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RESUMO

 
Esta dissertação tem como objetivo principal a análise da alienação fiduciária de bens 

imóveis regulada pela Lei nº 9.514/97 e os seus efeitos a partir do seu registro no 

competente Registro de Imóveis. Essa modalidade de garantia real foi introduzida em 

nosso ordenamento na década através da Lei nº 4.728/65, alterada e complementada pelo 

Decreto-Lei nº 911/69, que tratava do financiamento de bens de consumo duráveis. Dada a 

bem sucedida experiência com aludida lei federal aliada à escassez de moradia que assola o 

País, a alienação fiduciária de bens imóveis surgiu como uma solução para combater tal 

problema social e, ao mesmo tempo, fomentar o crescimento econômico, com a geração de 

empregos na indústria de construção civil. Com o registro do contrato de alienação 

fiduciária perante o competente Registro de Imóveis, a propriedade fiduciária é constituída. 

Enquanto a propriedade fiduciária é a garantia real, o contrato de alienação fiduciária em 

garantia é o título para sua constituição. Inexistido o registro do mencionado contrato, 

inexiste garantia real. A propriedade fiduciária de bens imóveis representou verdadeira 

revolução no mercado imobiliário, especialmente no campo das garantias reis. Por meio da 

propriedade fiduciária, o credor-fiduciário recebe a propriedade resolúvel e limitada do 

imóvel, bem como a sua posse indireta, ao passo que o devedor-fiduciante recebe a posse 

direta do imóvel, podendo dele usufruir por sua conta e risco enquanto estiver adimplente. 

Em caso de inadimplemento do devedor-fiduciário, a Lei nº 9.514/97 autoriza o credor-

fiduciário a alienar o imóvel em público leilão extrajudicial, desde que observados certos 

procedimentos. Apesar desta fórmula de satisfação do crédito ainda ser controversa na 

doutrina e na jurisprudência, a posição majoritária dos tribunais é no sentido de que o 

leilão extrajudicial atende aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla 

defesa.  Tal fato tem contribuído substancialmente para a crescente utilização desta nova 

modalidade de garantia real.

PALAVRAS-CHAVE: alienação fiduciária de imóveis – propriedade fiduciária – garantia 

real – Registro de Imóveis
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ABSTRACT 
 

The goal of this dissertation is to review the contract of fiduciary alienation of real estate 

governed by Federal Law No. 9.514/97 and its effects after its registration before the real 

estate registry. Such type of security was introduced in the Brazilian legal system in the 

60’s by Federal Law No. 4.728/65, modified and complemented by Decree-Law No.

911/69, which regulates the fiduciary alienation of durable goods. Based on the success 

achieved with that Federal Law and the necessity of covering the lack of residential 

properties in Brazil, the fiduciary alienation appeared as a solution to face such social issue

and, at the same time, stimulate the economic growth with the creation of new 

employments in the civil construction industry. By the act of recording the contract of 

fiduciary alienation before the real estate registry, the fiduciary ownership of real estate 

(propriedade fiduciária sobre bens imóveis) emerges. While the fiduciary ownership is a 

type of security, the contract of fiduciary alienation is the title necessary to constitute that 

security. If the contract of fiduciary alienation is not registered before the real estate 

registry, there is no security. The fiduciary ownership of real estate represented a 

revolution in the Brazilian real estate market, mainly on the field of securities. Through the 

fiduciary ownership of real estate, the fiduciary/trustee (credor-fiduciário) receives the title 

of the property object of the security as well as its indirect possession, and, on the other 

hand, the fiduciary agent (devedor-fiduciante) receives the direct possession over the 

property and is entitled to the right of using the real estate by its own risk while he 

performs his obligations. In case the fiduciary agent fails to accomplish his obligations of 

paying the debt, Federal Law No. 9.514/97 allows the trustee to recover its credit with the 

sale of the property at an extrajudicial public auction since all procedures provided in Law 

are duly respected. Although this formula of satisfying the trustees’ credit is still discussed 

by doctrine and case law, the majority position of case law points out the constitutionality 

of the public auction regulated by Federal Law No. 9.514/97 since it observes the 

constitutional commandment of due process of law. This fact has contributed substantially 

for the increasing use of this new type of security.

