
 

 

 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a inserção e as principais atribuições do 

instituto da alienação fiduciária em garantia no ordenamento jurídico português e brasileiro. 

Para tanto, revela-se imprescindível principiar pela descrição dos aspectos históricos da 

fiducia, a partir da sua origem no direito romano até às novas perspectivas traçadas pela 

influência do direito germânico, fatores que se apresentam relevantes para a compreensão dos 

elementos intrínsecos que atualmente caracterizam os denominados negócios fiduciários com 

função de garantia. 

Em seguida, é oportuno o desenvolvimento relacionado às questões suscitadas para a 

admissibilidade dos negócios fiduciários com função de garantia no ordenamento jurídico 

português, bem como das figuras típicas ou atípicas que apresentem estrutura fiduciária para 

alienação da propriedade de determinado bem ou titularidade de direito, com a finalidade de 

assegurar o cumprimento de uma obrigação. 

Paralelamente, faz-se necessária a exposição das particularidades relacionadas às 

alienações fiduciárias previstas no ordenamento jurídico brasileiro, que mediante a 

constituição da propriedade fiduciária institui um regime jurídico próprio para o instituto. 

Para no final, através da identificação das principais características e distinções das 

alienações fiduciárias em garantia no ordenamento jurídico brasileiro e português, ser possível 

o desenvolvimento da análise do instituto sob a perceptiva do direito comparado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The current study analyses the inclusion and the principle characteristics of the legal 

institution known as Transfer of Right by Way of Security in the Portuguese and Brazilian 

legal system. 

For this, it is indispensable to begin with the description of the historical aspects of fiducia, 

from its origins in Roman law to the most recent contributions largely influenced by German 

law, features that seem vital to better comprehend the intrinsic elements that currently 

illustrate fiduciary transactions with a guarantee function. 

Secondly, it is opportune to consider all the questions that arise concerning the 

admissibility of the aforementioned institution in the Portuguese legal system, as well as its 

confrontation with other typical and atypical legal instruments that have a fiduciary structure 

for the alienation of the property or its title in order to assure the performance of an 

obligation. 

At the same time, it will be necessary to examine the particularities of the Brazilian legal 

system in this regard, which, by constituting the fiduciary property, establishes a particular 

legal regime for this institution. 

So to this end, with the identification of the principal aspects and differences of this 

provision in the Portuguese and Brazilian legal system, it is possible to examine it from the 

perspective of comparative legal practice. 

 

 

 

 

 

 

 

 



“As pessoas não carecem de força,  

carecem de determinação.” 

VICTOR HUGO 
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INTRODUÇÃO 

 

O crescente desenvolvimento social, intelectual e tecnológico, com a célere e efetiva 

propagação da informação, exige cada vez mais do mercado económico atual o incremento de 

mecanismos que facilitem as negociações financeiras, fomentem a circulação do crédito e 

assegurem à eficaz recuperação de investimentos. Neste cenário, inserem-se as alienações 

fiduciárias com fins de garantia, ou melhor, a transferência da propriedade de um bem ou 

titularidade de um direito para assegurar o efetivo cumprimento de uma obrigação, 

instrumento de garantia que se revela mais eficaz para recuperação de um crédito. 

De tal modo, a presente dissertação tem por objetivo discorrer sobre as distinções quanto à 

conceção, inserção e regime jurídico das alienações fiduciárias em garantia, especificamente 

tratar da referida figura no ordenamento jurídico brasileiro e no ordenamento jurídico 

português, com a ressalva de que cada país rege-se em conformidade as próprias necessidades 

económicas, culturais, sociais, dentre outros aspetos que influenciam na elaboração da 

legislação vigente e atuação do direito. 

Assim, a primeira parte deste estudo aborda os aspetos históricos da fiducia, especialmente 

aquela que desempenha função de garantia, originária do direito romano, mas com relevantes 

alterações introduzidas pelo direito germânico, fatores que contribuíram significativamente 

para compressão da estrutura dos atuais negócios fiduciários com atribuição de garantia. 

A segunda parte deste estudo discorre inicialmente sobre os fundamentos justificadores de 

admissibilidade e validade dos negócios fiduciários no direito português. E, num segundo 

momento, passa a especificar as figuras jurídicas, típicas ou atípicas, que possuem uma 

estrutura fiduciária e envolvem a alienação da propriedade de um bem ou titularidade de um 

direito com a finalidade de desempenhar uma garantia. 

Já a terceira parte deste estudo ocupou-se de relatar o regime jurídico particular da 

alienação fiduciária em garantia construída pelo ordenamento jurídico brasileiro, que ao 

consagrar na lei a propriedade fiduciária criou novo direito real. Entretanto, trata-se de 

propriedade limitada pelas restrições impostas pela finalidade pela qual foi constituída 

(garantia de uma obrigação) e pelo tempo previamente previsto para duração do negócio 

jurídico. Além disso, por força legal, o bem ou direito alienado fiduciariamente sofre afetação 

patrimonial, ou seja, somente responde para o cumprimento desta finalidade. 

Por fim, ainda que de forma sucinta, a quarta parte deste estudo traça a análise do instituto 

no direito comparado entre os ordenamentos jurídicos brasileiro e português. 
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I. OS NEGÓCIOS FIDUCIÁRIOS COM FUNÇÃO DE GARANTIA 

 

1. Negócios fiduciários com função de garantia de origem romana  

 

Na fiducia
1
 romana surgem os negócios em que uma pessoa transferia um bem de sua 

propriedade (o fiduciante) para uma pessoa de sua confiança (o fiduciário), sendo o bem 

recebido para o desempenho de certa finalidade, que podia consistir no cumprimento de 

determinados objetivos (fiducia cum amico)
2
 ou na garantia de um crédito (fiducia cum 

creditore). Em ambas as modalidades, a transferência da propriedade era feita por 

mancipatio
3
 ou in iure cessio

4
, atos formais e com efeitos públicos.  

Concomitantemente ao ato formal e solene eleito para transferência da propriedade, as 

partes celebravam um acordo não formal – o pactum fiduciae, que além de especificar a 

função subjacente à transmissão da propriedade, incluía a convenção de que o bem seria 

restituído ou lhe seria dado determinado destino, após decorrido o prazo ou verificado o 

implemento das condições estabelecidas pelas partes, compondo assim a estrutura fiduciária. 

Importa referir que a transferência da propriedade tinha validade e eficácia tanto diante do 

fiduciante quanto perante terceiros, já que o bem passava a integrar o património do 

fiduciário, “com um conteúdo absolutamente idêntico ao de qualquer outro proprietário”
5
, 

sujeito inclusive à execução pelos credores do fiduciário.  

                                                           
1
 Fiducia significa “confiança”, conforme refere A. VIEIRA CURA (Fiducia cum creditore (aspetos gerais), 

Separata do volume XXXIV do Suplemento do BFDUC, Coimbra, 1991, p. 172, nota 5). 
2
 Cfr. L. M. T. MENEZES LEITÃO (Garantias das Obrigações, 2ª ed., Almedina, Coimbra, 2008, p. 268) na 

fiducia cum amico firmava-se entre as partes uma relação de confiança, na qual o fiduciante investia o fiduciário 

na titularidade de um ou mais bens ou direitos, para que este atuasse no sentido de manter, frutificar e 

administrar a coisa dada a favor de um beneficiário (um terceiro ou o próprio fiduciante). 
3
 Segundo A. VIEIRA CURA (Fiducia cum creditore (aspetos gerais), cit., pp. 6-8) a mancipatio começou por ser 

a forma solene adotada para a realização de uma compra e venda real, em que se procedia à troca imediata da 

coisa contra a entrega do preço (como na época não existia ainda moeda cunhada, o preço consistia em moeda 

que se pesava, inicialmente sendo metal bruto e posteriormente, cobre ou bronze). Depois do aparecimento da 

moeda cunhada e, em razão das novas exigências da vida social, a mancipatio transformou-se num ato abstrato, 

suscetível de variadas aplicações e que tinha por objeto a aquisição, por qualquer causa, da propriedade sobre a 

coisa ou do poder sobre pessoas. 
4
 A in iure cessio consistia numa reivindicação fingida que se realizada perante o pretor ou o governador local. 

A. VIEIRA CURA (Fiducia cum creditore (aspetos gerais), cit., p. 8) refere que “O adquirente (reivindicante 

fingido) afirmava ser proprietário; perante a falta de contestação do alienante, o magistrado adjudicava a coisa ao 

adquirente, terminando o processo com a addictio”. Tal ato tinha carácter abstrato, uma vez que na in iure cessio 

não interessava a causa da reivindicação fingida, podendo por isso, ser utilizada como modo geral de aquisição 

da propriedade, tanto de res mancipi como de res nec mancipi. Em síntese, SEBASTIÃO CRUZ (Direito Romano 

(Ius Romanum). I Introdução. Fontes, 4ª ed., Coimbra, 1984, pp. 242-243) equipara a res mancipi a coisas 

imóveis e a res nec mancipi a coisas móveis. 
5
 A. VIEIRA CURA, Fiducia cum creditore (aspetos gerais), cit., p. 199. 
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Ao fiduciante não se reconhecia mais qualquer tutela real, restando a expectativa de que o 

fiduciário adotasse um comportamento pautado na boa fé, com o fiel cumprimento das 

disposições estabelecidas no pactum fiduciae. Isto porque tal pacto consistia numa convenção 

estabelecida entre as partes com conteúdo meramente obrigacional e, em regra, desconhecido 

por terceiros, não tinha desta forma capacidade de compelir o fiduciário a retransmitir o bem 

ao fiduciante ou que este de facto lhe desse o destino previamente acordado. 

Assim, o incumprimento desta obrigação pelo fiduciário (que se negava a retransmitir o 

bem ou o tivesse alienado a terceiro) legitimava o fiduciante a pleitear uma indemnização por 

perdas e danos, mas não conferia o direito deste reivindicar o bem de um terceiro adquirente
6
.  

Desta forma, depreende-se que a fiducia do direito romano era pautada numa relação de 

confiança, ou seja, o fiduciante ao transferir o bem ao fiduciário confiava que este o 

retransmitiria após alcançar a finalidade que fundamentou o negócio. De outra sorte, o 

fiduciante estava sujeito ao risco do fiduciário abusar da confiança que lhe fora depositada, 

quando este se negasse a retransmitir o bem ou ainda procedesse à alienação do mesmo a 

terceiros, ainda que verificadas as circunstâncias que motivaram à realização do negócio. 

Como referido, a fiducia do direito romano
7
compreendia duas as modalidades de 

transferência da propriedade, uma com escopo de preservação e administração do património
8
 

e outra com a finalidade de garantir um crédito, sendo esta última relevante para compreensão 

dos negócios que serão abordados no presente estudo. 

A fiducia cum creditore pode ser considerada a primeira modalidade de garantia real, 

sendo inclusive antecessora do penhor e da hipoteca
 9

.  

                                                           
6
 A. VIEIRA CURA, Fiducia cum creditore (aspetos gerais), cit., pp. 269 e ss. 

7
 Para C. MONTEIRO PIRES (Alienação em Garantia, Almedina, Coimbra, 2010, pp. 26-27) a distinção das duas 

modalidades de utilização da fiducia está na separação entre negócios fiduciários de administração (fiducia cum 

amico) e negócios fiduciários em garantia (fiducia cum creditore), sendo que nesta relação estava em causa a 

confiança do fiduciante na palavra do fiduciário, ou melhor, de que este retransmitiria o bem após o 

cumprimento da obrigação garantida, enquanto naquela o fiduciante confiava nas qualidades técnicas da pessoa 

do fiduciário, relativamente a boa administração e preservação do património transferido. 
8
 A. VIEIRA CURA (Fiducia cum creditore (aspetos gerais), cit., pp. 34-56) acrescenta que a fiducia cum amico 

podia ser utilizada para fins de depósito, comodato, meio de efetuar-se uma doação mortis causa ou ainda uma 

doação por interposta pessoa. 
9
 Cfr. A. VIEIRA CURA (Fiducia cum creditore (aspetos gerais), cit., pp. 150-151; L. M. PESTANA DE 

VASCONCELOS (A cessão de créditos em garantia e a insolvência. Em particular da posição do cessionário na 

insolvência do cedente, Coimbra Editora, Coimbra, 2007, pp. 29-30; 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, Ano 24, n.º 51, Revista dos Tribunais, São Paulo, 2001, p. 

254). Sobre o penhor e a hipoteca, SEBASTIÃO CRUZ (Direito Romano (Ius Romanum). I Introdução. Fontes, cit., 

pp. 243-244) elucida que: “No pignus, há uma traditio (=transferência da posse) da coisa a favor do credor. O 

pignus (penhor) é o direito que tem um credor de reter uma coisa alheia, móvel ou imóvel, para forçar o devedor 

a cumprir a obrigação. O ato pelo qual se constitui esse direito a favor do credor é uma pignoris datio 

(pigneratio)”. Já sobre a hipoteca afirma: “Na hypotheca, não há datio nem sequer traditio da res, verifica-se 
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Diante do desenvolvimento da atividade comercial e industrial da época, o povo romano 

encontra nesta fiducia a solução para o atendimento das suas necessidades económicas, 

instituindo uma figura jurídica que, ao exercer função de garantia, sobretudo sem o 

desapossamento dos bens, assegurava os interesses gerais dos credores e dos devedores
10

. 

Na fiducia cum creditore o devedor de uma obrigação transferia a propriedade de seus bens 

ao credor, sob a condição de reavê-los se, dentro de determinado prazo, cumprisse a obrigação 

assumida, mediante o pagamento do débito. No âmbito do negócio realizado, o credor 

obrigava-se a retransmitir a propriedade do referido bem, assim que satisfeito o crédito 

garantido, conforme acordado entre as partes no pacto fiduciae. 

A referida fiducia era composta de duas declarações de vontade, uma referente à 

transmissão da propriedade de certa coisa do fiduciante para o fiduciário, e outra relativa à 

constituição de uma obrigação pelo fiduciário, que determina a retransmissão da propriedade 

após satisfeito o crédito garantido. MONTEIRO PIRES esclarece que “na interpretação da 

doutrina dominante, a garantia fiduciária revestia uma natureza sui generis, nela confluindo 

uma transferência (real) e plena da propriedade e uma limitação obrigacional”
11

.  

Destaca-se o carácter abstrato dessa transmissão de propriedade, ou seja, o ato pelo qual se 

transferia a propriedade de certa coisa estava desvinculado da causa que ensejava tal 

transferência. Desta forma, a invalidade ou a inexistência da obrigação garantida não gerava 

qualquer influência sobre o negócio realizado. 

E ainda, a transferência da propriedade não implicava a transmissão da posse para o 

fiduciário, ou seja, embora o credor fosse proprietário do bem, podia este continuar na posse 

do devedor. Entretanto, segundo SEBASTIÃO CRUZ esta situação podia trazer desvantagens 

para o credor, especialmente porque a permanência da posse do bem pelo fiduciante, durante 

um período mínimo de um ano, permitia que ele recuperasse a aquisição do bem, mediante a 

invocação de uma espécie de usucapião
12

.  

                                                                                                                                                                                     
apenas uma especial afetação da coisa, imóvel ou móvel, ao cumprimento duma obrigação”, ou seja, não havia 

transferência da posse dos bens, sendo que as partes apenas combinavam que esses bens ficavam especialmente 

afetados ao pagamento de uma obrigação, havia assim uma conventio pignoris ou um pignus conventum (= 

hypotheca)”. 
10

 C. R. DINAMARCO (“Alienação fiduciária de bens imóveis”, in Revista de Direito Imobiliário, Ano 24, n.º 51, 

Revista dos Tribunais, São Paulo, 2001, pp. 235-252) explica que a fiducia cum creditore permitiu que os 

proprietários rurais tivessem acesso ao crédito, através da oferta de bens em garantia, sem contudo perderem a 

posse destes bens, o que evitava a privação de utilização dos mesmos, os quais eram essenciais para o exercício 

de suas atividades económicas. 
11

 C. MONTEIRO PIRES, Alienação em Garantia, cit., p. 28. 
12

 SEBASTIÃO CRUZ, Direito Romano (Ius Romanum). I Introdução. Fontes, cit., p. 243. Entretanto, o doutrinador 

elucida que havia alternativas para evitar a usureceptio ex fiducia (aquisição do bem pelo ex-proprietário), 
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O fiduciário, como proprietário pleno do bem, podia reivindicá-lo tanto ao fiduciante como 

a terceiro, além de poder aliená-lo. Assim, sob o fiduciante recaia o risco do fiduciário não 

agir em conformidade ao fixado no pacto fiduciário, quando este se recusasse a proceder a 

retransmissão do bem, mesmo após a satisfação do crédito que ensejou a formalização do 

negócio com fins de garantia. 

