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RESUMO
A dissertação aborda a adequação da alienação fiduciária de bens imóveis para garantir
obrigações contraídas no bojo de contratos empresariais, celebrados fora do âmbito de
financiamento imobiliário-habitacional da Lei 9.514/97. Para tanto, é analisado o contexto
histórico do negócio fiduciário que deu origem à alienação fiduciária em garantia, e expostas
noções gerais sobre o sistema de garantias reais vigente no Brasil. Feitas tais considerações,
passa-se à análise da propriedade fiduciária, expondo as suas principais vantagens,
desvantagens e implicações sistêmicas. Em seguida, adentra-se no tema central do trabalho
a alienação fiduciária de bens imóveis, para a compreensão do cenário legislativo no qual
foi criada e das diversas modificações instituídas pelo legislador ao longo do tempo. As
principais questões controvertidas referentes ao tema dizem respeito ao momento de
satisfação do crédito no procedimento extrajudicial para a excussão da garantia. Após
identificarmos os pontos de fragilidade da legislação quando aplicável aos contratos
empresariais, propomos a integração de lacunas da Lei 9.514/97 por meio de redução
teleológica para que a aplicação dos dispositivos legais esteja em consonância com a
natureza da obrigação garantida, culminando na identificação de uma dualidade de regimes
da propriedade fiduciária imóvel. O propósito de tal análise é oferecer ferramentas
hermenêuticas ao intérprete da lei e possibilitar maior coerência sistemática e segurança
jurídica na utilização da alienação fiduciária de imóveis em garantia aos contratos
empresariais.

Palavras-chave: direito civil, direito empresarial, alienação fiduciária, alienação fiduciária
de bens imóveis, propriedade fiduciária, garantia, contratos empresariais.

ABSTRACT
The paper addresses the adequacy of the fiduciary security of real-estate to guarantee
obligations contracted on business agreements, apart from the real-estate financing scope of
Law 9.514/97. In order to do so, we analyze the historical context of the fiduciary transaction
that gave rise to the fiduciary security and we expose the general concepts regarding the
legal system of real guarantees prevailing in Brazil. After these considerations, we analyze
the fiduciary ownership, exposing its main advantages, disadvantages and systemic
consequences. Then we go into the central theme of the paper consisting in the fiduciary
security of real-estate, to understand the legislative scenario in which it was created and the
several modifications instituted by legislator over time. The main controversial issues related
to the subject refers to the moment of credit satisfaction by the extrajudicial proceeding to
foreclose the guarantee. After identifying the weaknesses of the legislation when applicable
to business agreements, we propose the integration of loopholes of Law 9.514/97 by
teleological reduction to adapt the legal dispositions to the nature of the obligation
guaranteed, culminating the identification of a dual system of the fiduciary ownership. The
purpose of this analysis is to offer hermeneutic tools to the interpreter of the law and to allow
greater systematic coherence and legal certainty regarding the use of the fiduciary security
of real-estate in business agreements.

Keywords: civil law, commercial law, fiduciary security, fiduciary security of real-estate,
fiduciary ownership, guarantee, business agreements.
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1

INTRODUÇÃO

A tutela do crédito é um dos pilares fundamentais da ordem econômica, por
possibilitar o bom fluxo de relações entre os agentes de mercado e a realização de
investimentos nos setores de comércio, indústria e serviços, com o propósito de ampliar e
dinamizar a produção e o volume de negócios. Tais medidas são essenciais para gerar
desenvolvimento econômico, social e nacional, um dos objetivos fundamentais da República
Federativa do Brasil, conforme dispõe o art. 3º, inc. II, da Constituição Federal.
Os contratos bancários são, por excelência, os instrumentos relacionados à
concessão de crédito. A proteção do crédito é relevante por ser uma das variáveis
consideradas para a tomada de decisão, tanto no que concerne ao custo para a obtenção e
concessão de crédito, quanto ao risco envolvido para a respectiva recuperação1.
A estipulação de garantias ao cumprimento das obrigações assumidas no bojo
dos contratos bancários consiste em um meio adequado para mitigar o risco de crédito,
reduzir os custos de transação e aumentar a eficiência econômica. Idealmente, a garantia
deverá proporcionar ao credor o retorno integral do investimento de forma célere e
desburocratizada2.
Com o aumento da necessidade de crédito na indústria e no comércio, sobretudo
a partir da Revolução Industrial, as modalidades clássicas dos instrumentos de garantia se
revelaram complexas, morosas e obsoletas frente à nova dinâmica negocial. Essa percepção