KEY WORDS: fiduciary alienation od real estate – fiduciary ownership 

of real estate – security – estate registry 
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INTRODUÇÃO 

O objetivo desta dissertação é examinar o instituto da alienação 

fiduciária de bens imóveis e seus efeitos nos campos do direito das obrigações, do direito 

real e do Registro de Imóveis, sem, contudo, ter a pretensão de esgotar o tema. 

A partir da necessidade de se prevenir os riscos de inadimplemento 

contratual e de reforçar o cumprimento das obrigações, em que há um período de tempo 

entre a sua conclusão e o seu cumprimento, surgiram as garantias contratuais, que tanto 

podem ser reais como pessoais. 

No caso específico da alienação fiduciária, ela teve sua origem no 

direito romano por meio da fidúcia e logo se tornou a modalidade de garantia real preferida 

pelos credores. Apesar de aparentemente inexistir qualquer relação e/ou influência do 

direito romano, o direito germânico e direito anglo-saxão também desenvolveram institutos 

de garantia real semelhantes à fidúcia. 

No Brasil, com o desenvolvimento econômico no século XIX, 

decorrente do crescimento do mercado cafeicultor aliado ao início da contratação de mão-

de-obra assalariada para trabalhar nas lavouras, surgiu a necessidade de constituir a 

propriedade privada de imóveis para que ela pudesse ser destinada à garantia de obrigações 

relacionadas à concessão de financiamentos principalmente para os cafeicultores. 

Nesse contexto, em 21 de outubro de 1843, foi introduzida em nosso 

ordenamento a figura da hipoteca por meio da Lei Orçamentária nº 317/1843, 

posteriormente ser regulamentada pelo Decreto nº 482/1846, que, nos seus trinta e três 

artigos, tratou, dentre outros tópicos, do local de registro da hipoteca, da pessoa 

responsável em requerer o registro e em executá-lo, dos documentos necessários para 

registro da hipoteca, dos efeitos do registro. 

A hipoteca acabou por se firmar como a principal modalidade de 

garantia real no direito brasileiro. Contudo, por força da crise pela qual as garantias reais 

tradicionais, em especial a hipoteca, passam ante a dificuldade na recuperação de crédito, o 

legislador verificou a necessidade de criar uma nova modalidade de garantia real capaz de 

atender aos anseios da sociedade. 

Em razão da bem sucedida experiência com a alienação fiduciária 

em garantia de bens móveis criada pela Lei nº 4.728/65, alterada e complementada pelo 

Decreto-Lei nº 911/69, o legislador optou por estender os princípios daquele texto 
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normativo para os bens imóveis de modo a conferir maior proteção aos capitais envolvidos 

em financiamentos para aquisição de bens imóveis, editando, assim, a Lei nº 9.514/97. 

Como será analisado no decorrer deste trabalho, a legislação confere 

à alienação fiduciária tratamento peculiar, na medida em que a propriedade do bem dado 

em garantia do cumprimento da obrigação é transferida ao credor-fiduciário pelo registro 

do contrato de alienação fiduciária perante o competente Registro de Imóveis, 

constituindo, assim, a propriedade fiduciária, esta, sim, garantia real. 

Embora a transmissão da propriedade ao credor-fiduciário ocorra 

sob condição resolutiva, essa propriedade limitada o permite a alienar o imóvel em público 

leilão quando verificada a inadimplência do devedor-fiduciante e desde que observados os 

requisitos legais para consolidação da propriedade na sua pessoa. Em contrapartida, ao 

devedor-fiduciante cabe a posse direta do mesmo bem e a sua livre utilização, por sua 

conta e risco, sendo-lhe reservado o direito de ser restituído no pleno domínio do imóvel 

quando adimplida integralmente a dívida. 

Como se vê, a preferência pela adoção de tal instituto nos negócios 

jurídicos praticados no mercado imobiliário deve-se à sua singular efetividade na 

recuperação do capital financiado, sobretudo em caso de falência ou insolvência do 

devedor, seja pela sua eficácia funcional, seja pela sua classificação sobre os demais 

créditos concursais.