Para tutela do seu direito, o fiduciante podia valer-se da actio fiduciae
13

, uma ação especial 

para forçar o fiduciário a restituir a propriedade da coisa, quando já tivesse cumprido com sua 

obrigação ou verificada a finalidade pela qual o direito foi transferido. Entretanto, tal meio 

para proteção de seus direitos era frágil, já que era de natureza pessoal e não real
14

. 

No caso do fiduciante não cumprir com a obrigação assumida, o fiduciário podia proceder 

à venda do bem para assim satisfazer seu crédito
15

. Se o produto obtido com a referida venda 

fosse superior ao valor da dívida, o fiduciário deveria proceder à devolução ao fiduciante do 

remanescente. Porém, se o resultado fosse inferior, podia exigir do fiduciante o pagamento da 

quantia que restou, a ser liquidada para quitação total da dívida
16

. Acresce que, incluía-se no 

valor da dívida, as despesas efetuadas pelo fiduciário para conservação do bem e eventuais 

gastos realizados na decorrência dos danos causados pela coisa
17

. Para tutela dos direitos 

acima elencados, o fiduciário podia recorrer à retenção, à compensação e à actio fiduciae 

contraria
18

. 

O desuso dos atos formais e solenes para se operar a transmissão da propriedade 

(mancipatio e in iure cessio) culminaram com o desaparecimento das modalidades de fiducia 

                                                                                                                                                                                     
mediante a efetiva transferência da posse ao fiduciário ou as partes estabeleciam que o fiduciante possuía a coisa 

a título precário ou como arrendatário. 
13

 A. SANTOS JUSTOS (“Direito privado romano – I, Parte Geral (Introdução. Relação Jurídico. Defesa dos 

Direitos)”, in Studia Iuridica, Coimbra Editora, Coimbra, 2000, pp. 257-258) leciona que “Em determinados 

contratos e situações jurídicas surge normalmente uma única actio in personam contra pessoa obrigada. Mas 

também pode acontecer uma actio in personam contra a outra parte: v. g., para exigir a indemnização pelos 

gastos realizados no desempenho da função a que se obrigou. Nestes casos, a primeira actio recebeu, no direito 

justinianeu, a denominação de direta; a segunda, de contraria. Constituem exemplos o mandatum, a negotiorum 

gestio, a tutela, o depositum, o commodatum, a fiducia e o pignus”. Ainda sobre as ações conferidas ao 

fiduciante e ao fiduciário para tutela de seus direitos ver: SEBASTIÃO CRUZ (Direito Romano (Ius Romanum). I 

Introdução. Fontes, cit., p. 243); A. VIEIRA CURA (Fiducia cum creditore (aspetos gerais), cit., pp. 261 e ss.); P. 

PAIS DE VASCONCELOS (Contratos atípicos, Reimpressão da 1.ª edição, de 1995, Almedina, Coimbra, 2002, p. 

265) e J. C. MOREIRA ALVES (Direito Romano, vol. I, 10ª ed., Forense, Rio de Janeiro, 1999, p. 143). 
14

 Acerca da distinção da ação de natureza real e pessoal ver também A. SANTOS JUSTOS (Direito privado 

romano – I, cit., pp. 237-240). 
15

 Sobre os meios de satisfação do credor através da coisa havida em garantia, ver A. VIEIRA CURA (Fiducia cum 

creditore (aspetos gerais), cit., pp. 226 e ss.). Sintetiza o Autor que “a frequência cada vez maior dessa 

estipulação acabou, todavia, por fazer da venda o modo normal de satisfação do credor” (idem, cit., p. 249). 
16

 A. VIEIRA CURA (Fiducia cum creditore (aspetos gerais), cit., pp. 242-245). 
17

 SEBASTIÃO CRUZ (Direito Romano (Ius Romanum). I Introdução. Fontes, cit., p. 243); A. VIEIRA CURA 

(Fiducia cum creditore (aspetos gerais), cit., p. 277) e J. C. MOREIRA ALVES (Direito Romano, cit., p. 143). 
18

 Cfr. A. VIEIRA CURA (Fiducia cum creditore (aspetos gerais), cit., p. 275); e J. C. MOREIRA ALVES (Direito 

Romano, cit., p. 143). 
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concebida pelo direito romano
19

, sendo substituída por outras figuras de garantias 

desenvolvidas para o atendimento das necessidades da época, como o penhor e, 

posteriormente, a hipoteca. 

 

2. Negócios fiduciários com função de garantia de origem germânica 

 

Foram com os trabalhos da Escola Pandectística, em finais do século XIX, que ressurge a 

análise da fiducia originária do direito romano, podendo ser atribuído ao ordenamento 

jurídico alemão as significativas contribuições operadas no tratamento dogmático e científico 

da figura, inclusive para a conceção do moderno negócio fiduciário
20

. 

Importa salientar que mesmo antes do acesso e análise da fiducia romana, os povos 

germânicos, de modo autónomo
21

, já haviam desenvolvido figuras também embasadas numa 

relação de confiança e que tinham por objetivo desempenhar funções semelhantes àquelas 

previstas na fiducia romana, tanto com escopo de garantia
22

, quanto para fins de 

administração da propriedade, através da utilização de figuras intermediárias
23

. 

                                                           
19

 Nesse sentido, L. M. PESTANA DE VASCONCELOS (A cessão de créditos em garantia e a insolvência, cit., p. 31) 

refere que “O desaparecimento desta figura (tanto na versão cum amico, como cum creditore), que se encontra 

na Época de Justiniano, ficou a dever-se, não à sua substituição por outros instrumentos mais aptos à 

prossecução dos fins que visava atingir, mas ao desuso da mancipatio e in iure cessio, de que dependia”.  
20

 Sobre o tema, L. M. PESTANA DE VASCONCELOS (A cessão de créditos em garantia e a insolvência, cit., pp. 

32-33) e C. MONTEIRO PIRES (Alienação em Garantia, cit., p. 30). Esta última Autora cita como maiores 

expressões quanto a análise da fidúcia os trabalhos de KOHLER (obra de 1878), GOLTZ (obra de 1901), e 

sobretudo REGELSBERGER (obra de 1880). Especificamente para o desenvolvimento da fiducia germânica, cita o 

trabalho feito por SCHULTZE (com obras datas de 1895 e 1901).  
21

 Embora o presente estudo restringir-se-á (especialmente devido à limitação do conteúdo que contempla este 

relatório) ao detalhamento da fiducia do direito romano e do direito germânico para compreensão do moderno 

negócio fiduciário e, por consequência, da alienação fiduciária em garantia – objeto central deste trabalho, não se 

pode deixar de referir a construção autónoma realizada pelo direito inglês, que justifica nas suas raízes históricas 

a particularidade de seu desenvolvimento jurídico. Dentre as figuras criadas por este ordenamento jurídico, 

especificamente com cariz fiduciária, destacam-se o mortgage e o trust. O mortgage pode ser compreendido 

como um negócio de garantia, no qual o devedor transferia a propriedade de um bem ao credor, readquirindo a 

propriedade da coisa se efetuasse o pagamento da dívida ao credor na data ajustada pelas partes. O trust, inserido 

no dualismo da common law e da equity, originou-se do use, “criado por alguém (setlor) que transmite bens a 

outrem (trustee) em benefício de um terceiro (benefiary). A investidura pode ser por ato “inter vivos” ou “mortis 

causa”, e o bem deve ser determinado ou determinável”, nas palavras de P. PAIS DE VASCONCELOS (Contratos 

atípicos, cit., pp. 267 e 269). Sobre tais institutos, ver L. M. PESTANA DE VASCONCELOS (A cessão de créditos em 

garantia e a insolvência, cit., pp. 38-39) e M. J. VAZ TOMÉ e D. LEITE DE CAMPOS (A propriedade fiduciária 

(trust). Estudo para a sua consagração no direito português, Almedina, Coimbra, 1999, p. 19). 
22

 O. SOUSA LIMA (Negócio fiduciário, Revista dos Tribunais, São Paulo, 1962, p. 92), fazendo referência a 

MESSINA, exemplifica as características da transmissão fiduciária relacionadas ao penhor imobiliário do direito 

longobardo, ao afirmar que “Por ela, o devedor transferia ao credor, com escopo de garantia, um fundo, mediante 

a entrega de uma carta venditionis. O credor contemporaneamente prometia, através de uma contracarta, 

restituir, não só o documento, mas também o próprio fundo, no caso de tempestivo pagamento do débito. Ora, 

esta venda, através da carta venditionis, dava ao penhor imobiliário do direito longobardo, a mesma 

característica da operação real, na fidúcia romana. Por outro lado, a obrigação de restituir, que o credor assumia 
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Os aprimoramentos destas soluções influenciaram fortemente o desenvolvimento das 

estruturas fiduciárias do direito alemão
24

, que no âmbito das garantias, foram propulsoras – 

para além das previstas na lei
25

 – da criação das chamadas alienações em garantia, ou seja,  

alienações de um bem como garantia de um crédito, que podem ter por objeto coisas 

corpóreas móveis (Sicherungsübereignung) ou créditos (Sicherungsabtretnung)
26

, 

amplamente verificadas na prática negocial desta sociedade. 

O estudo e interpretação das características inerentes às figuras autónomas, permitiram que 

SHULTZE concebesse a fiducia denominada germânica, na qual a transmissão do direito pelo 

fiduciante ao fiduciário se dá por uma condição resolutiva, com eficácia erga omnes. Nestes 

termos, o direito germânico moldou a fiducia de modo a prever maior proteção ao fiduciante, 

pela adoção de mecanismos que limitavam os poderes do fiduciário de tal forma  que 

praticamente anulavam a possibilidade de abuso por parte deste. 

                                                                                                                                                                                     
com a entrega da contracarta, configura, como na fidúcia romana, o elemento obrigacional. Nada mais, portanto, 

será preciso consignar para a demonstração da equivalência deste instituto à fidúcia romana.” 
23

 M. N. CHALHUB (Negócio Fiduciário, 2.ª ed., Renovar, São Paulo, 2006, p. 18) descreve a relevância das 

figuras de intermediários, que marcaram presença na evolução da fidúcia e institutos afins na estrutura do direito 

germânico. Cita assim, o manusfidelis e o salmann. O primeiro correspondia a pessoa de confiança, a quem 

competia transmitir bens a um beneficiário ou praticar determinados atos, tudo em cumprimento a atribuições 

que lhe eram conferidas. Já o segundo era um intermediário através do qual se fazia a transmissão de um bem do 

proprietário para o adquirente/beneficiário (podia estar obrigado a transmitir bens a um terceiro destinatário ou 

ainda ser o fiduciário do adquirente, de modo a adquirir determinado bem para o alienante), ou seja, recebia 

efetivamente a propriedade e passava a exercer sobre ela um direito real, enquanto não transmitisse a 

propriedade ao destinatário determinado, sendo certo que esse direito real era limitado pelo fim que determinava 

a sua intervenção. Assim, se houvesse infidelidade do salmann, podia o disponente ou seus herdeiros retomar a 

coisa do poder de terceiros, através do direito real de reversão. 
24

 P. PAIS DE VASCONCELOS (Contratos atípicos, cit., p. 256) distingue a fiducia na qual “o fiduciário é investido 

na propriedade plena do bem” (fiduziarische Treuhand ou Vollrechtstreuhand) daquela em que “o fiduciário é 

investido apenas na posse em nome próprio do bem fiduciado, mantendo-se a sua propriedade e o poder de 

disposição no fiduciante” (ermächtigung Treuhand). L. M. PESTANA DE VASCONCELOS (A cessão de créditos em 

garantia e a insolvência, cit., pp. 44-45), além de lecionar sobre os principais aspetos da modalidade de negócio 

fiduciário germânico (a Ermächtigugstreuhand) refere (idem, cit., p. 44, nota 75) sobre a tese de W. SIEBERT, o 

qual entende que existiriam três formas básicas de relações fiduciárias: i) a fiducia romanística – “pela qual o 

fiduciário seria pleno titular do direito, estando o exercício do mesmo limitado só obrigacionalmente”; ii) a 

relação fiduciária típica do direito alemão – “cuja principal forma no atual direito germânico, com vista à 

limitação do poder do fiduciário que adquiriria o direito pleno, seria a condição resolutiva”); e iii) uma relação 

fiduciária com base numa Ermächtigug – “em que o fiduciário não chega a adquirir o direito que se mantém na 

titularidade do fiduciante, embora o possa exercer e dele dispor em nome próprio”. 
25

 C. MONTEIRO PIRES (Alienação em Garantia, cit., p. 40, nota 88) elenca no rol das garantias imobiliárias: a 

hipoteca, a dívida fundiária e a dívida de renda; e das garantias mobiliárias: o penhor de coisas móveis e o 

penhor de direitos. Vale salientar que, embora os negócios fiduciários estejam inseridos desde longo período 

temporal e sejam prática comum no ordenamento jurídico alemão, seu regime não foi instituído por previsão 

legal, mas estabelecido essencialmente pela doutrina e jurisprudência (recentemente no direito alemão, no que se 

refere ao regime da insolvência, operou-se a respetiva consagração legal do entendimento pacificado pela 

jurisprudência quanto a esta matéria). Sobre a questão, a Autora anteriormente mencionada destaca: “Esta opção 

legislativa não obstou à sua aceitação, o que poderá ser explicado pelo enraizamento social logrado pelo costume 

e, também, pela segurança induzida pelo labor da doutrina e da jurisprudência”.  
26

 L. M. PESTANA DE VASCONCELOS, Direito das garantias, Almedina, Coimbra, 2010, p. 505. 
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De facto, a fiducia germânica identificava-se com a fiducia romana por atribuir igual 

função económica a figura. Porém a principal distinção entre as mesmas revela-se na estrutura 

jurídica do negócio, já que na fiducia germância “não há possibilidade de abuso pelo 

fiduciário, uma vez que o poder que lhe é outorgado já se encontra reduzido, pela condição 

resolutiva (que opera a resolução real), à medida necessária ao escopo”
 27

.  

A transmissão da propriedade de forma limitada no direito germânico permite ao fiduciante 

que cumpra com sua obrigação, o direito de reivindicar o bem perante qualquer terceiro que o 

detiver, ou seja, mesmo que o fiduciário seja infiel e desleal, por não ter zelado pela guarda da 

coisa entregue em garantia, o fiduciante não está adstrito apenas a uma indemnização, mas 

também pode perseguir o bem. Em sentido oposto, no caso do devedor não cumprir a 

obrigação garantida, o credor passa automaticamente de proprietário resolúvel a titular 

pleno
28

, já que a condição tem-se por não alcançada. 

De forma comparativa e especificamente sobre a utilização de um bem para fins de 

garantia, tem-se que na fiducia romana a constituição da garantia mostrava-se mais benéfica 

ao fiduciário, o qual recebia um poder jurídico ilimitado sobre a coisa, uma vez que a 

transmissão da propriedade ocorria de forma absoluta e incondicional
29

.  

Em contrapartida, o direito germânico tratou significativanente de conferir maior proteção 

e segurana ao fiduciante, já que o fiduciário recebia o poder jurídico limitado sobre a coisa, 

tendo em vista que a transmissão da propriedade se dava de forma relativa e condicional
30

.  

Entretanto, não é a fiducia germânica que dispõe da condição resolutiva e com efeito 

perante terceiros a figura predominantemente utilizada naquele sistema, mas sim àquela 

formulada por REGELSBERGER a partir do estudo da fiducia romana
31

. 