1

A Resolução 4.557/2017, do Banco Central do Brasil, dispõe acerca do gerenciamento do risco de crédito. O
risco de crédito é definido pelo art. 21 como sendo a possibilidade de ocorrência de perdas associadas a: (i)
não cumprimento pela contraparte de suas obrigações nos termos pactuados; (ii) desvalorização, redução de
remunerações e ganhos esperados em instrumento financeiro decorrentes da deterioração da qualidade
creditícia da contraparte, do interveniente ou do instrumento mitigador; (iii) reestruturação de instrumentos
financeiros; ou (iv) custos de recuperação de exposições caracterizadas como ativos problemáticos.
2
Otavio Yazbek pondera que a universalização do acesso do crédito é essencial para a redução dos spreads
bancários, assim definidos como a “diferença entre as taxas de juros básicas (de captação) e as taxas finais
(custo ao tomador)”, calculados conforme as expectativas de inadimplemento para a provisão ou a reposição
de perdas. Outros instrumentos negociais de administração do risco de crédito consistem na cessão de créditos,
mecanismos de securitização, fundos de recebíveis, cédulas de crédito bancário, operações ativas vinculadas,
derivativos de crédito e acordos de compensação. (YAZBEK, Otavio. O risco de crédito e os novos
instrumentos financeiros – uma análise funcional. In: FONTES, Marcos Rolim Fernandes; WAISBERG, Ivo
(coord.). Contratos Bancários. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 314 e 320).

2
se intensificou na era da tecnologia e da informação, permeada por relações complexas e
dinâmicas, interligadas em rede, e em constante intercâmbio de informações e capital, nas
quais o fator tempo, seja para a concessão do crédito, seja para a sua recuperação, assume
grande relevância para a tomada de decisão.
Diante disso, nos últimos anos observou-se o desenvolvimento de novas espécies
de garantias pessoais3, como a fiança omnibus4, as cartas de conforto5, a garantia autônoma6,
e a expansão das garantias constituídas sobre a transferência de propriedade, como a
alienação fiduciária. Esta foi denominada “supergarantia”7, em razão do maior poder
conferido ao credor mediante a transferência da propriedade do bem objeto da garantia, e da
posição extremamente privilegiada na hipótese de inadimplemento e insolvência do devedor.

3

LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes. Garantia das Obrigações. 3ª ed. Coimbra: Almedina, 2012, p. 2627.
4
Também conhecida como fiança genérica. Segundo Frederico Kastrup de Faro: “apresenta-se como um
subtipo da fiança de obrigações futuras a que faz referência o art. 821 do Código Civil, uma vez que, apesar de
poder abranger débitos pretéritos, o diferencial da figura consiste justamente na sua habilidade para garantir
créditos cujos respectivos fatos geradores só serão aperfeiçoados após a contratação da garantia.” (FARO,
Frederico Kastrup de. Fiança genérica (omnibus) bancária: validade e exercício da garantia à luz da boa-fé
objetiva. In: GUEDES, Gisela Sampaio da Cruz; MORAES, Maria Celina Bodin de; MEIRELES, Rose Melo
Vencelau; et. al. (coord.). Direito das garantias. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 63).
5
Judith Martins-Costa e Giovana Benetti apontam que as cartas de conforto são “figuras esquivas, de
conceituação fugidia, marcadas pela atipicidade” nas quais existe, “em regra, uma estrutura triangular, formada
por uma sociedade mãe, autora da carta de conforto; uma sociedade filha, favorecida pelo ‘conforto’ assegurado
pela carta; e uma instituição financeira, destinatária da carta. Muito esquematicamente: a sociedade mãe (ou
controladora) dirige uma carta a um terceiro afirmando, por exemplo, que a sociedade filha (controlada,
subsidiária), integra o grupo; ou então, comunica que, sendo integrante do grupo, cumprirá os seus
compromissos; ou, ainda, afirma que, se a sociedade filha não os cumprir, a sociedade mãe os cumprirá.”
(MARTINS-COSTA, Judith; BENETTI, Giovana. As cartas de conforto: modalidades e eficácia. In: GUEDES,
Gisela Sampaio da Cruz; MORAES, Maria Celina Bodin de; MEIRELES, Rose Melo Vencelau; et. al. (coord.).
Direito das garantias. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 438-441).
6
A garantia autônoma, sem previsão no Direito brasileiro, tem sido utilizada no Direito europeu para
impulsionar o crescimento econômico no contexto pós-guerras, por meio do desenvolvimento de mecanismo
de garantia autônoma desvinculada da obrigação principal. De acordo com Luis Miguel Pestana Vasconcelos,
“sendo esta garantia prestada por um banco do seu Estado, o credor afasta o risco do incumprimento ou da
insolvência da outra parte, de que ele em regra tem um conhecimento escasso, contribuindo desta forma para
a realização de transações que, não fosse esta garantia, não se realizariam. Por isso, se diz de forma expressiva
que elas constituem ‘the lifeblood of international commerce’.” (VASCONCELOS, Miguel Pestana. Direito
das garantias. Coimbra: Almedina, 2010, p. 121).
7
Cf. Fernando Noronha: “Temos proposto que sejam designadas de supergarantias as hipóteses em que é
permitido a um credor, para se assegurar do pagamento pelo devedor, assumir a propriedade da própria coisa
que diz respeito à dívida, para, na hipótese de inadimplemento, poder reivindicar a restituição dessa coisa,
assim ficando isento da obrigação de concorrer com quaisquer outros créditos, inclusive os detentores de
créditos trabalhistas e por acidente de trabalho. Estas hipóteses, que o direito tradicional não conhecia,
constituem novas formas de tutela dos interesses dos credores, sendo muito mais poderosas do que as próprias
garantias reais e até do que os privilégios creditórios preferenciais.” (NORONHA, Fernando. A alienação
fiduciária em garantia e o leasing financeiro como supergarantias das obrigações. In: TEPEDINO, Gustavo;
FACHIN, Luiz Edson. Contratos em espécie: atribuição patrimonial e garantia. São Paulo: Ed. Revista dos
Tribunais, 2011, p. 740).

