
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

INOVAÇÕES LEGISLATIVAS

NOVO CPC

Lei 13.465/2017

Lei 13.476/2017

Melhim Chalhub

CONTRATOS - Melhim Namem Chalhub - Incorporação Imobiliária



Negócio jurídico de transmissão condicional,

que confere ao adquirente (fiduciário) uma

propriedade sob condição resolutiva e ao

transmitente (fiduciante) uma propriedade sob

condição suspensiva.

A propriedade reverte ao fiduciante se e quando

implementada a condição ou se consolida no

fiduciário pelo simples efeito do implemento ou

da falha da condição.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA



Propriedade resolúvel com caraterísticas

especiais, em conformidade com a função que

desempenha.

PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA



Código Civil

“Art. 1.368-B. A alienação fiduciária em garantia

de bem móvel ou imóvel confere direito real de

aquisição ao fiduciante, seu cessionário ou

sucessor.”

(redação dada pela L. 13.043, 13.11.2014)

DIREITO DO FIDUCIANTE



Código Civil

“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 13.043, 13.11.2014

DIREITO DO FIDUCIÁRIO



Código Civil

Art. 1.368-B. ……………………………………..

Parágrafo único. O credor fiduciário que se tornar

proprietário pleno do bem, por efeito de realização da

garantia, mediante consolidação da propriedade,

adjudicação, dação ou outra forma pela qual lhe tenha

sido transmitida a propriedade plena, passa a responder

pelo pagamento dos tributos sobre a propriedade e a

posse, taxas, despesas condominiais e quaisquer outros

encargos, tributários ou não, incidentes sobre o bem

objeto da garantia, a partir da data em que vier a ser

imitido na posse direta do bem.”

AQUISIÇÃO PELO 

FIDUCIÁRIO



Constituição Federal

“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos

sobre:

.....................................................................................

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato

oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão

física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de

garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;”

AQUISIÇÃO PELO 

FIDUCIÁRIO



TJSP – 15a Câmara de Direito Público

Agravo de Instrumento 2163248-21.2017.8.26.0000

Considerou inconstitucional a cobrança de ITBI

pelo ato de consolidação da propriedade no

patrimônio do credor fiduciário

AQUISIÇÃO PELO 

FIDUCIÁRIO



PENHORA DO DIREITO AQUISITIVO

Código de Processo Civil

“Art. 835. A penhora observará,

preferencialmente, a seguinte ordem:

(...);

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa

de compra e venda e de alienação fiduciária em

garantia;



PENHORA DO DIREITO AQUISITIVO

Intimação do credor fiduciário

Código de Processo Civil

“Art. 799. Incumbe ainda ao exequente:

I - requerer a intimação do credor pignoratício,

hipotecário, anticrético ou fiduciário, quando a

penhora recair sobre bens gravados por penhor,

hipoteca, anticrese ou alienação fiduciária;”



EXPROPRIAÇÃO 

DO DIREITO AQUISITIVO

Código de Processo Civil

“Art. 804. ..................................................................

§ 3o A alienação de direito aquisitivo de bem objeto

de promessa de venda, de promessa de cessão ou

de alienação fiduciária será ineficaz em relação ao

promitente vendedor, ao promitente cedente ou ao

proprietário fiduciário não intimado.”



PENHORA DO DIREITO AQUISITIVO

Recurso Especial nº 1.171.341 - DF (2009/0243850-

3) - Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti -

Julgamento: 06/12/2011

Processual Civil. Penhora. Alienação Fiduciária.

Contrato. Direitos. Possiblidade. Inteligência do

artigo 655, XI, do CPC. Recurso Especial conhecido

e provido.



INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO 

DA MORA

Lei 9.514/1997, com redação dada pela Lei 13.465/2017

Art. 26. .......................................................................................

§ 3o-A. Quando, por duas vezes, o oficial de registro de imóveis

ou de registro de títulos e documentos ou o serventuário por eles

credenciado houver procurado o intimando em seu domicílio ou

residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta,

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao

imóvel, a fim de efetuar a intimação, na hora que designar,

aplicando-se subsidiariamente o disposto nos arts. 252, 253 e 254

da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo

Civil).



INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO 

DA MORA

Lei 9.514/1997, com redação dada pela Lei 13.465/2017

Art. 26. ..........................................................................

§ 3o-B. Nos condomínios edilícios ou outras espécies de

conjuntos imobiliários com controle de acesso, a

intimação de que trata o § 3o-A poderá ser feita ao

funcionário da portaria responsável pelo recebimento de

correspondência.



Art. 26-A da Lei 9.514

Tratamento diferenciado

Critério de consolidação e purgação da mora

diferenciado, aplicável somente aos financiamentos

habitacionais.

a) “Carência” de 30 dias para consolidação da

propriedade, depois de expirado o prazo para

purgação

b) Prazo adicional de pelo menos 30 dias para purgação



PURGAÇÃO DA MORA APÓS 

CONSOLIDAÇÃO ?
O contrato não se extingue por força da consolidação?

REsp 1.518.085-RS

“[...] Aplicação subsidiária do Decreto-lei nº 70/1966.

Proteção do devedor.(...). No âmbito da alienação fiduciária

de imóveis em garantia, o contrato não se extingue por força

da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário,

mas, sim, pela alienação em leilão público do bem objeto da

alienação fiduciária, após a lavratura do auto de arrematação.

3. A garantia do direito de quitação do débito antes da

assinatura do auto de arrematação protege o devedor da

onerosidade do meio executivo e garante ao credor a

realização de sua legítima expectativa – recebimento do

débito contratado.”



PAGAMENTO INTEGRAL APÓS PRAZO 

DA PURGAÇÃO

Lei 13.465/2017

Lei 9.514/1997, com redação dada pela Lei 13.47

Art. 27. ....................................................................................................

§ 2o-B. Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no

patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo

leilão, é assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para

adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado

aos encargos e despesas de que trata o § 2o deste artigo, aos valores

correspondentes ao imposto sobre transmissão inter vivos e ao laudêmio,

se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária

no patrimônio do credor fiduciário, e às despesas inerentes ao

procedimento de cobrança e leilão, incumbindo, também, ao devedor

fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para

a nova aquisição do imóvel, de que trata este parágrafo, inclusive custas e

emolumentos.



PAGAMENTO APÓS PRAZO 

DA PURGAÇÃO

Alteração legislativa – Lei 13.465/2017

Nova redação do art. 39 da Lei 9.514/1997

“Art. 39. Às operações de crédito compreendidas no

sistema de financiamento imobiliário, a que se refere esta

Lei: …………………………………………………………

II - aplicam-se as disposições dos arts. 29 a 41 do Decreto-

Lei no 70, de 21 de novembro de 1966, exclusivamente aos

procedimentos de execução de créditos garantidos por

hipoteca.”



LEILÃO - LANCE MÍNIMO

“Art. 24. O contrato que serve de título ao negócio

fiduciário conterá:

……………………………………………………………

VI - a indicação, para efeito de venda em público leilão, do

valor do imóvel e dos critérios para a respectiva revisão;”



LEILÃO - LANCE MÍNIMO

Alteração legislativa – Lei 13.465/2017

Art. 24. ...........................................................................

Parágrafo único. Caso o valor do imóvel convencionado

pelas partes nos termos do inciso VI do caput deste artigo

seja inferior ao utilizado pelo órgão competente como

base de cálculo para a apuração do imposto sobre

transmissão inter vivos, exigível por força da

consolidação da propriedade em nome do credor

fiduciário, este último será o valor mínimo para efeito de

venda do imóvel no primeiro leilão.



LEILÃO

INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS

“Art. 27. ...........................................................................