                                                           
27

 J. C. MOREIRA ALVES, Da alienação fiduciária em garantia, Saraiva, São Paulo, 1973, pp. 27-28. Assim 

relativamente à confiança, o Autor clarifica que “no negócio fiduciário do tipo germânico, não há, como no do 

tipo romano, risco limitado pela fides, para o fiduciante”, uma vez que no direito germânco a confiança não está 

na pessoa do fiduciário, mas sim na posição jurídica especial que regulamenta a figura.  
28

 M. N. CHALHUB, Negócio Fiduciário, 2.ª ed., Renovar, São Paulo, 2006, p. 15. 
29

 Neste negócio, se o fiduciário dispusesse da coisa de forma arbitrária, em dissonância ao previsto no pacto 

fiduciário, o fiduciário, apesar do direito à indemnização por perdas e danos, não podia perseguir o bem, 

encontrando-se assim no polo da relação com a maior desprotecção e insegurança.  
30

 Diferentemente da fidúcia romana, a germânica não se estende a esfera obrigacional, uma vez que a limitação 

imposta ao fiduciário encontra-se na própria condição resolutiva da transmissão da propriedade, a qual tem 

eficácia perante terceiros. Assim, qualquer disposição arbitrária pelo fiduciário, ou seja, contrária ao disposto no 

pacto fiduciário, é ineficaz e opera a retomada da propriedade da coisa para a esfera do fiduciante, por efeito da 

condição resolutiva. 
31

 Sobre as razões do pouco uso da figura, A. FIGUEIREDO (O negócio fiduciário perante terceiros. Com 

aplicação especial na gestão de valores mobiliários, Almedina, Coimbra, 2012, p. 41, nota 41) e L. M. PESTANA 

DE VASCONCELOS (A cessão de créditos em garantia e a insolvência, cit., p. 46, nota 79). 
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Paralelamente à construção elaborada por SHULTZE e diante do questionamento suscitado 

pela doutrina quanto à invalidade desses negócios, sob a justificativa de serem simulados, 

REGELSBERGER refuta que os mesmos sejam eivados de simulação, por considerar que tais 

negócios refletem verdadeiramente as pretensões das partes, entretanto, enquadra-os numa 

nova categoria que designa de negócio fiduciário. 

“Esta categoria seria caracterizada pela combinação de um efeito real e de um efeito 

obrigacional, daí surgindo a ideia de desproporção ou excesso entre fim e meio”, como alude 

FIGUEIREDO ao referir o trabalho de REGELSBERGER, para concluir “que se consolidou na 

literatura como traço caracterizador do fenómeno fiduciário”
32

. 

Citando também o referido Autor alemão, MOREIRA ALVES sublinha que “para a obtenção 

de determinado resultado é escolhida forma jurídica que protege mais do que é exigido para 

alcançar esse resultado”
33

. 

Da construção tradicional referida, surge o entendimento
34

 de que o negócio fiduciário 

resultaria da conjugação de dois contratos, um para transmissão plena da titularidade do 

direito da esfera do fiduciante para o fiduciário (um contrato real positivo) e outro com a 

criação de uma limitação obrigacional, em que o fiduciário fica obrigado a retransmitir o 

direito ao fiduciante depois de atingida a finalidade fundamentadora do negócio (um contrato 

obrigacional negativo).  

Diante destas questões, surge na doutrina italiana
35

, como afirma FIGUEIREDO a “busca de 

um fundamento causal idóneo para justificar a admissibilidade do instituto à luz do direito 

positivo”, nomeadamente quanto à “viabilidade de uma “causa fiduciae” atípica e autónoma 

e, em consequência, sobre a natureza unitária ou complexa do negócio fiduciário”
 36

. 

                                                           
32

 A. FIGUEIREDO, O negócio fiduciário perante terceiros, cit., p. 38. 
33

 J. C. MOREIRA ALVES, Da alienação fiduciária em garantia, cit., p. 23. 
34

 A paternidade da conceção dualista do negócio fiduciário é atribuída a GOLTZ, conforme afirma J. C. MOREIRA 

ALVES (Da alienação fiduciária em garantia, cit., pp. 23-24). 
35

 As particularidades dos negócios fiduciários, inclusive grande parte das questões abordadas pela doutrina 

italiana, também foram objeto de estudo na doutrina portuguesa no que tange à admissibilidade do instituto no 

ordenamento jurídico vigente, o que merecerá maior atenção no próximo capítulo do presente estudo.  
36

 Cfr. A. FIGUEIREDO (O negócio fiduciário perante terceiros, cit., pp. 47-49). O Autor desenvolve a 

divergência doutrinária, para o qual se faz referência em todas as informações a seguir. Em síntese, quanto à 

discussão doutrinária que “de um lado, uma conceção que negava o reconhecimento ao negócio fiduciário de 

uma causa própria e, de outro, uma construção alternativa que afirmava uma causa fiduciae autónoma, que 

constituiria a base de uma figura também autónoma e, portanto, atípica”. Referindo CARIOTA FERRARA, o Autor 

elucida que a “impossibilidade de configurar uma causa fiduciae autónoma assentaria na alegada 

incompatibilidade entre um propósito de transmissão plena do bem fiduciário, logo seguida de uma limitação 

(obrigacional) do exercício do direito adquirido”. Desta forma, a causa fiduciária contaminaria a motivação do 

ato translativo, não sendo assim idónea para transmissão do bem fiduciário (isto se deve, essencialmente, porque 

no direito italiano “a transmissão da titularidade de um direito depende sempre de um ato causal válido – seriam 

típicas as causas idóneas a produzir um tal efeito translativo”). Relativamente a qualificação do negócio 
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Foi significativa a contribuição de GRASSETTI na proposição de respostas as referidas 

questões. Sobre a aceitação da idoneidade da causa fiduciária
37

, argumentou que a existência 

de uma dependência mútua e vinculativa entre os atos afetos aos negócios fiduciários (um 

com efeito real e outro com efeito obrigacional), justifica a especificidade e autonomia da 

causa fiduciae. Já que o vínculo obrigacional não é apenas uma limitação adjunta à 

transmissão plena do bem fiduciário, mas a razão de ser (a própria causa) da transmissão.  

Na sequência deste entendimento, o Autor italiano inaugurou uma nova perspetiva – 

considerar o negócio fiduciário unitário
38

, uma vez que os dois contratos inerentes a este tipo 

de negócio – o contrato real positivo e o contrato obrigacional negativo – estão unidos, por 

uma causa fiduciária.  

Em que pese tais abordagens doutrinárias, tem-se no negócio fiduciário concebido por 

REGELSBERGER, sob a visível influência da fiducia romana, o embasamento para a  

compreensão dos elementos caracterizadores dos negócios fiduciários da atualidade. 

 

3. Do atual negócio fiduciário 

 

3.1. Funções e distinções 

 

São assentes e expressivas as funcionalidades propiciadas pelos negócios fiduciários, que 

como já referido anteriormente, podem ser utilizados para fins de garantia (através da 

transmissão de um direito ao credor, vinculando este a realizar a retransmissão do mesmo ao 

devedor após este cumprir com a obrigação garantida) ou para administração (pela 

transmissão ao fiduciário de um determinado direito sobre um bem para que este o administre 

                                                                                                                                                                                     
fiduciário em unitário, o Autor apresenta a posição de CARIOTA FERRARA ao referir que “se configurasse o 

negócio fiduciário de forma unitária, agregando o efeito real e o efeito obrigacional, ele daria origem a uma 

propriedade anómala, vedada pela tipicidade das situações jurídicas reais, o que forçosamente conduziria à 

invalidade da transmissão fiduciária”, para concluir que o “negócio fiduciário seria uma mera categoria sócio-

económica, e não jurídica, não valendo como instituto autónomo”. 
37

 Ainda A. FIGUEIREDO (O negócio fiduciário perante terceiros, cit., p. 48, nota 72) anota que atualmente 

expressiva parte da doutrina que aceita a idoneidade da causa fiduciária como fundamento causal válido e 

necessário para a licitude de um negócio transmissivo. E complementa que: “Para isso terá contribuído a 

afirmação da ideia de que, ao abrigo da autonomia privada, a produção de efeitos reais poderia resultar também 

de negócios atípicos, porque dotados de uma causa própria, como seria o caso do negócio fiduciário”. 
38

 Para A. FIGUEIREDO (O negócio fiduciário perante terceiros, cit., p. 48, nota 72) “este entendimento do 

negócio fiduciário traça com maior clareza o quadro em que devem ser colocados (e resolvidos) os problemas 

criados pela relação fiduciária, permitindo afastar a ambiguidade causada pela consideração individualizada das 

duas componentes do negócio fiduciário”. E não só, mas que “esta conceção unitária tem o inequívoco mérito de 

trazer para a linha da frente a vontade das partes de estabelecer um quadro contratual específico, que concretiza 

um assento de interesses próprio, produzindo simultaneamente efeitos reais e obrigacionais sobre (ou com 

referência a) um mesmo objeto”. 
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em benefício do próprio fiduciante ou de um terceiro, efetuando a retransmissão do direito em 

consonância com o acordado entre as partes)
 39

. 

Tais negócios distinguem-se também quanto à interação, ou não, na esfera jurídica de 

terceiros (aparente ou oculto)
40

 ou relativamente à forma que reveste a relação fiduciária, em 

atenção aos interesses pretendidos pelas partes (direto ou indireto)
41

. 

Isto considerado, torna-se relevante detalhar sobre o que se pode considerar mais 

emblemático nos negócios fiduciários, isto é, os elementos intrínsecos desses negócios, que 

pelas próprias particularidades os caracterizam. 

 

3.2. Elementos caracterizadores 

 

Nos moldes apresentados por REGELSBERGER, os negócios fiduciários se caracterizariam 

pelo excesso do meio para o alcance do fim pretendido pelas partes, em virtude da utilização  

de uma forma jurídica que protege muito mais do que efetivamente é necessário para 

obtenção do resultado visado. 

Embora a referida conceção tenha sido aceite por expressiva parte da doutrina
 42

, GRASSETI 

a contrapôs sob a alegação de que nos referidos negócios o meio utilizado era mesmo 

essencial para o alcance do fim almejado pelas partes, não havendo assim desproporção ou 

                                                           
39

 Relevante a abordagem suscitada por L. M. PESTANA DE VASCONCELOS (A cessão de créditos em garantia e a 

insolvência, cit., p. 51), sobre a possibilidade de coexistirem ambas as finalidades nos negócios fiduciários, ao 

destacar que a classificação histórica dos mesmos para administração e garantia não estanca a criação de outros 

compartimentos, “pelo contrário, podem perfeitamente cruzar-se, de tal maneira que se verifiquem elementos de 

administração num negócio fiduciário para garantia e vice-versa. 
40

 A. FIGUEIREDO (O negócio fiduciário perante terceiros, cit., pp. 41-42, nota 44) elenca ainda outras distinções 

formuladas pela doutrina, mas especificamente sobre à aludida, que denomina em negócio fiduciário aparente ou 

oculto, “consoante o vínculo fiduciário seja conhecido pelos terceiros que, por qualquer forma, acabem por 

interagir com a esfera jurídica fiduciária”. Já L. M. PESTANA DE VASCONCELOS (A cessão de créditos em 

garantia e a insolvência, cit., pp. 52-53) os identifica por negócio fiduciário aberto ou oculto. 
41

 Concernente ao tema, A. FIGUEIREDO (O negócio fiduciário perante terceiros, cit., p. 47, nota 69), anuncia que 

a doutrina italiana apresenta a distinção entre a “fidúcia dinâmica, caracterizada precisamente pela sua eficácia 

translativa e a chamada fiducia statica, na qual um sujeito se erige fiduciário de outrem relativamente a direitos 

de que é já titular”. L. M. PESTANA DE VASCONCELOS (A cessão de créditos em garantia e a insolvência, cit., pp. 

53) alerta que a “fiducia estática aproxima-se, mas não se confunde, com aqueles casos em que um sujeito se 

obriga a adquirir um determinado direito para o fiduciante”. Como neste caso não se trata de um direito que já é 

do fiduciário, mas que ele obrigou-se pelo pacto fiduciário a adquirir de terceiro para depois transmitir ao 

fiduciante, classifica tal negócio fiduciário por indireto, em contraposição ao direto. 
42

 De forma geral, P. PAIS DE VASCONCELOS (Contratos atípicos, cit., p. 260) e especificamente sobre a doutrina 

estrangeira e portuguesa, L. M. PESTANA DE VASCONCELOS (A cessão de créditos em garantia e a insolvência, 

cit., pp. 55-56, nota 111).  
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excesso
43

. Propôs então, como elemento caracterizador do negócio fiduciário, o poder de 

abuso do fiduciário
44

. 

De facto, existem situações em que o meio utilizado será mesmo essencial e único para a 

obtenção dos resultados visados, porém estas situações não privam que os negócios 

fiduciários também tenham o condão de abarcar casos em que poderiam ter sido utilizados 

outros instrumentos mais adequados para os fins pretendidos, mas as partes resolveram por 

eleger um que concede maior proteção. 

Quanto ao poder de abuso, tem-se que o mesmo é possível em virtude da transmissão plena 

do direito para o fiduciário, que infringindo a finalidade atribuída ao negócio, se recusa a 

retransmitir o direito ao fiduciante ou, numa situação mais extrema, transmita o direito a um 

terceiro. Isto porque em “todos os casos de fidúcia existe do lado do fiduciante uma especial 

confiança – fidúcia – e do lado do fiduciário a possibilidade de abusar”
 45

, conforme refere 

PAIS DE VASCONCELOS. 

Acresce que, além do poder de abuso do fiduciário através dos atos voluntários 

supramencionados (recusa na retransmissão do direito ou transmissão a terceiro), o fiduciante 

também está sujeito a perder o direito transferido
46

 – que ao integrar o património do 

fiduciário – pode ser alvo de penhora em ação executiva movida pelos credores do fiduciário 

ou ser incluído na massa insolvente, no caso de declaração de insolvência do fiduciário.  

Assim, PESTANA DE VASCONCELOS sintetiza que é a “adoção dessa particular estrutura” – 

do negócio fiduciário – “que coloca o fiduciante numa especial posição de debilidade, 

correndo nessa medida um risco particular”, o qual denomina de “risco fiduciário”
 47

. 

                                                           
43

 Sobre a crítica de GRASSETI, J. C. MOREIRA ALVES (Da alienação fiduciária em garantia, cit., pp. 24-25) e P. 

PAIS DE VASCONCELOS (Contratos atípicos, cit., p. 261). Este último Autor, sobre a ausência do excesso entre o 

meio e o fim, descreve um exemplo enunciado por GRASSETI, qual seja “o do estrangeiro que, em caso de guerra 

e para evitar o confisco dos seus bens, transfere a sua propriedade para um amigo não estrangeiro”.   
44

 Sobre o poder de abuso como elemento caracterizador dos negócios fiduciários, P. PAIS DE VASCONCELOS 

(Contratos atípicos, cit., p. 262), prefere utilizar o termo “risco de abuso”, por entender ser a expressão mais 

adequada. Conclui, assim, que o risco de abuso “existe, mas o abuso é ilícito e as suas consequências para o 

fiduciário infiel são, em princípio, suficientemente gravosas para o dissuadir”. 
45

 P. PAIS DE VASCONCELOS (Contratos atípicos, cit., pp. 262-263). Vale ressaltar ainda que este Autor refuta a 

afirmação de GRASSETTI de que “é só do legal comportamento do fiduciário e não dos rigorosos meios de coação 

legal que se espera o alcançar do escopo prático prosseguido e que se destes meios e não do espontâneo 

comportamento do fiduciário se esperasse a correspondência do uso dos seus poderes ao fim do negócio, não 

haveria razão para o considerar fiduciário”, essencialmente porque considera que a “tutela da fidúcia não é de 

natureza extrajurídica”. Sobre o tema e de forma mais desenvolvida, L. M. PESTANA DE VASCONCELOS (A cessão 

de créditos em garantia e a insolvência, cit., pp. 58-59, nota 116 e pp. 68-72, nota 137).  
46

 Sobre as possibilidades do fiduciante perder o direito transferido ao fiduciário, por atos involuntários, P. PAIS 

DE VASCONCELOS (Contratos atípicos, cit., p. 260) e L. M. PESTANA DE VASCONCELOS (A cessão de créditos em 

garantia e a insolvência, cit., p. 61).  
47

 L. M. PESTANA DE VASCONCELOS (A cessão de créditos em garantia e a insolvência, cit., p. 62).  
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As vertentes do risco fiduciário podem ser a recusa de transmissão, a transmissão a terceiro 

em violação as obrigação assumidas, a penhora e a insolvência do fiduciário
48

. 