3
Dentre as diversas modalidades de alienação fiduciária no Direito brasileiro,
destaca-se aquela constituída sobre bens imóveis, introduzida pela Lei 9.514/97, que dispõe
sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI). Posteriormente, por meio do art. 51 da
Lei 10.931/04, a alienação fiduciária de bens imóveis foi ampliada para garantir as
obrigações em geral, com o objetivo de tutelar “o bom funcionamento do mercado de crédito
brasileiro para o desenvolvimento da economia nacional”8.
A alienação fiduciária de bens imóveis passou a ser utilizada com frequência
cada vez maior pelos agentes de mercado, para garantir obrigações das mais diversas
naturezas. Como exemplo, pode-se citar os contratos de mútuo para a obtenção de capital de
giro, os contratos de construções, os contratos de fomento mercantil (factoring), os contratos
de operação de adiantamento de câmbio, os contratos de fornecimento de materiais, os
contratos envolvendo empreendimentos complexos que demandam múltiplas garantias,
entre outros.
O cerne do trabalho, portanto, será analisar a alienação fiduciária de bens
imóveis fora do cenário legislativo no qual foi originariamente concebida, isto é, como
instrumento de garantia aos contratos empresariais em sentido estrito, também denominados
contratos interempresariais. Os contratos empresariais são aqueles nascidos e desenvolvidos
em atividades empresariais9, em que “ambas [ou todas] as partes têm no lucro o escopo de
sua atividade”, sendo este o fator condicionante do comportamento das partes e a função
econômica do negócio10. Adotaremos, portanto, como critério distintivo dos contratos
empresariais o escopo de lucro bilateral.
A análise não pretende abordar os contratos civis, celebrados entre não
empresários, e os contratos de consumo11, celebrados entre um empresário e um não
8

Cf. constou na Exposição de Motivos 27/2007 do Projeto de Lei 3.065/04, o qual originou a Lei 10.931/04.
Disponível
em:
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=200814&
filename=PL+3065/2004. Acesso em 5 set. 2018.
9
Carlos Alberto Bittar usa esse conceito para definir os contratos comerciais, que adotaremos como sinônimo
aos contratos empresariais, embora o autor entenda ser de abrangência excessiva a tendência doutrinária de
reconhecimento de um direito empresarial, dada a inexistência de conceito uniforme e unívoco de empresa no
campo jurídico. (BITTAR, Carlos Alberto. Contratos comerciais. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária,
2008, p. 1-2).
10
FORGIONI, Paula A. Contratos Empresariais: teoria geral e aplicação. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2015, p. 34 e 40.
11
Com o objetivo de distinguir os contratos empresariais dos contratos consumeristas e civis, Paula Forgioni
explica que: “Nos contratos consumeristas, essa luta pelo lucro recai apenas sobre uma das partes (a empresa
fornecedora); nos civis, pode inexistir (como no caso da doação) ou aparecer de forma esporádica e mitigada