Apesar de parte da doutrina questionar a constitucionalidade do 

leilão extrajudicial e a incidência do artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor nos 

contratos de alienação fiduciária de imóveis, conforme será analisado adiante, fato é que, 

com o advento da Lei nº 9.514/1997, a alienação fiduciária tornou-se a modalidade de 

garantia real preferida pelas instituições financeiras nos negócios jurídicos imobiliários, 

servindo para fomentar o crescimento econômico nacional, seja mediante a rápida 

recuperação de crédito, seja pela circulação de ativos mobiliários emitidos com lastro em 

créditos imobiliários.  

Ademais, o grave déficit habitacional que tanto assola o País aos 

poucos vem sendo reduzido com a rápida e desburocratizada concessão de crédito 

principalmente aos cidadãos de baixa renda.

Por fim, o presente trabalho tece algumas considerações sobre o 

sistema norte-americano de garantia ao financiamento imobiliário e a crise imobiliária que 

atingiu os Estados Unidos nos idos de 2008, fazendo comparações pontuais entre as 
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modalidades de financiamento daquele sistema com a alienação fiduciária em garantia de 

imóveis do direito brasileiro.
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CONCLUSÃO
 

A alienação fiduciária em garantia teve sua origem no direito 

romano através do instituto da fidúcia. Embora semelhantes, verifica-se que dois aspectos 

distinguem as duas figuras: 

1) Na fidúcia do tipo romano, o elemento confiança é essencial para 

caracterização do negócio. O fiduciante transmite a propriedade plena da coisa ao 

fiduciário confiando que este a restituirá assim que verificada determinada condição. A 

depender da modalidade da fidúcia – fiducia cum amico ou fiducia cum credito -, a 

condição poderá ser a interrupção de uma ameaça ao fiduciante, por exemplo (fiducia cum 

creditore) ou o pagamento de uma dívida (fiducia cum creditore). Já na alienação

fiduciária de bens imóveis, a confiança é inexistente, porquanto a Lei nº 9.514/97 preenche 

tal lacuna de modo a proteger o devedor-fiduciante contra a prática de eventual abuso pelo 

credor-fiduciário, como, por exemplo, a alienação do bem dado em garantia para terceiro. 

2) Enquanto na fidúcia do tipo romano, o fiduciário recebia a plena 

propriedade da coisa transmitida pelo fiduciante, com todas as faculdades a ela inerentes: 

uso, gozo e disposição. Alguns fiduciários inescrupulosos, abusando da confiança

depositada pelo fiduciante, chegavam a alienar a terceiros a coisa dada em garantia. Neste 

caso, restava ao fiduciante tão-somente pleitear indenização por perdas e danos. Na 

alienação fiduciária em garantia de bens imóveis, a lei do SFI estabelece que o credor-

fiduciário receberá a propriedade resolúvel, portanto, limitada, do imóvel objeto da 

garantia, bem como a sua posse indireta. Em contrapartida, a Lei nº 9.514/97 assegura ao 

devedor-fiduciante a livre disposição do imóvel, desde que este esteja adimplente com suas 

obrigações. Assim, o credor-fiduciário está impossibilitado de praticar atos que possam 

perturbar a livre disposição do imóvel pelo devedor-fiduciante. Mesmo na hipótese de o 
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credor-fiduciário vir a ser consolidado na propriedade do imóvel dado em garantia em 

razão do inadimplemento do devedor-fiduciante, a lei do SFI determina que o credor-

fiduciário deve levar o bem a público leilão no prazo de trinta dias a contar da 

consolidação da propriedade. 

Outro aspecto da propriedade fiduciária imobiliária diz respeito à 

natureza da propriedade recebida pelo credor-fiduciário a título de garantia. Alguns autores 

a comparar com a natureza da propriedade recebida pelo trustee na operação de trust no 

common law. 