Para concluir, nas palavras do douto Professor, que “o que caracteriza esta categoria 

negocial é a existência desta estrutura fiduciária, que, de forma resumida, consiste na 

transmissão de um direito de diversa natureza cujo exercício está limitado obrigacionalmente 

e que o fiduciante deverá (eventualmente), verificado um determinado circunstancialismo, 

retransmitir à outra parte (ou a um terceiro) e que, portanto, é como que “confiado” por uma 

das partes (o fiduciante) à outra (fiduciário), essencialmente por forma a garantir um crédito 

ou para ser administrado”
 49

. 

 Tem-se assim o conjunto dos elementos intrínsecos do atual negócio fiduciário, que na 

especificidade da sua própria estrutura encontra a respetiva caracterização. 

 

4. Pacto comissório e pacto marciano 

 

O pacto comissório pode ser entendido como a convenção firmada entre credor e devedor, 

em que o primeiro pode fazer seus os bens que lhe tenham sido dados em garantia pelo 

segundo, quando este não cumprir com as suas obrigações.  

Por motivos éticos justifica-se a proibição do pacto comissório, que desde sua origem
50

, 

tem por principal finalidade evitar prejuízos que podem resultar para o devedor, o qual 

“facilmente aceitaria, dado o estado de necessidade económica em que geralmente se 

encontra a data da constituição da dívida e do oferecimento da garantia”
51

. 

Vê-se que a proibição pretende proteger o devedor, das extorsões por parte do credor
52

, que 

pode vir a obter maiores benefícios com a aquisição da coisa numa situação e momento em 

que o bem represente valor superior àquele que corresponde ao seu crédito
53

. Assim, a 

                                                           
48

 L. M. PESTANA DE VASCONCELOS (A cessão de créditos em garantia e a insolvência, cit., pp. 62 e 67).  
49

 L. M. PESTANA DE VASCONCELOS (A cessão de créditos em garantia e a insolvência, cit., p. 67). Salienta-se 

que o Autor ainda refere que, acessoriamente ao conteúdo da relação complexa que envolve o negócio, outros 

aspetos terão de ser colocados em evidência para ter-se a ideia precisa do caso concreto, como a distinção da 

função de cada negócio e a natureza do direito transmitido fiduciariamente. Isto porque a estrutura fiduciária é 

adotada tanto para fins de garantia ou de administração.  
50

 I. ANDRADE MATOS (O pacto comissório. Contributo para o estudo do âmbito da sua proibição, Almedina, 

Coimbra, 2006, p. 58) informa que a proibição teve origem no período de Constantino. 
51

 J. M. ANTUNES VARELA, Das obrigações em geral, vol. II, 7.ª ed., Almedina, Coimbra, 1997, p. 555. 
52

 M. J. COSTA GOMES, Assunção fidejussória de dívida. Sobre o sentido e o âmbito da vinculação do fiador, 

Almedina, Coimbra, 2000, pp. 93-94. 
53

 Nas palavras de A. VAZ SERRA (“Penhor”, in Boletim do Ministério da Justiça, n.º 58, 1956, p. 217): “A sua 

razão de ser está em que tal pacto pode representar um benefício injustificado para o credor (que adquire uma 

coisa acaso muito mais valiosa que o crédito), sobretudo quando obtido do devedor que, levado pela necessidade, 

facilmente consentiria nele”.  
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proibição do pacto comissório pretende essencialmente assegurar o devedor de que este não 

fique prejudicado pela diferença de valor entre o bem dado em garantia e o valor que 

representa o seu débito junto do credor, na data do incumprimento. E é também em atenção à 

proteção do interesse geral
54

, de modo a regular corretamente o desenvolvimento das relações 

jurídicas e evitar um prejuízo social, que se faz plausível a proibição do pacto comissório nas 

figuras que exercem função de garantia. 

Nesse sentido, o ordenamento jurídico português considera nula a cláusula que estabelece 

o referido pacto, seja para as figuras típicas
55

 ou atípicas
56

, pois ambas as situações estão 

abrangidas pela razão que fundamenta a proibição do pacto comissório – qual seja, evitar um 

resultado que prejudique o devedor. Assim, parece assente e dominante na doutrina 

portuguesa a posição que defende a validade dos negócios de alienação em garantia perante a 

proibição do pacto comissório. 

O ordenamento jurídico brasileiro também prevê a proibição do pacto comissório 

relativamente às garantias típicas
57

 e ainda no que se refere à alienação fiduciária em garantia 

e a propriedade fiduciária
58

. 

Figura distinta é o pacto marciano, que pode ser entendido como a “convenção pela qual, 

no caso de o devedor não cumprir a sua obrigação na data do respetivo vencimento, a 

propriedade do bem dado em garantia se transfere para o credor mediante preço justo”
 59

. 

A referência ao “preço justo” quer dizer que o credor deve entregar ao devedor a diferença 

entre a dívida e o valor do bem transferido, sendo esta quantia apurada por um terceiro 

                                                           
54

 I. ANDRADE MATOS (O pacto comissório, cit., pp. 71-73) aponta que há “interesse geral em evitar que o pacto 

comissório se difunda e prevaleça no ordenamento jurídico a utilização de uma forma de garantia que se presta 

aos maiores abusos da parte mais forte (o credor) sobre a parte mais fraca (o devedor)”.  
55

 Nas disposições gerais relativas ao regime da hipoteca, o legislador do Código Civil (CC) estabeleceu a 

proibição do pacto comissório, conforme art. 694.º: “É nula, mesmo que seja anterior ou posterior à constituição 

da hipoteca, a convenção pela qual o credor fará sua a coisa onerada no caso de o devedor não cumprir”. Por 

remissão do art. 678.º do CC, tal proibição também vigora sob o penhor. 
56

 L. M. PESTANA DE VASCONCELOS (Direito das Garantias, cit., p. 206), ao fazer referência a proibição do pacto 

comissório afirma: “Como iremos ver, esta figura, atendendo ao alcance geral do seu fundamento, mas também 

só nos limites deste, deverá aplicar-se não só as figuras típicas, mas também àquelas atípicas em que o mesmo 

resultado que a lei pretende evitar seja alcançado”. 
57

 Nas disposições gerais do penhor, da hipoteca e da anticrese o Código Civil Brasileiro (CCB) dispõe no art. 

1428.º que: “É nula a cláusula que autoriza o credor pignoratício, anticrético ou hipotecário a ficar com o objeto 

da garantia, se a dívida não for paga no vencimento. Parágrafo único. Após o vencimento, poderá o devedor dar 

a coisa em pagamento da dívida”. 
58

 Neste sentido, o art. 1365.º do CCB: “É nula a cláusula que autoriza o proprietário fiduciário a ficar com a 

coisa alienada em garantia, se a dívida não for paga no vencimento. Parágrafo único. O devedor pode, com a 

anuência do credor, dar seu direito eventual à coisa em pagamento da dívida, após o vencimento desta”. 
59

 I. ANDRADE MATOS, O pacto comissório, cit., p. 82. 
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independente
60

, após o incumprimento da obrigação. É assim, de forma quase unânime, aceita 

a convenção que reveste o pacto marciano como lícita
61

. 

 

II. A ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA NO DIREITO PORTUGUÊS  

 

1. Adminissibilidade dos negócios fiduciários no direito português 

 

A questão relativa à (in)admissibilidade dos negócios fiduciários no ordenamento jurídico 

português foi marcada pela evolução da doutrina no século XX, coincidindo com a sucessão 

do Código de Seabra para o Código Civil (CC) vigente
62

. Em tempos passados a doutrina 

dominante assentou sua posição na inadmissibilidade dos negócios fiduciários, vindo 

posteriormente a considerar tais negócios válidos e admissíveis à luz do direito português
63

.  

Passa-se assim a discorrer sobre os principais argumentos de oposição da validade dos 

negócios fiduciários
64

 e a respetiva solução encontrada para admissão dos mesmos. 

 

1.1. Simulação 

 

No negócio fiduciário, segundo GALVÃO TELLES, “se declara coisa diferente do que se 

quer, que se declara alienar ao mandatário quando verdadeiramente se deseja conservar a 

                                                           
60

 Entende-se por dispensável esta intervenção de um terceiro, quando o bem tiver um valor de mercado, de 

modo a que se torne inquestionável sua avaliação, cfr. L. M. PESTANA DE VASCONCELOS (A cessão de créditos 

em garantia e a insolvência, cit., p. 633, nota 1224). 
61

 I. ANDRADE MATOS (O pacto comissório, cit., p. 75) e L. M. PESTANA DE VASCONCELOS (A cessão de créditos 

em garantia e a insolvência, cit., pp. 633-635 e nota 1224). Na referência citada, o último Autor esclarece que o 

legislador consagrou um caso de pacto marciano no âmbito do penhor financeiro (Decreto-Lei n.º 105/2004, de 

08/05, embora o tenha proclamado de forma equivocada, ao referir no preâmbulo que se tratava de um caso lícito 

de pacto comissório (uma exceção à proibição do pacto comissório), na medida que a compreensão conceitual 

das convenções estabelecidas em cada figura não permite confundi-las. 
62

 L. A. CARVALHO FERNANDES (“A admissibilidade do negócio fiduciário no direito português”, in Studia 

Iuridica 91, Estudos em homenagem ao Prof. Dr. António Castanheira Neves, BFD, vol. II: Direito Privado, 

Coimbra Editora, Coimbra, 2008, pp. 240-241) relaciona os principais Autores defensores da posição negativista 

dos negócios fiduciários: BELEZA DOS SANTOS, CUNHA GONÇALVES, MANUEL DE ANDRADE, ORLANDO DE 

CARVALHO e PESSOA JORGE. Da posição quanto à admissibilidade dos referidos negócios, além de referir a si 

mesmo, acrescenta: VAZ SERRA, CASTRO MENDES, BIGOTTE CHORÃO, OLIVEIRA ASCENSÃO, P. PAIS DE 

VASCONCELOS e M. JANUÁRIO DA COSTA GOMES. 
63

 Quanto a doutrina mais recente que entende favoravelmente à admissibilidade do negócio fiduciário, cita-se: 

L. M. PESTANA DE VASCONCELOS (A cessão de créditos em garantia e a insolvência, cit., pp. 83 e ss.); R. PINTO 

DUARTE (Curso de Direitos Reais, 1.ª ed., Principia, Cascais, 2002, pp. 150 e ss.); L. M. T. MENEZES LEITÃO 

(Garantias das obrigações, cit., pp. 253 e ss.); e I. ANDRADE MATOS (O pacto comissório, cit., pp. 190).  
64

 De facto e como já anteriormente explanado, pode ser atribuída a peculiar natureza dos negócios fiduciários 

que, à semelhança do que ocorreu nos ordenamentos jurídicos de outros países, os sujeitaram ao crivo da 

doutrina, no que se refere à validade e consequente admissibilidade destes negócios no tráfego jurídico em 

consonância ao direito vigente.  
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propriedade, ou que se declara alienar ao credor quando no fundo apenas se pretende dar-

lhe hipoteca ou penhor”
65

, o que pode traduzir a ideia de que existe simulação neste negócio. 

Entretanto, a análise da construção global do negócio fiduciário
66

, como um ato unitário, 

causal e atípico
67

, afasta a incidência de qualquer dos requisitos que o pudessem considerar 

como um negócio simulado. 

Considerando os requisitos estabelecidos pelo CC
68

 para determinar se há simulação em 

um negócio, é possível concluir que no negócio fiduciário não há uma declaração diversa da 

vontade das partes, uma vez que estas pretendem o que efetivamente declaram, querem a 

transmissão de um direito da esfera do fiduciante para a do fiduciário, muito embora 

convencionem que o exercício do direito pelo fiduciário está adstrito a determinadas 

limitações. Não se verifica também no âmbito do negócio a intenção de enganar terceiros, já 

que as partes ajustam no próprio contrato as limitações do fiduciário quanto ao exercício do 

direito transferido
69

.  

Relativamente ao acordo entabulado pelas partes, CARVALHO FERNANDES
70

 esclarece que o 

pactum fiduciae desempenha uma função bem diferente do pactum simulationis. O primeiro 

“é um elemento do conteúdo de um negócio unitário que, aposto ao chamado negócio 

fundamento, é, afinal, a fonte da atipicidade do negócio fiduciário”, enquanto o segundo 

reveste um acordo que apenas tem em comum as pessoas envolvidas na simulação, não é 

elemento do conteúdo de qualquer dos negócios envolvidos na simulação, sendo “antes um 

negócio autónomo, instrumental, que, explicitando a não correspondência do simulado com a 

verdadeira vontade das partes, faz a ligação entre ele e o simulado”.  

Assim, a integração das obrigações do fiduciário, apostas no próprio negócio, o afastam da 

qualificação de um acordo com objetivo de simular um negócio.  

                                                           
65

 I. GALVÃO TELLES, Manual dos contratos em geral, 4.ª ed., Coimbra Editora, Coimbra, 2002, p. 193.  
66

 Com assertividade, A. FIGUEIREDO (O negócio fiduciário perante terceiros, cit., p. 67) esclarece que: “Para a 

autonomização dogmática daquela causa fiduciae – distinta, na sua essência, da causa subjacente a uma compra 

e venda típica – contribuiu a constatação de que, afinal, o direito positivo conhecia já modos de atuação 

fiduciária, mas também, e decisivamente, a progressiva aceitação de uma conceção unitária do negócio 

fiduciário, não obstante o seu conteúdo complexo”. 
67

 O Acórdão do STJ de 17/12/2002 (PINTO MONTEIRO), in www.dgsi.pt, descreve o negócio fiduciário como “o 

negócio atípico pelo qual as partes adequaram através de um pacto – o pactum fiduciae – o conteúdo de um 

negócio típico a uma finalidade diferente da que corresponde ao negócio instrumental por elas usado”, 

concluindo que constitui assim “um único negócio e não uma dualidade negocial”. 
68

 Art. 240.º do CC: “Se, por acordo entre declarante e declaratário, e no intuito de enganar terceiros, houver 

divergência entre a declaração negocial e a vontade real do declarante”. 
69

 Como já aludido, o negócio fiduciário pode ser oculto, quando o carácter fiduciário da titularidade não seja 

claro para terceiros. Assim, L. M. PESTANA DE VASCONCELOS (A cessão de créditos em garantia e a insolvência, 

cit., p. 84) alerta que não se pode confundir esta falta de clareza com a intenção de enganar terceiros. 
70

 L. A. CARVALHO FERNANDES, A admissibilidade do negócio fiduciário no direito português, cit., p. 252. 
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Por tais razões, tem-se por assente na doutrina que o negócio fiduciário não é um negócio 

simulado
71

. 

 

1.2. Fraude à lei 

 

Podem ser entendidos como negócios em fraude à lei
72

 aqueles que, através da utilização 

de uma via aparentemente lícita, na realidade pretendem alcançar um resultado expressamente 

proibido por lei. 

BELEZA DOS SANTOS, considerado um dos principais defensores da inadmissibilidade dos 

negócios fiduciários no direito português, sustentou que a figura contém “um contrato 

positivo de transmissão, cuja configuração jurídica pressupõe uma determinada causa. Mas 

o pacto fiduciário que limita essa convenção vem revelar que a causa daquele contrato, a sua 

razão de ser económico-jurídica não é aquela que a lei pressupôs para lhe atribuir efeitos”, 

finalizando que os “atos jurídicos desta natureza são, portanto, em si mesmos contraditórios, 

os efeitos jurídicos que a lei lhes atribui estão em desarmonia com a sua causa real”
73

. E em 

razão desta divergência entre a causa concreta do contrato fiduciário e a causa típica do 

contrato adotado
74

, concluiu pela ilicitude dos negócios fiduciários. 