4
empresário, ou ainda entre dois ou mais empresários no qual um deles adquira produtos ou
serviços para uso pessoal ou privado, na qualidade de destinatário final12. Em regra, o
empresário não firmará o contrato garantido pela alienação fiduciária na qualidade de
destinatário final, seja no caso de empréstimo, de financiamento ou mesmo de aquisição de
bem imóvel, mas sim com o propósito de constituir, expandir ou manter sua atividade
negocial13.
A depender das partes contratantes, os contratos bancários, que dão suporte à
maior parte das operações garantidas por alienação fiduciária de bens imóveis, podem ser
classificados como contratos empresariais ou como contratos de consumo. Não obstante, a
lógica e a interpretação contratual serão totalmente diversas nessas duas hipóteses, razão
pela qual entendemos não ser possível a existência de um único regime legal capaz de
abarcar as especificidades de situações tão distintas.
O estudo da alienação fiduciária em garantia passa necessariamente pela análise
de seu antecedente histórico, o negócio fiduciário. O primeiro capítulo do trabalho abordará
as origens do negócio fiduciário, desde a sua concepção romana e as figuras afins no Direito
germânico e anglo-saxão, até o resgate do seu estudo pelos pandectistas, ao final do século
XIX e início do século XX.
A partir de tais substratos históricos e teóricos, no segundo capítulo do trabalho
será exposto um panorama geral acerca do sistema de garantias reais no Brasil, abordando a
crise das modalidades tradicionais dos direitos reais de garantia. Na sequência, trataremos
do contexto no qual a alienação fiduciária em garantia foi introduzida no Direito brasileiro,
através da Lei de Mercado de Capitais (Lei 4.728/65).

em um dos polos que se aproveitará economicamente do evento (locação, por exemplo). De qualquer forma,
mesmo nessas hipóteses, o escopo econômico não marca o contrato de forma tão incisiva como nos casos
comerciais, pois a parte não tem sua atividade profissional. O mote da empresa é diverso daquele do
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Serão expostas, ainda, considerações referentes ao contrato de alienação
fiduciária e à garantia objeto do contrato, a propriedade fiduciária. Como a utilização da
propriedade com função de garantia não é uma exclusividade do Direito brasileiro, será feita
uma breve exposição sobre a utilização dessa modalidade de garantia em outras ordens
jurídicas. Analisaremos, em seguida, as implicações sistêmicas decorrentes da utilização da
propriedade fiduciária, considerando as suas vantagens e desvantagens sob o ponto de vista
das partes envolvidas na relação jurídica e da ordem econômica como um tudo.
No terceiro capítulo, trataremos sobre a alienação fiduciária de bem imóvel. Com
o propósito de compreender a conjuntura na qual essa modalidade de garantia foi criada,
examinaremos o panorama fático e legislativo envolvendo o Sistema Financeiro da
Habitação (SFH), a sua tentativa de modernização através do SFI implementado pela Lei
9.514/97 e a expansão da alienação fiduciária de imóveis através das inovações introduzidas
pela Lei 10.931/04.
No quarto capítulo, abordaremos as questões referentes à satisfação do crédito
garantido através do mecanismo de excussão extrajudicial da garantia fiduciária imóvel.
Nesse tema se inserem os pontos mais problemáticos com relação aos contratos empresariais,
diante da incompatibilidade de diversos dispositivos da Lei 9.514/97 quando aplicados para
além do SFI. Trataremos acerca de questões controversas envolvendo o leilão extrajudicial
e outras restrições à alienação fiduciária de imóvel relacionadas à natureza, aos sujeitos ou
ao objeto da obrigação garantida.
Por fim, no quinto capítulo, retomaremos os problemas identificados para propor
a integração de lacunas da Lei 9.514/97 por meio de redução teleológica, sob a perspectiva
de uma dualidade de regimes da propriedade fiduciária de bens imóveis. Também pretendese discorrer sobre os meios alternativos para evitar a aplicação literal das disposições legais
e viabilizar a eficácia da garantia fiduciária imóvel no âmbito dos contratos empresariais,
com o propósito de fomentar a utilização dessa modalidade de garantia e ir ao encontro das
expectativas de solidez e credibilidade dos agentes econômicos.
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CONCLUSÕES