§ 4º Nos cinco dias que se seguirem à venda do imóvel no

leilão, o credor entregará ao devedor a importância que

sobejar, considerando-se nela compreendido o valor da

indenização de benfeitorias, depois de deduzidos os valores

da dívida e das despesas e encargos de que tratam os §§ 2º

e 3º, fato esse que importará em recíproca quitação, não se

aplicando o disposto na parte final do art. 516 do Código

Civil.”.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L3071.htm#art516


INTIMAÇÃO PARA LEILÃO

Alteração legislativa – Lei 13.465/2017

“Art. 27. ……………………………………………………

§ 2o-A. Para os fins do disposto nos §§ 1o e 2o deste

artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão

comunicados ao devedor mediante correspondência

dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao

endereço eletrônico.”

Forma de comunicação equivalente à da notificação do

devedor fiduciante para purgar a mora na alienação

fiduciária do bem móvel (Lei 13.043/2014).



PREFERÊNCIA DO DEVEDOR PARA 

REAQUISIÇÃO

Art. 27. …………………………………………………

§ 2o-B (...), é assegurado ao devedor fiduciante o direito de

preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente

ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas de que

trata o § 2o deste artigo, aos valores correspondentes ao

imposto sobre transmissão inter vivos e ao laudêmio, se for o

caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade

fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e às despesas

inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo,

também, ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos

tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do

imóvel, de que trata este parágrafo, inclusive custas e

emolumentos.



“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

(….)

§ 2o Nas ações que tenham por objeto a revisão de

obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou

de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia,

discriminar na petição inicial, dentre as obrigações

contratuais, aquelas que pretende controverter, além de

quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3o Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso deverá

continuar a ser pago no tempo e modo contratados.”

INCONTROVERSO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL



“QUITAÇÃO AUTOMÁTICA”

Lei nº 9.514

“Art. 27. ............................................................................

§ 5º Se, no segundo leilão, o maior lance oferecido não for 

igual ou superior ao valor referido no § 2º, considerar-se-á 

extinta a dívida e exonerado o credor da obrigação de que 

trata o § 4º.

§ 6º Na hipótese de que trata o parágrafo anterior, o credor,

no prazo de cinco dias a contar da data do segundo leilão,

dará ao devedor quitação da dívida, mediante termo

próprio.”



“QUITAÇÃO AUTOMÁTICA”

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

LEGISLATIVA
“Art. 27. .................................................................................

“§ __ As disposições dos parágrafos quinto e sexto deste

artigo não se aplicam às operações de crédito, em geral, não

destinadas a fins habitacionais, e às de autofinanciamento

realizadas por grupos de consórcio, de que trata a Lei nº

11.795, de 8 de outubro de 2008, hipóteses em que, se o

imóvel for vendido por valor inferior ao da dívida, o devedor

e seus eventuais fiadores continuarão obrigados pelo

pagamento da diferença entre o valor da venda e o valor

integral atualizado da dívida garantida, acrescido dos seus

encargos, das despesas de cobrança e de consolidação da

propriedade, inclusive impostos e laudêmio, se houver, e de

cobrança e leilão.



Lei nº 11.795/2008

EXCEÇÃO AO PERDÃO DA DÍVIDA

“CONSÓRCIO”

Art. 14. No contrato de participação em grupo de consórcio,

por adesão, devem estar previstas, de forma clara, as

garantias que serão exigidas do consorciado para utilizar o

crédito.

(...) 

§ 6º Para os fins do disposto neste artigo, o oferecedor de

garantia por meio de alienação fiduciária de imóvel ficará

responsável pelo pagamento integral das obrigações

pecuniárias estabelecidas no contrato de participação em

grupo de consórcio, por adesão, inclusive da parte que

remanescer após a execução dessa garantia.



Lei nº 13.476/2017
EXCEÇÃO AO PERDÃO DA DÍVIDA

ABERTURA DE CRÉDITO BANCÁRIO

“Art. 3º A contratação, no âmbito do sistema financeiro nacional,

de abertura de limite de crédito, as operações financeiras

derivadas do limite de crédito e a abrangência de suas garantias

obedecerão ao disposto nesta Lei.

a) Valor total do crédito aberto

b) Taxas máxima e mínima de juros

c) Prazo de vigência

d) Garantias “abrangerão todas as operações financeiras

derivadas (...), inclusive as dívidas futuras”

e) Vencimento antecipado de todas as dívidas



LEILÃO – EXCEÇÃO AO 

PERDÃO DA DÍVIDA

Lei nº 13.476/2017

ABERTURA DE CRÉDITO BANCÁRIO

Art. 8º

Exoneração das garantias só após quitação de todas as

“operações financeiras derivadas”.