Entretanto, não é possível afirmar perentoriamente que exista uma ligação direta entre os 

negócios fiduciários e os negócios em fraude à lei. Sendo admissíveis no direito português, no 

âmbito da autonomia privada, os contratos fiduciários podem ou não ser ilícitos. Assim, como 

todos os contratos, estão sujeitos ao juízo de mérito que, diante da análise do caso concreto, 

pode recusar a validade do contrato fiduciário que viole disposições legais ou morais
75

.  

                                                           
71

 Tal entendimento já foi elaborado por REGELSBERGER, que pela distinção enquadrou o negócio fiduciário em 

categoria diversa dos negócios simulados, inclusive sendo recorrente a doutrina fazer uso do negócio fiduciário 

“a título incidental para o distinguir do negócio simulado, consoante refere L. M. PESTANA DE VASCONCELOS (A 

cessão de créditos em garantia e a insolvência, cit., pp. 83-84, notas 165 e 167). L. A. CARVALHO FERNANDES 

(A admissibilidade do negócio fiduciário no direito português, cit., p. 253) reconhece que “a delimitação entre 

estas duas figuras – simulação e fidúcia –, se revela na prática, com frequência, muito mais intrincada, do que no 

plano dogmático”, tomando, por exemplo, a questão quanto a análise de existência ou não de “interposição 

fictícia ou real de pessoas” na fiducia cum amico. 
72

 C. A. MOTA PINTO (Teoria geral do direito civil, 3.ª ed., Coimbra Editora, Coimbra, 1994, pp. 551-552) refere 

que “devem ser considerados contrários à lei, não só negócios que frontalmente a ofendem (negócios «contra 

legem»), mas também, quando se constate, por interpretação, que a lei quis impedir, de todo em todo, um certo 

resultado, os negócios que procuram contornar uma proibição legal, tentando chegar ao mesmo resultado por 

caminhos diversos dos que a lei expressamente previu e proibiu (negócios em fraude à lei)”. 
73

 J. BELEZA DOS SANTOS, A simulação em direito civil, vol. I, Coimbra Editora, Coimbra, 1921, pp. 121-122. 
74

 P. PAIS DE VASCONCELOS (Contratos atípicos, cit., p. 280). 
75

 P. PAIS DE VASCONCELOS (Contratos atípicos, cit., p. 283). 
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Correlacionado ao tema, mas especificamente sobre a fiducia cum creditore, GALVÃO 

TELLES
76

 veio a considerar que a figura encerra um negócio em fraude à lei, pois representa 

um desvio às disposições legais limitativas disciplinadas para proteção dos legítimos 

interesses do prestador da garantia ou até de terceiros (refere-se, assim, à proibição do pacto 

comissório). De facto, para que esta modalidade de fiducia não implique fraude ao 

mencionado pacto, o negócio fiduciário deverá prever a respetiva proteção do devedor, ante a 

um locupletamento injustificado do credor, resultante da apropriação do bem transmitido
77

. 

Nesta medida, caberá a análise do juízo de mérito de cada caso concreto do negócio 

fiduciário para verificação de que o mesmo “é ilícito porque celebrado em fraude, por 

exemplo, à proibição do pacto comissório, ou porque usurário, ou por outra razão”
 78

. 

 

1.3. Negócio abstrato 

 

Como anteriormente referido, a doutrina italiana questionou a validade do negócio 

fiduciário diante da ausência de um fundamento causal idóneo, essencialmente pela discussão 

quanto à autonomia de uma causa fiduciae que representasse uma razão legítima para se 

operar um ato translativo do direito real.  

Foi sob a influência do direito italiano, que a doutrina portuguesa mais antiga discorreu 

sobre a existência de um numerus clausus dos negócios translativos de direitos reais
79

. Nesta 

medida, não sendo a causa fiduciária um tipo disciplinado para transmissão do direito real, a 

concretização do negócio fiduciário somente se formalizaria mediante um ato abstrato. 

E, “como se entendia igualmente que o sistema português (tal como o italiano) sendo 

causalista não contemplava os negócios abstratos, a não ser no domínio de crédito, o negócio 

fiduciário não seria admissível”
80

 no ordenamento jurídico vigente, consoante refere 

PESTANA DE VASCONCELOS. 

                                                           
76

 I. GALVÃO TELLES (Manual dos contratos em geral, cit., p. 194). Sobre a questão também A. FIGUEIREDO (O 

negócio fiduciário perante terceiros, cit., p. 68, nota 158). 
77

 L. CARVALHO FERNANDES (A admissibilidade do negócio fiduciário no direito português, cit., pp. 250-251). 
78

 P. PAIS DE VASCONCELOS (Contratos atípicos, cit., pp. 280-281); L. M. PESTANA DE VASCONCELOS (A cessão 

de créditos em garantia e a insolvência, cit., p. 88) refere ainda que pode ser colocada a questão quanto a 

existência de fraude à lei insolvencial, tendo em vista que “Efetivamente, o credor fiduciário, declarada a 

insolvência do devedor, uma vez que é ele o titular do direito, poderá obstar a que o bem integre a massa 

insolvente e obter sozinho a satisfação isolada pelo seu valor, o que não sucederia se fosse meramente titular de 

um direito real de garantia”. Tema que depois desenvolve mais profundamente às pp. 859 e ss. 
79

 Ressalta-se que tal argumento é enfraquecido diante do facto de nem sempre os negócios fiduciários serem 

formalizados para transmissão de direitos reais, sendo possível que tenha por objeto outros direitos. 
80

 L. M. PESTANA DE VASCONCELOS, A cessão de créditos em garantia e a insolvência, cit., p. 89.  
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Diante deste cenário, revelou-se imprescindível esclarecer a distinção quanto a tipicidade 

dos direitos reais em face dos factos jurídicos que operam a transmissão dos mesmos
81

. 

Sobre a questão, OLIVEIRA ASCENSÃO confirma que “a tipologia taxativa dos direitos 

reais não implica, de qualquer modo, que sejam taxativos os factos que criam, modelam, ou 

extiguem direitos reais”
 82

, o que permite concluir que o direito português não contempla um 

numerus clausus de negócios com eficácia real
83

.  

Desta feita, a tutela da autonomia privada
84

 permite que as partes criem os contratos em 

termos que melhor se adequem às finalidades pretendidas para obtenção de seus interesses, 

incluindo neste rol os contratos fiduciários
85

. 

 

1.4. Tipicidade dos direitos reais 

 

Na legislação portuguesa vigora expressamente
86

 o princípio da tipicidade dos direitos 

reais. Ocorre que, os negócios fiduciários (que tenham por objeto a transmissão de um direito 

real), justamente pelos contornos próprios deste tipo negocial – previsão de convenção quanto 

a limitações ao exercício do direito pelo fiduciário em atenção a certas finalidades, suscitam o 

questionamento quanto à violação do princípio supramencionado, por supostamente criar-se 

na esfera do fiduciário um novo tipo de direito real. 

Entretanto, tal questionamento e conclusão não encontram amparo para prosperar. Neste 

tocante, PAIS DE VASCONCELOS ensina que a “tipicidade dos direitos reais não impede a 

validade e a eficácia dos contratos fiduciários. Quando investido na propriedade do bem, o 

                                                           
81

 Sobre a alusão feita pelo legislador, no preâmbulo, do Decreto-Lei n.º 105/2004, de 08´/05, que regulamenta a 

alienação fiduciária em garantia, como modalidade de garantia financeira, relativamente à extensão do numerus 

clausus do art. 1306.º do CC, ver a crítica bem traçada por L. M. PESTANA DE VASCONCELOS (A cessão de 

créditos em garantia e a insolvência, cit., pp. 90-91, nota 188). 
82

 J. OLIVEIRA ASCENSÃO (A tipicidade dos direitos reais, Livraria Petrony, Lisboa, 1968, pp. 162 e ss.) assim 

conclui que “de qualquer negócio jurídico, mesmo de um negócio jurídico inominado, pode resultar a 

transferência ou modificação de um direito já existente, a extinção de uma oneração ou qualquer outra 

vicissitude, independentemente de previsão legal”.  
83

 Neste sentido, P. PAIS DE VASCONCELOS (Contratos atípicos, cit., p. 281) aduz: “O que conduz BELEZA DOS 

SANTOS a concluir pela inadmissibilidade dos negócios fiduciários é, no fundo, a dificuldade em admitir a 

atipicidade de contratos com efeitos reais e bem assim a atipicidade das respetivas causas entendidas como 

funções económicas e sociais”.  
84

 Ao abrigo do art. 405.º do CC: “1. Dentro dos limites da lei, as partes têm a faculdade de fixar livremente o 

conteúdo dos contratos, celebrar contratos diferentes dos previstos neste código ou incluir nestes as cláusulas que 

lhes aprouver. 2. As partes podem ainda reunir no mesmo contrato regras de dois ou mais negócios, total ou 

parcialmente regulados em lei”. 
85

 Na jurisprudência, quanto à validade da instituição dos contratos fiduciários, no âmbito da autonomia privada, 

ver Acórdãos do STJ de 11/05/2006 (SALVADOR DA COSTA) e de 16/03/2011 (LOPES DO REGO), in www.dgsi.pt. 
86

 Art. 1306.º do CC: “Não é permitida a constituição, em carácter real, de restrições ao direito de propriedade ou 

de figuras parcelares deste direito senão nos casos previstos na lei; toda a restrição resultante de negócio jurídico, 

que não esteja nestas condições, tem natureza obrigacional”. 
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fiduciário é um verdade proprietário pleno, vinculado apenas obrigacionalmente pelo 

“pactum fiduciae”, e especialmente obrigado, em boa fé, a exercer o soeu direito de 

propriedade de acordo com a finalidade da fidúcia”
 87

. 

Assim, não se pode confundir a transmissão do direito real (ato com eficácia real, uma vez 

que a transmissão se dá de forma plena) com os vínculos obrigacionais dispostos no pacto 

fiduciário (limitações impostas ao direito real que têm natureza meramente obrigacional). 

O que de facto observa-se nestes tipos de negócios fiduciários é a utilização da propriedade 

como garantia
88

, nos quais se verifica a funcionalização de um direito real existente, que por 

intermédio de limites obrigacionais pretende-se que o fiduciário atue de determinado modo, 

podendo ou não exercer as faculdades inerentes ao conteúdo do direito transmitido de 

determinada forma, como sublinha PESTANA DE VASCONCELOS
89

. 

 

2. Negócios fiduciários com função de garantia 

 

Muito embora existam outros negócios fiduciários
90

 que exercem função de garantia no 

direito português, o presente estudo limitar-se-á a tratar das figuras mais expressivas no 

tráfego jurídico que, além de comportarem uma estrutura fiduciária, em certa medida trazem 

subjacente a alienação de determinado direito para o atingimento da referida finalidade. 

 

2.1.  A locação financeira restitutiva (sale and lease back) 

 

O Decreto-Lei n.º 149/1995, de 24/06
91

 institui o regime jurídico da locação financeira
92

, 

conceituando-a como o “contrato pela qual uma das partes se obriga, mediante retribuição, 

                                                           
87

 P. PAIS DE VASCONCELOS, Contratos atípicos, cit., p. 276. 
88

 C. FERREIRA DE ALMEIDA (Alienação da propriedade em garantia, Direito e Justiça, Estudos dedicados ao 

Professor Doutor Luís Alberto Carvalho Fernandes, vol. I, Universidade Católica Editora, Lisboa, 2011, p. 316) 

cita outros institutos em que a propriedade pode funcionar como garantia: a reserva de propriedade, a venda a 

retro, o reporte e a locação financeira. Importa ressaltar que existe a possibilidade dos negócios fiduciários 

utilizarem também outros direitos reais além da propriedade – como o usufruto, os quais poderão ter outros 

contornos ou abrangência, em razão do próprio regime (Cfr. P. PAIS DE VASCONCELOS (Contratos atípicos, cit., 

pp. 274-276). 
89

 L. M. PESTANA DE VASCONCELOS, A cessão de créditos em garantia e a insolvência, cit., p. 99.  
90

 L. M. PESTANA DE VASCONCELOS (A cessão de créditos em garantia e a insolvência, cit., p. 99) nesta obra 

relaciona os negócios fiduciários típicos em garantia, destacando, para além daqueles que serão referidos no 

presente estudo, a venda retro. Sobre este instituto e em quais circunstâncias os mesmos se aproximam dos 

negócios fiduciários, ver a obra Direito das Garantias, cit., pp. 416-419. 
91

 Foram introduzidas alterações ao referido diploma, pelos: Decreto-Lei n.º 265/1997, de 24/06; Decreto-Lei n.º 

285/2001, de 03/11; e pelo Decreto-Lei n.º 30/2008, de 25/02. 
92

 Ver D. LEITE DE CAMPOS (A locação financeira: estudo preparatório de uma reforma legislativa, Lex Edições 

Jurídicas, Lisboa, 1994; “Ensaio de análise tipológica do contrato de locação financeira”, in BFDUC, vol. 63, 
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a ceder à outra o gozo temporário de uma coisa, móvel ou imóvel, adquirida ou construída 

por indicação desta, e que o locatário poderá comprar, decorrido o período acordado, por 

um preço nele determinado ou determinável mediante simples aplicação dos critérios nele 

fixados”. 

Em síntese
93

, destacam-se como elementos caracterizadores da locação financeira: a) a 

forma do contrato e os requisitos para publicidade
94

 do negócio, consoante o objeto; b) os 

sujeitos
95

 contraentes, sendo exigido que o locador financeiro, no âmbito do exercício de uma 

atividade profissional, seja um banco, uma sociedade de locação financeira ou uma instituição 

financeira de crédito
96

; c) o objeto da locação financeira, que pode ser quaisquer bens 

suscetíveis de serem dados em locação
97

; d) o locador financeiro
98

 assume a obrigação de 

adquirir ou mandar construir o bem indicado pelo locatário financeiro, conceder a este o gozo 

do bem e ainda facultar a opção de compra pelo locatário no término do contrato, mediante a 

fixação de um preço
99

; e) o locatário financeiro obriga-se a pagar uma renda
100

 e ainda em 

regra assume o risco pela perda ou deterioração do bem
101

; e f) em virtude da cedência do 

                                                                                                                                                                                     
1987, pp. 1 e ss.; “Nota sobre a admissibilidade da locação financeira restitutiva (“lease-back”) no direito 

português”, in ROA, 1982, pp. 775 e ss.); R. PINTO DUARTE (Escritos sobre leasing e factoring, Principia, 

Cascais, 2001; A. MENEZES CORDEIRO (Manual de Direito Bancário, 4.ª ed., Almedina, Coimbra, 2010, pp. 671-

684); ABÍLIO NETO (Contratos comerciais, Ediforum, Lisboa, 2002, pp. 291-361); S. NÓBREGA PIZARRO (O 

contrato de locação financeira, Almedina, Coimbra, 2004); L. M. PESTANA DE VASCONCELOS (A cessão de 

créditos em garantia e a insolvência, cit., pp. 272-297; Direito das Garantias, cit., pp. 434-468). 
93

 É de nítido conhecimento a complexidade e extensão das questões que envolvem o instituto da locação 

financeira, desde a origem da sua previsão legal no ordenamento jurídico português até os dias de hoje. Assim, a 

abordagem da figura no presente estudo não comporta a análise detalhada do regime jurídico da mesma, mas sim 

pretende tecer breves considerações sobre a figura, especialmente porque a mesma pode ser utilizada como 

instrumento para concessão de crédito em que o credor beneficia de uma garantia, qual seja a manutenção da 

propriedade do bem objeto contrato em seu património. 
94

 Art. 3.º do Decreto-Lei n.º 149/1995, de 24/06. 
95

 Não há exigência legal quanto ao locatário financeiro, podendo este ser tanto uma empresa, um profissional 

liberal, um ente público ou ainda um consumidor. 
96

 Em virtude do princípio da exclusividade, previsto no art. 8.º, n.º 2,do Regime-Geral das Instituições de 

Crédito e Sociedades Financeiras (RGICSF), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 298/1992, de 31/12 e posteriores 

alterações, bem como do art. 36.º-A, do Decreto- Lei n.º 24/1991, de 11/01, relativamente a possibilidade de 

exercer a atividade de locação financeira pelas Caixas Agrícolas. 
97

 Art. 2.º do Decreto-Lei n.º 149/1995, de 24/06. 
98

 Relativamente à posição jurídica do locador financeiro, ver o art. 9.º do Decreto-Lei n.º 149/1995, de 24/06.  
99

 Após a revogação do art. 4.º do Dec.-Lei n.º 149/1995, de 24/06, não há mais imposição legal quanto aos 

limites para fixação do valor residual. Fica, assim, a critério das partes a previsão deste quantitativo. 
100

 Os valores das rendas englobam a amortização do capital, juros pela concessão do crédito e demais despesas 

do locador financeiro, inclusive comissões administrativas. 
101

 O art. 10.º do Decreto-Lei n.º 149/1995, de 24/06 relaciona todas as obrigações imputadas ao locatário 

financeiro, bem como seus deveres e direitos, enquanto o art. 15.º do referido diploma legal, prevê a 

responsabilidade deste pelo risco de deterioração do bem, caso não haja estipulação em contrário. 
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gozo do bem e o pagamento das rendas, o contrato de locação financeira deve ter prazo de 

duração estabelecido pelas partes
102

. 