O trust tem como fundamento básico a dupla propriedade sobre o 

mesmo bem: a propriedade formal ou nominal (legal property) e a propriedade substancial 

ou de fruição (equitable property). Entretanto, essa divisão de propriedade é uma noção 

incompatível com os sistemas de filiação romana, tal como o brasileiro, no qual prevalece 

o princípio da unicidade do domínio e da incindibilidade do direito subjetivo do 

proprietário. Assim, no trust, ao trustee caberá a propriedade formal e ao beneficiário a 

propriedade de fruição, ao passo que na alienação fiduciária de imóvel, caberá ao credor-

fiduciário a propriedade resolúvel e limitada do bem dado em garantia. 

Dentre os institutos do common law examinados neste trabalho, 

depreende-se que, apesar de não serem institutos idênticos, as estruturas da alienação 

fiduciária em garantia e do chattel mortgage são extremamente semelhantes. Enquanto na 

alienação fiduciária há transferência da propriedade fiduciária ao credor sob condição 

resolutiva (pagamento da dívida pelo devedor) e o desdobramento da posse em direta e 

indireta, sendo que o devedor permanece na posse direta do bem, na chattel mortgage

ocorre processo semelhante, porém dentro das peculiaridades do common law, porquanto o 

credor recebe a propriedade formal também sob condição resolutiva e o devedor remanesce 

com a propriedade de fruição, figura semelhante à posse direta no civil law.  
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No Brasil, a propriedade fiduciária imobiliária encontrou campo 

fértil para seu nascimento e desenvolvimento com o descrédito da hipoteca, com a lentidão 

dos atos para sua constituição, com o assoberbamento do Poder Judiciário e com as 

discussões que orbitam em torno do Decreto-Lei nº 70/66 e da Lei nº 5.741/71. Não há 

margem para dúvida sobre o total descompasso entre os mecanismos de recuperação de 

crédito pela garantia hipotecária e a atual conjectura econômica. 

E é nesse contexto que surge a propriedade fiduciária em garantia 

surge como nova modalidade de garantia real justamente para preencher a lacuna deixada 

pela hipoteca. A alienação fiduciária atenua as dificuldades enfrentadas na execução dos 

tradicionais instrumentos de garantia, na medida em que oferece maior rigor e eficiência na 

segurança do crédito.

De um modo geral, é possível indicar as três principais inovações 

introduzidas pela Lei nº 9.514/97 como sendo: a) a criação de um novo título de crédito, 

lastreado em crédito imobiliário; b) a previsão de funcionamento de companhias destinadas 

à aquisição e à securitização de créditos imobiliários, mediante a emissão e circulação dos 

idealizados CRI – Certificados de Recebíveis Imobiliários; e c) a regulamentação da 

alienação fiduciária em garantia de bens imóveis.  

Assim, após quinze anos da vigência da Lei nº 9.514/97, é possível 

afirmar que o instituto da alienação fiduciária em garantia surgiu como um importante 

instrumento de fomentação do crédito no setor imobiliário, propiciando ao investidor uma 

forma segura e eficaz de recuperar o seu investimento, na hipótese de inadimplemento do 

devedor, além de instituir um novo e atrativo título de crédito – Certificado de Recebível 

Imobiliário – lastreado na segurança da propriedade imobiliária e com a negociabilidade 

dos valores mobiliários.  

Vale também destacar que a Lei nº 9.514/97 alberga duas figuras 

jurídicas distintas, porém intimamente interligadas: (i) a alienação fiduciária em garantia; e 

(ii) a propriedade fiduciária. A alienação fiduciária em garantia é apenas o contrato que 

serve de título para constituição da propriedade fiduciária, esta, sim, garantia real. Isso 

também ocorre com as demais modalidades de garantia real previstas no nosso 

ordenamento. Por exemplo, para constituição da hipoteca, necessário se faz a celebração de 

um contrato de hipoteca (título), o qual, após ser registrado no competente Cartório de 

Registro de Imóveis, constituirá a hipoteca, que é a garantia real propriamente dita. O mero 

contrato de hipoteca não tem o condão de criar a garantia real, fato que somente se 

concretiza mediante o seu registro no Registro de Imóveis. 
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Esse desdobramento em dois momentos distintos para constituição 

da garantia real encontra respaldo nos artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil, os quais, 

respectivamente, estabelecem a necessidade da celebração de um contrato, de um título, 

destinado à aquisição, constituição ou transferência de um determinado direito ou ônus 

real, e o seu correspondente registro. 