A sociedade na era da tecnologia e da informação tem se sofisticado em
velocidade ímpar, permeada por relações pós-modernas hipercomplexas480 e dinâmicas
interligadas em rede, na qual estão conectados empresários, instituições financeiras,
investidores e consumidores, em constante intercâmbio de informações e de capital,
movimentando a economia do país.
A confiança entre os agentes do mercado é de suma importância para o bom
fluxo das transações comerciais, sendo imprescindível, para tanto, a existência de
mecanismos de garantia sólidos e seguros para mitigar as chances de prejuízo e assegurar a
recuperação do crédito. Essa demanda se intensifica no contexto atual do Brasil, permeado
por crises econômicas e desemprego estrutural, no qual a incerteza e o risco crescente de
inadimplemento das obrigações surgem como consequências inexoráveis.
O Direito, cumprindo a sua função de regular as expectativas e conferir
durabilidade às relações sociais dinamicamente em transformação481, necessita criar
mecanismos em consonância com as constantes mutações da dinâmica negocial, a fim de
conferir segurança para viabilizar operações bancárias e financeiras, dirimindo o grau de
incerteza quanto ao adimplemento das obrigações.
O interesse social no desenvolvimento de meios céleres para a concessão de
crédito e sua posterior recuperação é comum a todas as partes. Por um lado, empresários e
consumidores necessitam tomar o crédito de forma simples e desburocratizada; por outro, os
investidores precisam de uma garantia robusta quanto ao cumprimento da obrigação pelo
tomador do crédito, e do acesso a meios ágeis e eficientes para recuperar o crédito.
Sob o ponto de vista econômico, a segurança propiciada ao credor em face de
uma garantia sólida, tal como a alienação fiduciária de bens imóveis, gera um reflexo
positivo, ao aumentar a certeza quanto ao retorno dos investimentos e, consequentemente, o
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volume de empréstimos concedidos. Com a diminuição da incerteza e do risco, a tendência
é a queda nas taxas remuneratórias, de forma que o capital será disponibilizado no mercado
a valores mais acessíveis, permitindo o crescimento econômico e o aumento na circulação
de riquezas.
As modalidades clássicas dos instrumentos de garantia se mostram, muitas
vezes, complexas, morosas e obsoletas frente à nova dinâmica negocial, cujo tempo para a
concessão e para a recuperação do crédito é de suma relevância para a tomada de decisão,
haja vista a complexa rede de relações negociais interdependentes e em constante mutação.
Apesar de a fiducia de origem romana ser mais antiga do que os direitos reais de
garantia tradicionais, o estudo do negócio fiduciário somente foi resgatado ao final do século
XIX e início do século XX para preencher lacunas e deficiências da legislação482. Como bem
observou TULLIO ASCARELLI, os negócios fiduciários tendem a dar lugar a novos tipos de
negócios, cujos escopos típicos são baseados nos escopos fiduciários dos negócios dos quais
derivam, assumindo uma forma apropriada para tais fins483.
A alienação fiduciária consiste no negócio jurídico típico derivado do negócio
fiduciário no Brasil, e foi introduzida por meio da Lei de Mercado de Capitais. A nova
modalidade de garantia real foi muito bem-sucedida, diante das inúmeras vantagens
proporcionadas pela transferência da propriedade ao credor, em comparação com as
modalidades de garantia clássicas, como a maior celeridade para a excussão da garantia e
dos benefícios legais conferidos ao credor em caso de insolvência do devedor.
Em razão do grande sucesso em sua utilização, mas sem que houvesse uma
sistematização clara, coerente e didática, a alienação fiduciária teve o seu alcance
progressivamente ampliado por meio de diversas legislações esparsas subsequentes editadas
em contextos diversos, até abranger os bens imóveis na Lei 9.514/97.
Como referida lei foi editada para disciplinar o financiamento imobiliário no
Brasil, certos dispositivos legais referentes ao procedimento para a excussão extrajudicial da
garantia tinham caráter protetivo ao devedor, o qual, na maior parte dos casos, é o
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consumidor adquirente da casa própria, vulnerável perante o credor, correspondente ao
incorporador, ao construtor do imóvel, ou à instituição financeira concedente do
financiamento do imóvel objeto da garantia.
A ampliação da alienação fiduciária de imóveis para garantir as obrigações em
geral, trazida pelo art. 51 da Lei 10.391/04, por sua vez, não foi acompanhada da necessária
reforma ou ressalva quanto à aplicação de certas normas da Lei 9.514/97, que não seriam