Quanto à cessação do contrato, ele poderá ocorrer por caducidade, resolução ou revogação, 

sendo que o incumprimento definitivo pelo locatário financeiro permite ao locador resolver o 

contrato, requerendo a restituição do bem e o pagamento das rendas vencidas e não pagas, 

bem como uma indemnização
103

. 

Considerado um contrato de crédito ao consumo
104

, a locação financeira
105

 propicia o gozo 

do bem pelo locatário, ao mesmo tempo em que dota o locador de uma garantia pelo 

investimento realizado, qual seja a propriedade do bem adquirido que corresponde ao objeto 

do contrato. Assim, reveste um negócio de crédito e garantia simultaneamente. 

A modalidade mais comum
106

 da locação financeira corresponde àquela em que o locador 

não é o proprietário inicial do bem, mas o adquire junto a um terceiro por indicação do 

locatário, que logo após a aquisição obtém o gozo do bem através da locação financeira. É 

sobre esta modalidade que está assente o regime da locação financeira. Eventualmente, não 

haverá aquisição de nenhum bem junto a um terceiro, tendo em vista que o locador já possui o 

bem e está autorizado a utilizá-lo como objeto na formalização de outra locação financeira
107

. 

Entretanto, é outra modalidade que se apresenta relevante para o presente estudo – a 

locação financeira restitutiva
108

 (ou também conhecida por sale and lease back), na qual não 

há a intervenção de um terceiro, uma vez que “concorrem na mesma pessoa, em simultâneo, 

                                                           
102

 Quanto ao prazo, o art. 6.º do Dec.-Lei n.º 149/1995, de 24/06 prevê que para as coisas móveis tal não deve 

ultrapassar o que corresponde ao período presumível de utilização económica da coisa. O contrato de locação 

financeira não pode ter duração superior a 30 anos e, no caso de não haver previsão contratual, será considerado 

que o mesmo foi celebrado pelo prazo de 18 meses para os bens móveis e de 7 anos para bens imóveis. 
103

 Sobre a resolução do contrato, inclusive pelo incumprimento definitivo do locatário financeiro, ver L. M. 

PESTANA DE VASCONCELOS (Direito das Garantias, cit., pp. 457-463) e GRAVATO MORAIS (Contratos de crédito 

ao consumo, Almedina, Coimbra, 2007, pp. 205-207). 
104

 Cfr. F. GRAVATO MORAIS (Contratos de crédito ao consumo, Almedina, Coimbra, 2007, pp. 55-56). 
105

 Acerca das vantagens do instituto, ver A. MENEZES CORDEIRO (Manual de Direito Bancário, cit., p. 675). 
106

 Esta modalidade engloba uma relação trilateral, com três intervenientes, porém o contrato de locação 

financeira é bilateral e no âmbito deste contrato opera-se a aquisição de compra ou empreitada do bem junto a 

um terceiro (L. M. PESTANA DE VASCONCELOS; Direito das Garantias, cit., p. 443). Sobre os traços gerais e 

modalidades da locação financeira, ver A. MENEZES CORDEIRO (Manual de Direito Bancário, cit., pp. 674-675) 
107

 Seja porque o locatário não quis adquirir o bem no término do contrato ou por qualquer outro motivo que 

ensejou a cessação da locação financeira, conforme dispõe o art. 7.º do Decreto-Lei n.º 149/1995, de 24/06. 
108

 Apesar de inserida na noção de locação financeira prevista pelo art. 1.º do Decreto-Lei n.º 149/1995, de 24/06 

e, consequentemente, sujeita ao regime disciplinado por este diploma, o mesmo não se aplica em sua totalidade, 

sendo necessária as adaptações necessárias em consideração a relação bilateral deste tipo de negócio. Quanto à 

admissibilidade da locação financeira restitutiva, ver o Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 18/03/1999 

(LOUREIRO DA FONSECA), in www.dgsi.pt. 
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as posições de locatário financeiro e de vendedor e no outro sujeito as posições de locador 

financeiro e de comprador”
109

, conforme esclarece GRAVATO MORAIS.  

Na locação financeira restitutiva há a formalização concomitante de dois contratos (o de 

compra e venda do bem e o da locação financeira), que visa o financiamento do 

vendedor/locatário e utiliza a propriedade do bem como função de garantia ao 

comprador/locador, em virtude da aquisição do mesmo. Esta particular estrutura da figura a 

aproxima “bastante da alienação em garantia e constitui um negócio fiduciário típico”
110

, 

essencialmente porque, nesta modalidade de locação, há a transmissão da propriedade do bem 

pelo vendedor/locatário e o exercício deste direito adquirido pelo comprador/locador está 

delimitado obrigacionalmente, o qual deverá retransmitir o bem, caso o locatário financeiro 

pretender adquiri-lo no final do prazo contratual, pagando o valor residual.
111

. 

No que tange à questão relativa a uma eventual violação da proibição do pacto comissório 

por esta modalidade de garantia
112

, releva considerar que a locação financeira restitutiva 

encerra um negócio fiduciário típico, ou seja, em razão do depósito de confiança estabelecido 

no âmbito do negócio, a relação entre as partes deve ser pautada na boa fé. Assim, ocorrendo 

a resolução do contrato, incumbe ao locador financeiro o dever de efetuar a venda do bem ou 

providenciar a avaliação por um terceiro independente, no caso de pretender ficar com o 

mesmo, estando em ambos os casos obrigado a devolver ao locatário a eventual diferença 

entre o valor avaliado (ou de venda) e aquele montante necessário para satisfação de seu 

crédito.  

                                                           
109

 F. GRAVATO MORAIS, Contratos de crédito ao consumo, cit., p. 56). 
110

 Sobre as distinções entre a locação financeira restitutiva e a venda a retro, bem como as diferenças estruturais 

e semelhanças desta modalidade de locação financeira com as alienações em garantia, ver L. M. PESTANA DE 

VASCONCELOS (A cessão de créditos em garantia e a insolvência, cit., pp. 288-289). Segundo L. M. PESTANA DE 

VASCONCELOS (Direito das Garantias, cit., pp. 446-447) esta modalidade de locação financeira tem geralmente 

por objeto imóveis, “embora o regime fiscal, em particular o pagamento de IMT, e as despesas com o título, se o 

locatário financeiro quiser, como será regra, readquirir o bem, aumentam o custo. De todo o modo, consiste 

numa forma de “monetarização” de activos da empresa de um comerciante que mantém o seu uso para a 

actividade produtiva”. P. ROMANO MARTINEZ E P. FUZETA DA PONTE (Garantias de cumprimento, 2.ª ed., 

Almedina, Coimbra, 1997, p. 134) esclarecem que a locação financeira restitutiva “representa uma alternativa à 

hipoteca, pois prossegue a mesma finalidade do negócio jurídico, sem a desvantagem da venda judicial em caso 

de incumprimento. A vantagem deste tipo de garantia, que se pode considerar indirecta, advém do facto de, em 

caso de incumprimento, o credor não ter que recorrer à venda em execução. Se o devedor não pagar a as 

prestações em dívida, o credor pode resolver o contrato, com a consequente devolução do bem, podendo, depois, 

proceder a uma venda particular do mesmo”. 
111

 L. M. PESTANA DE VASCONCELOS; Direito das Garantias, cit., p. 446. 
112

 Designadamente se o locador financeiro fizer definitivamente seu o bem no caso de incumprimento do 

locatário sem uma avaliação prévia do mesmo ou com uma avaliação por ele realizada. Por óbvio que, através da 

interpretação do contrato, depreender-se que as partes tiveram por intensão mesmo permitir que o locador 

financeiro fizesse sua definitivamente à coisa em decorrência do incumprimento do locatário, sem necessidade 

de alienar ou avaliar o bem e ainda restituir o remanescente, tem-se configurado um pacto comissório, sob o qual 

se prevê a nulidade. 
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Embora exista o risco fiduciário
113

, ele apresenta-se bastante reduzido, uma vez que o 

regime executivo e insolvencial aplicável à locação financeira restitutiva tutela o locatário 

financeiro, por ser fiduciante
114

, de eventual penhora em ação executiva interposta pelos 

credores do locador, bem como no caso de declaração de insolvência deste, pela possibilidade 

de aplicação analógica do art. 1184.º do CC
115

, que se estende aos negócios fiduciários em 

garantia. 

Quanto ao locador financeiro, ele assegura sua proteção em face de credores do locatário 

por ser o proprietário do bem, estando autorizado a reagir a eventual penhora em ação 

executiva por meio de embargos de terceiro. E ainda nesta modalidade
116

, o locador financeiro 

encontra completa proteção no caso de insolvência do locatário, em virtude da normal 

superioridade do bem em detrimento do montante em dívida, inclusive detém uma especial 

vantagem
117

 recusa do cumprimento do contrato declarada pelo administrador da insolvência. 

 

2.2. O reporte 

 

Segundo o Código Comercial vigente, o reporte
118

 “é constituído pela compra, a dinheiro 

de contado, de títulos de crédito negociáveis e pela revenda simultânea de títulos da mesma 
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 L. M. PESTANA DE VASCONCELOS (A cessão de créditos em garantia e a insolvência, cit., pp. 292-297). 
114

 Quanto a aplicação analógica do art. 1184.º do CC sobre a locação financeira restitutiva em contraponto à 

previsão normativa no regime insolvencial estabelecida à locação financeira, nos termos do art. 104.º do CIRE, 

ver L. M. PESTANA DE VASCONCELOS (A cessão de créditos em garantia e a insolvência, cit., pp. 295-297). 
115

 A aplicação deste dispositivo aos negócios fiduciários em garantia, decorre do facto da titularidade da 

garantia ter por objetivo assegurar o cumprimento de uma obrigação, sendo assim uma titularidade temporária e 

funcionalizada para o cumprimento daquela obrigação, uma vez que no âmbito do negócio o fiduciário obrigasse 

a retransmitir o direito ao fiduciante. O art. 1184.º do CC prevê que “Os bens que o mandatário haja adquirido 

em execução do mandato e devam ser transferidos para o mandante nos termos do n.º 1 do art. 1183.º não 

respondem pelas obrigações daquele, desde que o mandato conste de documento anterior à data da penhora 

desses bens e não tenha sido feito o registo da aquisição, quando esta sujeita a registo”. 
116

 Refere-se neste estudo, e ainda de forma bastante simplificada, somente sobre o regime executivo e 

insolvencial aplicável a modalidade da locação financeira restitutiva. 
117

 Optando o administrador pela recusa, a outra parte não tem direito a ser indemnizada nos termos do art. 102.º, 

n.º 3, alínea d) do CIRE, “porque, nestes casos, em resultado, quer da não restituição das rendas pagas, quer do 

valor de mercado do bem nesse momento, a comparação das situações patrimoniais revelará mesmo uma 

vantagem para o credor/locador financeiro”, consoante refere L. M. PESTANA DE VASCONCELOS (Direito das 

Garantias, cit., p. 467 e notas 1209 e 1210). Isto porque o valor do bem, na data da recusa, será em regra sempre 

superior ao montante das rendas previstas até final do contrato, em virtude da margem de segurança aplicada 

pelo locador no âmbito da realização do contrato. 
118

 Sobre o instituto, ver RUY ENNES ULRICH (Do reporte no direito comercial portuguez, Imprensa da 

Universidade, Coimbra, 1906), A. MENEZES CORDEIRO (Manual de Direito Comercial, vol. I, Almedina, 

Coimbra, 2005, pp. 623-635), L. M. PESTANA DE VASCONCELOS (A cessão de créditos em garantia e a 

insolvência, cit., pp. 310-337; Direito das Garantias, cit., pp. 468-505; e “Do reporte com função de garantia”, 

in Nos 20 anos do Código das Sociedades Comerciais, homenagem aos Profs. Doutores A. Ferrer Correia, 

Orlando de Carvalho e Vasco Lobo Xavier (coord. António Pinto Monteiro), vol. III, vária, Faculdade de Direito 

da Universidade de Coimbra, Coimbra Editora, Coimbra, 2007, pp. 9-61). 
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espécie, a termo, mas por preço determinado, sendo a compra e a revenda feitas à mesma 

pessoa”
119

. Acresce que, a entrega real dos títulos é condição essencial à validade do negócio. 

Recentemente, o reporte veio a ser considerado como uma modalidade
120

 de alienação 

fiduciária em garantia no âmbito dos contratos de garantia financeira, para o qual foi previsto 

um regime jurídico específico, instituído pelo Decreto-Lei n.º 105/2004, de 08/05. Desta feita, 

a abordagem a seguir tratará do regime geral do contrato de reporte, uma vez que o regime 

específico atribuído pelo diploma legal acima referido será objeto de análise adiante. 

No contrato de reporte, são intervenientes o reportador (aquele que compra os títulos e na 

mesma ocasião revende – a termo – títulos da mesma espécie, passando a ter a disponibilidade 

temporária dos títulos adquiridos) e o reportado (aquele que vende inicialmente os títulos e já 

recompra, a termo, títulos da mesma espécie, obtendo em razão do negócio a disposição de 

uma determinada quantia em dinheiro, decorrente da primeira venda). 

No que concerne às modalidades, diz-se reporte estrito quando o preço atribuído para a 

revenda dos títulos for superior à quantia estabelecida na compra, entretanto quando os títulos 

forem retransmitidos com valor inferior ao da compra tem-se o deporte. Além disso, o reporte 

pode ser de banca, quando reveste uma operação financeira que pretende obter a 

disponibilidade de dinheiro
121

, já o já o reporte de bolsa tem contornos especulativos
122

. 

O reporte reveste um negócio unitário
123

 dotado de uma especial estrutura, permitindo 

assim sua utilização para obtenção de diversas funções, dentre as quais: a disponibilidade de 

títulos, a especulativa e a de crédito e garantia
124

. Tendo em vista que o objeto primordial 

deste estudo centra-se nas figuras que exerçam garantia, será com alusão ao reporte com 

função de crédito e de garantia que a seguir tratar-se-á do regime geral deste instituto. 

                                                           
119

 Art. 477.º do Código Comercial, aprovado pela Carta de Lei de 28 de junho de 1888. A venda a contado pode 

ser entendida por aquela em que o preço é pago no momento da entrega da coisa ou em curto lapso temporal. 
120

 Art. 2.º, n.º 3, do Dec.-Lei n.º 105/2004, de 08/05: “É modalidade de contrato de alienação fiduciária em 

garantia o contrato de reporte”. 
121

 Seja mediante a transmissão dos títulos de crédito que imediatamente já lhe são revendidos, embora com 

efeitos a termo (geralmente com um preço superior ao pago na compra, sendo que a diferença engloba a 

remuneração destinada ao reportador) ou ainda a operação de tem por intuito a aquisição de títulos por um 

determinado período de tempo para atendimento de interesses específicos (que em regra, tem um preço de 

revenda inferior ao pago na compra, como retribuição ao reportado que viabilizou a disponibilização dos títulos 

em atendimento aos interesses do reportador). 
122

  Diz-se especulativo, uma vez que este reporte objetiva a variação da cotação dos títulos entre a data em que 

houve a celebração da revenda (na qual já foi fixado o preço) e aquela em esta operação produzirá efeitos, ou 

seja, na data do termo ajustado pelas partes. 
123

 Sobre a essência unitária do reporte (MENEZES CORDEIRO, Manual de Direito Comercial, cit., p. 627). 
124

 Relativamente ao reporte com função de crédito e garantia L. M. PESTANA DE VASCONCELOS (Direito das 

Garantias, cit., pp. 480-482) distingue este instituto de outras figuras próximas, tais como o mútuo garantido 

com penhor e a antecipação bancária; e a venda com acordo de revenda. 
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No reporte com função de crédito e de garantia, considerado pela doutrina o mais frequente 

e importante
125

, o crédito deriva da quantia paga pelo reportador ao reportado em decorrência 

da aquisição dos títulos de créditos, constituindo estes a garantia do montante creditado. O 

reportador obtém a retribuição pela concessão do crédito, na qual insere os respetivos juros, 

através da diferença atribuída entre os preços de compra e de revenda. 