Atento à imperfeição da redação da Lei nº 4.728/65 e do Decreto-

Lei nº 911/69, o legislador da Lei nº 9.514/97 procurou diferenciar as figuras da alienação 

fiduciária em garantia e da propriedade fiduciária de forma a não permitir qualquer 

equívoco quanto à sua interpretação. 

Em relação à comparação com institutos afins, a alienação fiduciária 

em garantia de bens imóveis revela-se sui generis. Apesar de guardar algumas semelhanças 

com algumas figuras, como, por exemplo, o negócio fiduciário, a alienação fiduciária tem 

características próprias. 

No tocante à execução da garantia em caso de inadimplemento do 

devedor-fiduciante, verifica-se que a lei do SFI buscou conferir celeridade à recuperação 

do crédito pelo credor-fiduciário. O objetivo dessa medida foi justamente propiciar meios 

para o capital ser direcionado ao financiamento imobiliário da forma menos onerosa 

possível, já que o credor-fiduciário saberá que, na hipótese de inadimplemento do devedor-

fiduciante, seu crédito será satisfeito de forma célere e eficaz. 

Assim, os leilões extrajudiciais revelam-se essenciais para o objetivo 

da lei, pois são eles que asseguram ao credor-fiduciário uma execução mais célere do que 

aquela promovida via judicial. Nesse contexto, foi possível apurar que a 

constitucionalidade dos leilões extrajudiciais ainda é objeto de questionamento pela 

doutrina e pela jurisprudência. 

A nosso ver, o procedimento do leilão extrajudicial per si não é 

inconstitucional, porquanto é assegurado ao devedor-fiduciante o direito ao contraditório e 

à ampla defesa durante todo o procedimento.  

Por outro lado, a previsão do § 2º do artigo 27, da lei do SFI, nos 

parece desmedida, razão pela qual entendemos que a teoria do adimplemento substancial 

deve ser aplicada à Lei nº 9.514/97 nas situações em que a inadimplência do devedor-

fiduciário for insignificante perante o todo, em respeito aos princípios da 

proporcionalidade, da boa-fé objetiva e da socialidade. 

Neste aspecto, concordamos com a solução para a

desproporcionalidade do § 2º do artigo 27 para o fim perseguido apresentada por Manoel 
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Justino Bezerra Filho329 mediante  a alteração da redação do aludido dispositivo legal nos 

seguintes termos: 
No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que seja 

igual ou superior a 75% do valor do imóvel, estipulado na forma do 

parágrafo anterior, mais as despesas, prêmios de seguros, encargos legais, 

inclusive tributos, e das contribuições condominiais. 

Em relação à incidência do artigo 53 do CDC, os tribunais 

brasileiros já se manifestaram pela a sua não aplicação aos contratos de alienação 

fiduciária, na medida em que a Lei nº 9.514/97 contém estrutura legal específica para a 

execução da garantia e, caso o valor obtido no leilão extrajudicial ultrapasse o valor da 

dívida, é assegurado ao devedor-fiduciante o recebimento do saldo que sobejar. Portanto, a 

Lei nº 9.514/97 prevalece sobre o CDC com fundamento no princípio da especialidade.

Ademais, pelo princípio da cronologia, depreende-se que a lei do 

SFI foi introduzida em nosso ordenamento seis anos depois da vigência do CDC. Sendo as 

duas leis hierarquicamente equivalentes (leis ordinárias), a lei do SFI prevalece sobre o 

CDC, nos termos do § 2º, do artigo 2º, da LINDB.

Do exposto, verifica-se que a propriedade fiduciária de bens imóveis 

é modalidade de garantia real sui generis, capaz de atender aos anseios do credor-fiduciário 

na hipótese de insolvência do devedor-fiduciante de forma célere e eficaz. Todavia, não se 

pode deixar de lado a busca por uma execução justa e equilibrada de forma a respeitar os 

direitos do devedor-fiduciante, notadamente o seu direito de permanecer no imóvel quando 

cumprida quase que totalmente a sua obrigação (teoria do adimplemento substancial).

                                                       
329 BEZERRA FILHO, op. cit., p. 75. 
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