Art. 9º

Se após a realização de todas as garantias ainda restar saldo

devedor, o creditado e garantidores continuarão responsáveis

pelo pagamento, “não se aplicando o disposto nos §§ 5º e 6º

do art. 27 da Lei 9.514...”.



2 OU MAIS IMÓVEIS EM GARANTIA 

DE UMA MESMA DÍVIDA

Lei 9.514 não trata da matéria.

Aplicação subsidiária das regras gerais do processo de

execução, por efeito do art. 15 do CPC, no caso, art. 692,

par. ún., segundo o qual quando a penhora atingir vários

bens, ´será suspensa a arrematação, logo que o produto da

alienação dos bens (alguns deles, naturalmente) bastar para

o pagamento do credor´

Leilões não precisam ser concomitantes, até porque imóveis

podem se localizar em circunscrições diferentes.



2 OU MAIS IMÓVEIS EM GARANTIA 

DE UMA MESMA DÍVIDA

Se impossível o leilão conjunto em 30 dias, não vejo

impedimento legal à oferta separada, no limite do parágrafo

único do art. 692 do CPC.

Se alcançado com um imóvel o valor da dívida com o

produto da venda do primeiro imóvel, liberam-se os demais.

Se não, realiza-se o leilão dos outros, até que seja satisfeita

a dívida. Só nesse momento se encerra a execução do

crédito.



Controle do preço vil pelo 

Poder Judiciário

Prática do mercado: anunciar segundo leilão valor

superior a 50% da avaliação como mínimo para

arrematação, visando afastar risco de impugnacão por

venda a preço vil.



ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL

INAPLICÁVEL À ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA

REsp 1.622.555, 2ª Seção do STJ, 22.2.2017

“Extinção da ação de busca e apreensão (ou

determinação para aditamento da inicial, para

transmudá-la em ação executiva ou de cobrança), a

pretexto da aplicação da teoria do adimplemento

substancial. Descabimento. 1. Absoluta

incompatibilidade da citada teoria com os termos da

lei especial de regência. Reconhecimento.”



AÇÃO REVISIONAL NÃO OBSTA A 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE

Art. 30. .................................................................................

Parágrafo único. Nas operações de financiamento

imobiliário, inclusive nas operações do Programa Minha

Casa, Minha Vida, instituído pela Lei no 11.977, de 7 de

julho de 2009, com recursos advindos da integralização de

cotas no Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), uma

vez averbada a consolidação da propriedade fiduciária, as

ações judiciais que tenham por objeto controvérsias sobre as

estipulações contratuais ou os requisitos procedimentais de

cobrança e leilão, excetuada a exigência de notificação do

devedor fiduciante, serão resolvidas em perdas e danos e não

obstarão a reintegração de posse de que trata este artigo.



Restituição das quantias pagas. 

Prevalência do art. 27 da Lei 9.514 sobre o art. 53 CDC
AgIn no REsp 932750-SP (8.2.2008)

AgIn no REsp 1.160.549-RS (3.9.2012)

“Em verdade, a situação fática dos autos discrepa daquela em que

firmado o entendimento desta Corte Superior, conforme julgados

colacionados; trata-se, in casu, de alienação fiduciária em garantia de

bens imóveis e não de simples promessa de compra e venda (...) a

solução da controvérsia, seja ela buscada no âmbito do conflito de

normas, seja pela ótica da inexistência de conflitos entre os

dispositivos normativos em questão, leva à prevalência da norma

específica de regência da alienação fiduciária de bens imóveis,

concluindo-se, por conseguinte, pelo descabimento da pretensão de

restituição das prestações adimplidas, por força dos §§ 4º, 5º e 6º do

art. 27 da Lei nº 9.514/97.”