Alcançada a data definida para produção dos efeitos da revenda, o reportado efetua o 

pagamento do valor outrora fixado e recebe assim a transferência dos títulos transferidos 

inicialmente no âmbito do reporte
126

. Caso o reportado não cumpra com sua obrigação, 

poderá o reportador obter a satisfação do seu crédito mediante o valor dos títulos que 

integram seu património, por via da execução da garantia. 

É possível identificar que o reporte com função de crédito e garantia possui uma estrutura 

fiduciária, uma vez que “um sujeito se torna titular dos títulos (que aqui são vendidos), 

ficando obrigado mais tarde, aquando da produção dos efeitos da revenda (logo concluída), 

a retransmiti-los, ou outros da mesma espécie, à outra parte”
 127

. O risco fiduciário decorre 

da própria estrutura, entretanto neste tipo contratual ele pode ser significativamente mitigado 

em razão do próprio regime e pela adoção de instrumentos outros instrumentos legais
128

. 

O regime geral do reporte prevê que a propriedade dos títulos objeto do negócio transmite-

se para o reportador, sendo, porém, lícito que as partes acordem que os prémios, amortizações 

e juros decorrentes dos títulos durante o prazo da convenção corram a favor do reportado
129

. 

Quanto ao reporte com função de crédito e garantia, a justificação para que os direitos 

acessórios aos títulos sejam retransmitidos ao reportado vincula-se à própria estrutura 

fiduciária do negócio, uma vez que o investimento da confiança depositada pelo reportado no 

                                                           
125

 L. M. PESTANA DE VASCONCELOS (Direito das Garantias, cit., p. 479) relaciona a doutrina que expressa 

referido entendimento. 
126

 As partes podem convencionar que o reportador não poderá alienar os títulos negociáveis objeto de reporte, 

obrigando-se assim a retransmitir os mesmos títulos que lhe foram transmitidos e não outros da mesma espécie, 

assim elucida L. M. PESTANA DE VASCONCELOS (Direito das Garantias, cit., p. 472). 
127

 L. M. PESTANA DE VASCONCELOS (Direito das Garantias, cit., p. 477, notas 1234 e 1235) relaciona a doutrina 

que expressa referido entendimento. 
128

 Como por exemplo, o reportado por valer-se da exceção de não cumprimento quando o reportador se recusar 

a entregar os títulos. Já o reportador que não estiver obrigado a retransmitir os mesmos títulos entregues pelo 

reportado, nos casos em que realizou a venda dos mesmos antes do termo de retransmissão ao reportado ou ainda 

que teve tais objetos penhorados no âmbito de uma ação executiva movida por seus credores, pode proceder a 

aquisição de títulos da mesma espécie no mercado para os entregar ao reportado. 
129

 Art. 478.º do Código Comercial. 
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reportador impede que este retire vantagens oriundas da titularidade do direito transmitido, 

transmissão esta que só se deu para o exercício da função de garantia
130

. 

Relativamente ao mecanismo de tutela do reportador e no caso específico do reporte com 

função de crédito e garantia, tendo em vista que a lei não fixa especial forma de execução, 

operando-se o incumprimento definitivo pelo reportado, poderá o reportador proceder à venda 

dos títulos para satisfação do seu crédito. Contudo, tal liquidação precisa ser realizada em 

atenção aos deveres de venda dos títulos, inclusive com prévia avaliação dos mesmos por 

terceiro independente, caso o reportador pretenda ficar com os mesmos, para posterior 

devolução ao reportado do valor remanescente. Nestes termos, tal solução representa “uma 

forma completamente harmónica com a função do negócio e a relação de confiança que 

impõe, afastando-se pois qualquer pacto comissório (cuja proibição decorre do art. 694.º, 

aplicado aqui por analogia)”, conforme conclui PESTANA DE VASCONCELOS
131

. 

Conforme já referido, o risco fiduciário apresenta-se diminuto em virtude da própria 

estrutura do neste tipo de negócio – a composição interna do reporte, que ao contemplar os 

contratos de compras e vendas – permite a utilização do próprio caráter sinalagmático
132

 do 

contrato como via para o reportado exercer a tutela de seus direitos, no caso do reportador se 

recusar a cumprir a obrigação de revender os títulos. Além disso, como o objeto do negócio 

são títulos da mesma espécie e não necessariamente os mesmos títulos, o reportador que 

venha a sofrer alguma penhora em decorrência de ação interposta por seus credores
133

, sempre 

poderá adquirir outros títulos para cumprimento de sua obrigação junto ao reportado.  

Pode ainda o reportado tutelar seus direitos por via da aplicação analógica do art. 1184.º do 

CC (caso as partes tenham ajustado a retransmissão dos mesmos títulos) ou ainda em 

declaração de insolvência do reportador
134

. E no limite, também por analogia, pode socorrer-

se da previsão contida no art. 104.º, n.º 1 e 2 do CIRE, pela ratio
135

 desta norma. 
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 L. M. PESTANA DE VASCONCELOS (Direito das Garantias, cit., pp. 495) previamente a tal conclusão expõe a 

construção do entendimento doutrinário acerca da tutela do reportador em face do incumprimento do reportado, 

para o qual remete-se a fins de maior compreensão do tema (idem, cit., pp. 487-495). 
131

 L. M. PESTANA DE VASCONCELOS (Direito das Garantias, cit., pp. 486-487) complementa que a retransmissão 

ao reportado dos benefícios recebidos pelo reportador com o exercício dos direito recebidos pelos direitos, 

inclusive acessórios, decorre “da proibição do aproveitamento em benefício próprio das vantagens decorrentes 

da titularidade, integrante da relação fiduciária em garantia, a que se junto, como vimos, a limitação dos juros 

usuários”. O Autor também esclarece quando deve operar-se a retransmissão dos direitos acessórios, consoante a 

previsão ou não da convenção do art. 582.º do CC. 
132

 Mediante utilização da exceção do não cumprimento, nos termos do art. 428.º, n.º 1 do CC. 
133

 Pode o reportador também fazer cessar a execução (art. 916.º, n.º 1, do CPC) ou requerer a substituição dos 

bens penhorados por outros (art. 834.º, nº. 3, alínea a) do CPC). 
134

 Em decorrência da previsão estabelecida pelo art. 46.º do CIRE. 
135

 “A finalidade visada nesta norma é a de proteger a aquisição do bem por parte ou do comprador, locatário 

comprador (assim como, nos termos referidos, pelo locatário-financeiro), no caso de declaração de insolvência 
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O reportador, no caso de declaração de insolvência do reportado, tutela seus interesses
136

 

da mesma forma prevista para o incumprimento definitivo do reportado, ou seja, pode 

proceder a liquidação dos títulos caso o administrador optar pela recusa de cumprimento do 

contrato, devendo observar os deveres supramencionados. Se o administrador optar por 

cumprir o contrato, o preço inerente à obrigação assumida torna-se dívida da massa
137

. 

 

2.3. As alienações em garantia  

 

O negócio fiduciário que reveste tanto a cessão de crédito como as alienações, que tenham 

função de garantia, fundamentam-se numa estrutura fiduciária, caracterizada por um sujeito 

transmitir a outro a titularidade plena de um bem ou direito, com a finalidade de garantia de 

um crédito, devendo o beneficiário da garantia respeitar determinadas formas para o exercício 

do direito transmitido, estando obrigado a retransmiti-lo em certas circunstâncias
138

.  

A seguir serão explanados os regimes jurídicos das manifestações mais divulgadas de 

alienações em garantia no direito português, que inclui tanto negócios atípicos como típicos. 

 

2.3.1. As cessões de créditos em garantia 

 

A cessão de crédito em garantia
139

 consiste num negócio atípico, no qual um 

devedor/cedente, que é detentor de um crédito perante um terceiro, realiza junto a um credor a 

transmissão desse crédito, em caráter fiduciário, passando esse credor/cessionário a ser titular 

desse crédito perante o terceiro/devedor cedido, podendo cobrar deste terceiro, caso haja 

incumprimento da obrigação daquele que cedeu o crédito. Em síntese, o cessionário torna-se 

titular fiduciário do direito cedido
140

. Com o cumprimento da obrigação pelo devedor/cedente, 

o credor deverá retransmitir a este os direitos que lhe foram cedidos. 

                                                                                                                                                                                     
do vendedor (ou locador vendedor) com reserva da propriedade e entrega da coisa. Tratam-se, desta forma, de 

limitações ao direito de escolha do administrador”, consoante ensina L. M. PESTANA DE VASCONCELOS (Direito 

das Garantias, cit., p. 498, nota 1293). 
136

 Pautado na disposição contida no art. 104.º, n.º 5 e, consequentemente, do art. 102, n.º 3.º do CIRE. 
137

 Em atenção ao art. 51.º, n.º 1, alínea f) do CIRE. 
138

 Cfr. L. M. PESTANA DE VASCONCELOS (Direito das Garantias, cit., p. 511) e C. MONTEIRO PIRES (Alienação 

em Garantia, cit., p. 99). 
139

 Sobre a cessão de crédito em garantia ver: A. MENEZES CORDEIRO (Cessão de créditos, Almedina, Coimbra, 

2005, pp. 440 e ss.); L. M. PESTANA DE VASCONCELOS (A cessão de créditos em garantia e a insolvência, cit., 

pp. 347 e ss.; e Direito das Garantias, cit., pp. 506-529); P. ROMANO MARTINEZ E P. FUZETA DA PONTE 

(Garantias de cumprimento, cit., p. 138). 
140

 L. M. PESTANA DE VASCONCELOS, Direito das Garantias, cit., p. 507. 
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Geralmente, o contrato base que dá origem a essa cessão de crédito trata-se de um mútuo, 

abertura de crédito ou antecipação bancária, sendo que a cessão do crédito deverá adequar-se 

ao contrato base que a ensejou
141

. E ainda, para maior segurança do credor/cessionário, 

normalmente os créditos cedidos
142

 terão valor económico superior ao daquele que representa 

o crédito garantido. 

Desenvolvendo a análise adiante com enfoque na cessão que tenha por objeto créditos 

pecuniários e presentes, frisa-se que a transmissão da garantia de um crédito pode ocorrer de 

duas formas: com obrigação do credor/cessionário retransmitir o crédito depois de cumprida a 

obrigação garantida ou por condição resolutiva convencionada entre as partes (com o 

cumprimento da obrigação garantida, a transmissão do direito opera-se automaticamente)
143

.  

Em atenção ao já discorrido anteriormente, especialmente no que tange ao negócio 

fiduciário atual, é que a cessão de créditos será restrita a primeira forma acima aludida, qual 

seja aquela em que ocorre uma transmissão plena do direito, vinculada a uma obrigação do 

sujeito garantido em observar determinada forma para o exercício deste direito e sob o qual 

recai o dever de restransmissão após o cumprimento da obrigação garantida. É, assim, um 

negócio de crédito e garantia. 

Dentre os aspetos principais do regime geral da cessão de crédito
144

, destaca-se: a) o 

crédito se transmite por acordo entabulado entre as partes; b) para eficácia da transmissão do 

crédito perante o devedor/cedido, este deverá ser notificado ou manifestar aceitação quanto a 

transmissão
145

; c) o devedor/cedente garante ao credor/cessionário a existência e exigibilidade 

do crédito aquando da cessão
146

; d) o devedor/cedido pode opor em face do credor/cessionário 

todos os meios de defesa que poderia opor perante o devedor/cedente
147

. 
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 Nos termos do art. 578.º, n.º 1 do CC: “Os requisitos e efeitos da cessão entre as partes definem-se em função 

do tipo de negócio que lhe serve de base”. O mesmo dispositivo legal impõe que se tratar de uma cessão de 

créditos hipotecários, quando não feita em testamento e a hipoteca recair sobre bens imóveis, será necessário que 

a cessão conste de escritura pública ou de documento particular autenticado. 
142

 Em regra, são objecto da cessão, os créditos pecuniários a prazo. Mas também é possível a cessão de créditos 

futuros, sobre o tema ver mais desenvolvidamente L. M. PESTANA DE VASCONCELOS (A cessão de créditos em 

garantia e a insolvência, cit., pp. 456 e ss.). 
143

 Ressalta-se que a primeira forma apresenta-se mais favorável ao credor/cessionário, enquanto a segunda ao 

devedor/cedente, pois neste último caso não pode o credor/cessionário recusar a retransmissão do crédito após 

cumprimento da obrigação pelo devedor. 
144

 Ver arts. 577.º a 588.º do CC. 
145

 Conforme disciplina o art. 583.º do CC, bem como o art. 584.º relativamente aos efeitos perante terceiros. 
146

 Quanto a solvência do devedor, o cedente só o garante se tiver expressamente se obrigado, consoante prevê o 

art. 583.º, n.º 2 do CC. 
147

 Em observância ao art. 585.ºdo CC. 
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Na ocorrência de incumprimento da obrigação
148

, para execução da garantia, o credor pode 

proceder de duas formas: a) alienar o crédito a terceiro, nas melhores condições do mercado, 

utilizando o produto da venda para satisfação de seu crédito; ou b) fazer seu a título definitivo 

o crédito ou outro bem, desde que tenha procedido a avaliação por terceiro independente
149

. 

Em ambos os casos, deverá entregar ao devedor/cedente o excesso, caso haja, em respeito à 

proibição do pacto comissório
150

. 

Com o cumprimento da obrigação pelo devedor (antes deste momento, ele somente tem 

uma expectativa jurídica à transferência deste direito), que extingue a obrigação garantida, 

nasce o direito de este obter a retransmissão do direito, podendo inclusive valer-se da 

execução específica, no caso do credor/fiduciário se recusar a transmitir o direito. 

Quanto ao regime executivo, tendo em vista que o crédito cedido integra o património do 

credor/cessionário, pode ser passível de penhora pelos credores do cessionário. Entretanto, em 

razão da temporariedade e instrumentalidade em que se operou a cessão
151

 desse crédito ao 

cessionário, entende-se aplicável ao negócio fiduciário em garantia a impenhorabilidade
152

 

desse crédito, devendo o fiduciário proteger objeto da cessão através da oposição à 

penhora
153

. De facto, o que pode ser penhorado é o crédito garantido. No caso de pretensão de 

penhora dos credores do devedor/cedente, pode o cessionário proteger-se por embargos de 

terceiro, uma vez que a penhora pode somente recair sobre a expectativa de retransferência 

dos créditos cedidos em garantia. 

