluções de lei especial:

– (i) Lei de Garantias Mobiliárias – mais simples (Colômbia, México, Honduras, 
Guatemala, El Salvador)

– (ii) Absorção da legislação extravagante do penhor

– (iii) Dissociação entre garantias mobiliárias e imobiliárias

– (iv) Conflito com o regime do Código Civil

• Soluções de direito codificado:

– (i) Definição de escopo: Garantias reais e pessoais (França), Garantia geral e garantias 
reais (Itália), Garantias reais (Québec)

– (ii) Convergência do regime contratual das garantias mobiliárias e imobiliárias (Québec, 
França, Itália)

– (iii) Convergência do regime contratual das garantias reais e pessoais: é possível? 
(Itália, discussões na França)

– (iv) Máxima simplificação e harmonização legislativa.

A reforma das garantias: veículo
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As garantias e o Código Civil brasileiro

• Uma solução de livro autônomo:

– (i) Exemplos dos Códigos da França e Québec.

– (ii) CCB: artigos 1.419 a 1.510 (parte final do Livro III – Direito das Coisas).

– (iii) Destaque do Título X do Livro III em um novo Livro autônomo (solução Québec)

– (iv) Discussão de escopo (fiança, aval e novas garantias pessoais; garantia em geral)

• Uma solução unitária (o contrato de garantia):

• Uma base contratual comum a toda garantia: (i) obrigação de fornecer e reforçar 
garantia; (ii) obrigações garantidas; (iii) formação por contrato; (iv) prioridade; (v) 
transmissão acessória; (vi) agente de garantias; (viii) vencimento; (ix) extinção; (x) regras 
aplicáveis aos terceiros garantidores (responsabilidade, recursos, direitos e exoneração)

• Uma base comum das garantias reais: (i) publicidade; (ii) alienação dos bens e sequela; 
(iii) conservação nos frutos e nos bens substitutos; (iv) direitos e obrigações do garantidor-
possuidor; (v) excussão.

• Exceção: aspectos objetivos. 

A reforma das garantias: veículo



Conclusões

• Visão sistemática: universalização das soluções como 
simplificação do sistema; limites?

• Dogmática: Direito das Garantias
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49

mailto:fsilva@pn.com.br


São Paulo

R. Hungria, 1.100

01455-906

São Paulo . SP

t. +55 (11) 3247 8400

f. +55 (11) 3247 8600

Brasil

Rio de Janeiro

Rua Humaitá, 275 . 16º andar

22261-005

Rio de Janeiro . RJ

t. +55 (21) 2506 1600

f. +55 (21) 2506 1660

Brasil

Brasília

SAFS, Quadra 2 . Bloco B

Ed. Via Office . 3º andar

70070-600 . Brasília . DF

t. +55 (61) 3312 9400

f. +55 (61) 3312 9444

Brasil

www. pinheironeto.com.br pna@pn.com.br