JURISPRUDÊNCIA



Restituição das quantias pagas. 

Prevalência do art. 27 da Lei 9.514 sobre o art. 53 do 

CDC

Recurso Especial 1.230.384-SP (3.4.2013)

“A regra especial do § 4º da Lei n. 9.514/97 claramente

estatui que a restituição ao devedor, após a venda do

imóvel em leilão, será do valor do saldo que sobejar ao

total da dívida apurada. Portanto, existe regra especial para

a situação jurídica em questão, que deve preponderar

sobre a regra geral do Código de Defesa do Consumidor.”

JURISPRUDÊNCIA



Restituição das quantias pagas. 

Prevalência do art. 27 da Lei 9.514 sobre o art. 53 do CDC

Embargos Infringentes no 0014916-27.2010.8.26.0604/50001, rel. Des.

Francisco Eduardo Loureiro, j. 11.8.2015

“Não se resolve contrato, mas sim se executa garantia, o que é

estruturalmente distinto. A construtora vendedora cumpriu integralmente

a sua prestação, entregando o imóvel e celebrando o contrato de compra e

venda. Financiou o preço e tornou-se credora fiduciária, com propriedade

resolúvel sobre a unidade autônoma. Disso decorre não mais existir

contrato bilateral a ser resolvido, por iniciativa de qualquer das partes.

Existe agora apenas e tão somente contrato unilateral de mútuo garantido

por propriedade fiduciária. (...). Resta apenas ao credor, se o caso,

executar a garantia real e levar o imóvel gravado a leilão extrajudicial,

nos exatos termos da L. 9.514/97, com o propósito único e exclusivo de

recuperar o seu crédito”

JURISPRUDÊNCIA



Restituição das quantias pagas. 

Alienação fiduciária = Promessa de venda

Apelação 0104383-79.2007.8.26.0100, 9ª Câmara de Direito

Privado do TJSP, rel. Des. Alexandre Lazzarini, j. 23.2.2016

“Rescisão do contrato de alienação fiduciária”

Fundamentos: a alienação fiduciária “envolve relação de

consumo e contrato de adesão”, que, por si só, autorizaria o

devedor fiduciante a “postular a rescisão da avença, em

virtude de sua incapacidade financeira para continuar

honrando as parcelas”, com a consequente exoneração da sua

obrigação de pagar a dívida contraída no contrato de

financiamento.

JURISPRUDÊNCIA



RECUPERAÇÃO DE EMPRESA

Lei nº 11.101/2005
• Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos

existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

• § 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário

fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de

proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos

contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade,

inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em

contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se

submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os

direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais,

observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante

o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a

venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital

essenciais a sua atividade empresarial.



FALÊNCIA DO DEVEDOR

Lei nº 11.101/2005

“Art. 119. Nas relações contratuais a seguir mencionadas

prevalecerão as seguintes regras:

...............................................................................

IX – os patrimônios de afetação, constituídos para

cumprimento de destinação específica, obedecerão ao

disposto na legislação respectiva, permanecendo seus bens,

direitos e obrigações separados dos do falido até o advento

do respectivo termo ou até o cumprimento de sua finalidade,

ocasião em que o administrador judicial arrecadará o saldo a

favor da massa falida ou inscreverá na classe própria o

crédito que contra ela remanescer.”



Proposta de alteração legislativa

Código Civil

Art. 1.364. (...).

Parágrafo único. Os direitos reais de garantia ou

constrições, inclusive as averbações de bloqueios e

indisponibilidades de qualquer natureza, incidentes sobre o

direito real de aquisição do bem móvel ou imóvel de que

seja titular o fiduciante não obstam sua consolidação no

patrimônio do credor e sua venda, mas sub-rogam-se no

direito do fiduciante à percepção do saldo que

eventualmente remanescer do produto da venda do bem.

INDISPONIBILIDADE