adequadas para reger a excussão da garantia para além do SFI, sob pena de distorções.
Entre os dispositivos inadequados, chama a atenção a previsão do art. 27, §4º,
§5º e §6º, da Lei 9.514/97. Estes parágrafos preveem que o devedor estará exonerado de
pagar eventual valor remanescente da dívida após a excussão da garantia, mesmo quando o
valor da garantia for insuficiente para o adimplemento total da dívida. Esta situação poderá
ensejar o enriquecimento sem causa do devedor e, consequentemente, o aumento
desproporcional do risco negocial.
Se, por um lado, a possibilidade de a alienação fiduciária de bens imóveis
garantir contratos empresariais surgiu como uma alternativa positiva para os agentes de
mercado, por outro, a falta de uma esquematização legal adequada acabou por interferir
negativamente na utilização dessa nova modalidade de garantia.
A escassez de estudos sobre o tema e de decisões jurisprudenciais conflitantes
motivou realizarmos por meio do presente trabalho uma reflexão acerca da aplicabilidade
das normas da Lei 9.514/97, com o propósito de verificar em que medida a alienação
fiduciária de imóveis é adequada para garantir obrigações contraídas por meio de contratos
empresariais, que seguem lógica completamente distinta daquela do financiamento
imobiliário-habitacional.
Para adequarmos a utilização da alienação fiduciária de bens imóveis à dinâmica
dos contratos empresariais, submetidos a princípios basilares como a tutela da autonomia
privada e da liberdade contratual e a busca por segurança e a previsibilidade, propusemos a
integração das lacunas ocultas da Lei 9.514/97 por meio de redução teleológica484.
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No caso da alienação fiduciária de imóveis em garantia às obrigações em geral,
deverá prevalecer o princípio da responsabilidade patrimonial do devedor pelo
adimplemento de suas dívidas, o dever de equidade, a cláusula geral de boa-fé objetiva, a
proibição de arrematação por preço vil e a vedação ao enriquecimento sem causa de qualquer
uma das partes. Tais disposições estão previstos no Código Civil e no Código de Processo
Civil, cujas normas devem ser estendidas para integrar as lacunas ocultas da Lei 9.514/97.
Com efeito, o Direito pós-moderno e hipercomplexo convive com uma
multiplicidade de fontes normativas que eventualmente podem conflitar485, cabendo ao
intérprete obter o resultado mais razoável e que melhor corresponda às necessidades da
prática para resolver a questão problemática com justiça e equidade no caso concreto486.
Considerando o tratamento diverso que a alienação fiduciária de imóveis poderá
receber conforme a natureza das obrigações garantidas, e com o propósito de obter coerência
sistemática e hermenêutica, identificamos uma dualidade de regimes da propriedade
fiduciária imóvel: o geral, aplicável aos contratos paritários e regido pelo Código Civil e
pelo Código de Processo Civil, e o especial, aplicável ao SFI, seguindo as disposições da Lei
9.514/97, mediante a interpretação finalística de cada instituto.
Concluímos que, da forma como prevista atualmente, a disciplina legal da
alienação fiduciária de imóveis não é satisfatória para garantir contratos celebrados para
além do SFI, como os contratos empresariais. A tipificação da alienação fiduciária em leis
esparsas, motivadas por conjunturas externas diversas, como o mercado de capitais e o SFI,
resultou em um regramento totalmente fragmentado e sem a sistematização necessária para
proporcionar segurança jurídica.
Mesmo a previsão da propriedade fiduciária no Código Civil não foi suficiente
para solucionar o problema, eis que o art. 1.361 limita a propriedade fiduciária para coisa
móvel infungível, quando deveria tê-la estendido para coisas móveis e imóveis em geral,
sendo os casos extraordinários regidos pela legislação específica. Ao nosso ver, a ampliação
do conceito de propriedade fiduciária pelo Código Civil permitiria uma sistematização
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adequada que traria coerência ao sistema, evitando situações iníquas.
O tratamento legal da alienação fiduciária de bens imóveis ainda é fonte de
incertezas com relação ao procedimento para a excussão extrajudicial da garantia, diante do
risco de aplicação indistinta dos dispositivos da Lei 9.514/97. Como os contratos de consumo
e os contratos empresariais são regidos por lógicas distintas, demandam especial atenção e
trabalho hermenêutico por parte do intérprete e do aplicador da lei, a evitar injustiças
decorrentes da interpretação literal da lei, sem que se atente às peculiaridades do caso
concreto.
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