Concernente ao regime insolvencial, primeiramente, necessário esclarecer que para evitar 

atos de má-fé por terceiros e proteger a massa de atos que prejudiquem a satisfação dos 

                                                           
148

 Tem-se que o incumprimento do cedente/devedor “faz cessar as limitações à disposição do crédito por parte 

do cessionário/credor/adquirente, fazendo ao mesmo tempo recair sobre este sujeito um conjunto de deveres que 

visam conduzir a forma como este deverá liquidar”, consoante ensina L. M. PESTANA DE VASCONCELOS (Direito 

das Garantias, cit., p. 514).  
149

 Tal avaliação não se faz necessária se a garantia incidir somente sobre dinheiro.  
150

 Como já referido anteriormente relativamente a razão da proibição do pacto comissório, ela estende-se tanto 

para as figuras típicas ou atípicas, independentemente da transmissão do direito ter ocorrido com a celebração do 

contrato ou apenas com o incumprimento da obrigação, tendo em vista que visa proteger a debilidade do devedor 

relativamente a diferença do valor em dívida perante o credor e do valor do bem. E é em razão disso que impõe-

se ao fiduciário, aquando do incumprimento, os deveres de alienação a terceiro em melhore condições de 

mercado ou avaliação do bem por terceiro independente, devendo em ambos os casos proceder à devolução ao 

devedor do que sobejar, relativamente a satisfação da obrigação.  
151

 Como garantia de uma obrigação que cumprida obriga o cessionário a retransmitir esse crédito ao cedente.  
152

 Por aplicação analógica do art. 1.184.º do CC aos negócios fiduciários em garantia. Importa esclarecer que, 

mesmo que não houvesse a aplicação analógica deste dispositivo legal, caberia ao cessionário, na eventualidade 

de uma penhora, requerer (dentro do prazo de oposição à penhora) a substituição do bem penhorado ou ainda a 

extinção da execução, como meio de proteger os bens fiduciários, de acordo com L. M. PESTANA DE 

VASCONCELOS (Direito das Garantias, cit., p. 516).  
153

 Consoante prevê o art. 863.º-A, do CPC. 
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credores da insolvência, podem ser resolvidas
154

 as alienações em garantias e 

consequentemente os contratos bases das cessões de crédito que as ensejaram, no caso delas 

terem sido celebradas no período suspeito
155

. 

No caso de insolvência do cessionário (credor/fiduciário), o bem fiduciário não integra a 

massa insolvente, já que é impenhorável. Assim, se o devedor/fiduciante não cumprir a 

obrigação garantida, o administrador da insolvência deverá liquidar o bem fiduciário para 

satisfação do seu crédito, incluindo-o posteriormente na massa insolvente, após devolução do 

excesso, se houver. Caso haja cumprimento da obrigação garantida, caberá ao administrador 

da insolvência retransmitir o bem fiduciário. 

Na declaração de insolvência do cedente (devedor/fiduciante) pode ocorrer o seguinte: a) o 

administrador da insolvência pode optar pelo cumprimento, passando os créditos a serem 

créditos sobre a massa (nesta hipótese, se o administrador deixar de cumprir, o cessionário 

poderá executar a garantia para satisfação de seu crédito, fora do processo de insolvência; 

porém, se o administrador cumprir, o credor deverá retransmitir o crédito para o devedor, os 

quais deverão integrar a massa); b) o administrador da insolvência pode recusar o 

cumprimento, caso em que o credor deverá restituir ao administrador a diferença positiva 

entre a situação em que fica em resultado da recusa e aquela em que estaria em virtude do 

cumprimento do contrato
156

. 

De especial atenção, no que diz respeito à cessão em garantia, em que o contrato 

constitutivo do crédito seja um negócio em curso, nos termos do art. 102.º do CIRE, o 

administrador que tem por intenção readquirir os créditos dados em garantia, através do 

cumprimento do contrato de crédito em garantia (por intermédio de aplicação do arts. 104.º, 

n.º 3 e 102.º, n.º 1 do CIRE), terá necessariamente que optar também pelo cumprimento do 

contrato constitutivo do crédito. 

 

 

                                                           
154

 O regime geral do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas, adiante apenas designado por 

CIRE, permite que o administrador da insolvência resolva, em benefício da massa insolvente: os atos prejudiciais 

à massa praticados dentro dos dois anos anteriores à data do início do processo de insolvência (nos termos 

descritos pelo art. 120.º), bem como aqueles atos relacionados no art. 121.º, que podem ser passíveis de 

resolução independentemente de quaisquer outros requisitos. Dentre os atos relacionados neste último artigo, 

releva aqueles descritos no n.º 1, alínea c) e e), em virtude da razão de ser desta disposição, que embora refira 

especificamente as garantias reais, estende-se as alienações em garantia. Sobre a diferença destes instituos, ver L. 

M. PESTANA DE VASCONCELOS (Direito das Garantias, cit., pp. 518-519). 
155

 Considera-se suspeita a constituição pelo devedor de garantias em simultâneo com a criação de obrigações 

garantidas, dentro dos 60 dias anteriores à data do início do processo de insolvência.   
156

 Por aplicação dos arts. 104.º, n.º 5 e 102.º, n.º 3 do CIRE.  
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2.3.2. As alienações de coisas corpóreas móveis em garantia 

 

As alienações fiduciárias em garantia de coisas corpóreas móveis
157

 possuem estrutura 

semelhante à cessão de crédito, especialmente no que se refere à execução da garantia, à 

proibição do pacto comissório, ao regime executivo e ao regime insolvencial. 

De destaque, frisa-se que no caso de registo obrigatório (como o exigido para os 

automóveis), tanto na esfera executiva quanto na insolvencial, não existe para o fiduciante a 

proteção da impenhorabilidade
158

, podendo assim o bem ser penhorado e integrar a massa da 

insolvência do credor/fiduciário. 

De qualquer forma, o fiduciante pode ser protegido, no caso de penhora, com a própria 

defesa disponibilizada ao fiduciário, que deve requerer – dentro do prazo de oposição à 

penhora – a substituição dos bens penhorados ou ainda a extinção da execução. 

No caso da insolvência do fiduciário, o fiduciante pode se proteger mediante a utilização, 

por analogia, do art. 104.º, n.º 1 e 3 do CIRE, exigindo assim o cumprimento do contrato, 

assumindo a obrigação de cumpri-lo para obter a retransmissão do bem fiduciário, já que o 

seu não cumprimento autoriza o administrador da insolvência o direito de executar a garantia. 

Em relação ao princípio da tipicidade dos direitos reais
159

, tem-se que o mesmo não é 

afetado, já que na alienação fiduciária de coisas móveis corpóreas não há criação de um novo 

direito real sobre os bens fiduciários, sendo o bem efetivamente transmitido, porém com 

limitações de carácter obrigacionais para o exercício do direito real
160

, o que é plenamente 

possível ao abrigo da liberdade contratual. E, em razão disso, aceite pelo direito português, 

mesmo diante da atipicidade das alienações fiduciárias em garantia com tais objetos. 

No que toca a posse do bem fiduciário que fica com o fiduciante, a transferência do 

referido bem se dá por constituto possessório
161

, ou seja, as partes em conjunto com o negócio 

da alienação fiduciária celebram outro contrato (locação ou comodato, por exemplo) para 

                                                           
157

 No tocante aos bens imóveis, a doutrina germânica entende que os bens dessa natureza não se prestam para a 

utilização da alienação em garantia, devido a carga fiscal e da insuscetibilidade de condicionar a sua transmissão 

as alienações em garantia desses bens. C. MONTEIRO PIRES (Alienação em Garantia, cit., p. 42). 
158

 Contida no art. 1184.º do CC. 
159

 Art. 1306.º do CC. 
160

 Em contrapartida, para as garantias financeiras, o Decreto-Lei n°. 105/2004 no preâmbulo afirma que com a 

consagração de uma nova forma de transmissão de propriedade, ainda que a título de garantia, é alargado o 

numerus clausus pressuposto pelo art. 1306.° do CC. 
161

 De acordo com o art. 1264.º do CC. 



 

33 
 

formalizar que o alienante é possuidor em nome alheio, titular do direito pessoal de gozo e 

munido dos meios de defesa da posse
162

. 

 

2.3.3. A alienação fiduciária em garantia nos contratos de garantia financeira 

 

Com o advento da Diretiva 2002/47/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 06/06 e 

posteriores alterações introduzidas pela Diretiva 2009/44/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 06/05, o direito europeu uniformizou o regime jurídico dos acordos de garantia 

financeira a ser aplicável por seus Estados-Membros
163

.  

O referido regime prevê duas modalidades de contratos de garantia financeira: o penhor 

financeiro (quando no âmbito do acordo de garantia financeira há a constituição de um 

penhor) e a alienação fiduciária em garantia (quando o acordo de garantia financeira 

estabelece uma transferência de titularidade do objeto da garantia, podendo esta ser 

formalizada através do reporte
164

). 

Como salienta PESTANA DE VASCONCELOS o aspeto inovador introduzido pelas disposições 

contidas nas citadas diretivas reside na particularidade do seu regime, especialmente no que se 

refere à retransmissão do objeto da garantia e à insolvência
165

.  

Neste sentido, o Autor elucida que os contratos de garantia financeira “gozam de um 

regime próprio que protege intensamente o credor em particular no âmbito da insolvência, 

onde se isolam (ou ‘blindam’) os contratos dos efeitos do concurso insolvencial, permitindo-

se em último caso, uma satisfação isolada e privilegiada que transforma este credor no 

benefíciário do que denominamos um ‘super-privilégio’”
 166

. 
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 Art. 1133.º e  art. 1276.º do CC. 
163

 Para uma análise pormenorizada das disposições previstas nas referidas diretivas ver L. M. PESTANA DE 

VASCONCELOS (A Directiva 2002/47/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6/6/02 (Alterada pela 

Directiva 2009/44/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 6/5/09), relativa aos acordos de garantia 

financeira ou os primeiros passos na harmonização do direito europeu das garantias financeiras, Separata do 

volume LXXXV do BFDUC, Coimbra, 2009, pp. 693-723). 
164

 Como já referido supra, desde 1888 que o reporte é um contrato típico no ordenamento jurídico português. 

Com a transposição das diretivas mencionadas, o reporte também passou a ser considerado uma modalidade do 

contrato de alienação fiduciária em garantia (art. 2.º, n.º 3 do Decreto-Lei n°. 105/2004, de 08/05), razão pela 

qual o reporte com função de crédito e garantia no direito português atual dispõe de dois regimes, os quais 

podem ser identificados consoante sejam ou não um contrato de garantia financeira.  
165

 L. M. PESTANA DE VASCONCELOS (Direito das Garantias, cit., p. 533) pontua que no direito português as 

novidades previstas nas diretivas não residem na figura em si, uma vez que o ordenamento jurídico português já 

possuía diversas figuras típicas que correspondem a autênticos negócios fiduciários e ainda este sistema entende 

como admissíveis negócios atípicos com tais funções.  
166

 L. M. PESTANA DE VASCONCELOS, A Directiva 2002/47/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6/6/02 

(Alterada pela Directiva 2009/44/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 6/5/09), relativa aos acordos de 
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Transpondo tais diretivas, a alienação fiduciária em garantia no âmbito dos acordos de 

garantia financeira veio a ser expressamente regulamentada pelo direito português, através do 

Decreto-Lei n.º 105/2005
167

¯
168

. 

Vale salientar que para aplicação do regime previsto legalmente, os contratos de garantia 

financeira previsam reunir determinados requisitos subjetivos e objetivos, o que de facto 

delimita seu âmbito de aplicação em consonância ao atendimento de tais pressupostos.  

Dentre as principais características dessa modalidade de alienação em garantia
169

, destaca-

se: a) a especificidade contida no diploma legal relativamente às partes contratantes – 

prestador e beneficiário da garantia
170

; b) o objeto das obrigações garantidas deve 

corresponder a uma liquidação em numerário ou a entrega de instrumentos financeiros
171

; c) 

quanto ao objeto da garantia, este pode corresponder a numerário, instrumentos financeiros ou 

créditos sobre terceiros
172

; d) celebração do contrato de garantia com a necessidade da 

garantia ser efetivamente prestada, ou seja, seu objeto deve ser entregue, transferido, 

registado, de modo a comprovar o desapossamento, sob pena de nulidade da formalização da 

garantia financeira
173

. 

                                                                                                                                                                                     
garantia financeira ou os primeiros passos na harmonização do direito europeu das garantias financeiras, cit., 

p 694. 
167

 Posteriormente alterado pelo Decreto-Lei n.º 85/2011, de 29/06 e pelo Decreto-Lei n.º 192/2012, de 23/08. 
168

 A. MENEZES CORDEIRO (Manual de Direito Comercial, cit., pp. 731-732) esclarece que o “Decreto-Lei n.º 

105/2004, um tanto preso à lógica da Directriz que veio transpor, não define, de modo directo, os acordos de 

garantia financeira. Remete, no artigo 2.º/1, para os contratos que preencham os requisitos previstos nos arts. 3.º 

a 7.º”. Para concluir que a obtenção da noção de garantia financeira, prestadas no âmbito do direito bancário, é 

preciso considerar quais os sujeitos envolvidos, as obrigações garantidas, o objeto e especificidades do regime 

(como o desapossamento e a prova). Relativamente à referida figura, o Autor ressalta que “seria necessário, em 

rigor, dizer “alienação fiduciária em garantia financeira”: de todo não manuseável. Propomos, assim, a 

designação “fidúcia financeira”: tradicional, correcta e inconfundível” (idem, cit, p. 750). 
169

 O art. 2.º do Decreto-Lei n°. 105/2004, de 08/05. Preceitua que “são modalidades de contratos de garantia 

financeira, designadamente, a alienação fiduciária em garantia e o penhor financeiro, que se distinguem 

consoante tenham, ou não, por efeito a transmissão da propriedade com função de garantia”. E ainda, que “é 

modalidade de contrato de alienação fiduciária em garantia o contrato de reporte”. 
170

 Devem necessariamente corresponder àquelas descritas no art. 3.º, n.º 1 do Decreto-Lei n°. 105/2004, de 

08/05, que de forma resumidamente, elenca as entidades públicas, bancos centrais ou bancos similares, 

instituições sujeitas a supervisão prudencial, contraparte central, agente de liquidação ou câmara de 

compensação, ou ainda uma pessoa que não seja singular que atue na qualidade de fiduciário ou de representante 

por conta de uma ou mais pessoas e qualquer pessoa coletiva, desde que a outra parte do contrato seja alguma 

das entidades acima descritas. 
171

 Conforme art. 4.° do Decreto-Lei n°. 105/2004, de 08/05. 
172

 O art. 5.°do Decreto-Lei n°. 105/2004 define numerário como “o saldo disponível de uma conta bancária, 

denominada em qualquer moeda, ou créditos similares que confiram direito à restituição de dinheiro, tais como 

depósitos no mercado monetário”; entende-se como instrumentos financeiros os “valores mobiliários, 

instrumentos do mercado monetário ou direitos relativos a quaisquer dos instrumentos financeiros referidos”; e 

por créditos sobre terceiros aqueles “créditos pecuniários decorrentes de um acordo mediante o qual uma 

instituição de crédito concede um crédito sob a forma de empréstimo”. Importa ressaltar que foi a Diretiva 

2009/44/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 06/05 que alargou o rol possível de objeto de garantia 

financeira, permitindo que o mesmo incida perante “créditos sobre terceiros”. 
173

 Conforme disciplina os arts. 6.º a 8.º -A, do Decreto-Lei n°. 105/2004, de 08/05. 
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Em relação aos deveres do beneficiário da garantia/fiduciário, dispõe o diploma legal que 

com o cumprimento das obrigações financeiras garantidas pode o mesmo proceder das 

seguintes formas: a) restituir ao prestador a garantia financeira dada ou objeto equivalente; b) 

com prévio acordo entre as partes e com adoção de critérios razoáveis de comercialização, 

entregar ao prestador da garantia quantia em dinheiro correspondente ao valor que o objeto da 

garantia tem no momento do vencimento da obrigação de restituição; c) recorrer à 

compensação, após avaliação do crédito do prestador da garantia, em termos próprios, com 

restituição do excedente. 

O Decreto-Lei n°. 105/2004 permite ainda o vencimento antecipado e a compensação, 

através de convenção entre as partes, caso ocorra um facto que desencadeie a execução (como 

por exemplo, o incumprimento por parte do prestador da garantia, facto incluído em cláusula 

resolutiva expressa ou outro facto que as partes queiram dar efeito análogo)
174

. 

Relativamente ao regime insolvencial, o Decreto-Lei n°. 105/2004 prevê um regime 

particular
175

, ao disciplinar que os contratos e as garantias financeiras prestadas ao abrigo 

desses contratos não podem ser resolvidos pelo administrador da insolvência pelo facto do 

contrato ter sido celebrado ou a garantia financeira prestada no dia da abertura do processo de 

liquidação, desde que antes de proferida a sentença ou em observância a um determinado 

período anterior à abertura do processo de insolvência. Tal previsão também se aplica para as 

novas prestações de garantia, quando exista variação do montante das obrigações financeiras 

ou ainda diante da necessidade de substituição das mesmas. 

Quanto à eficácia e execução desses contratos após a declaração de insolvência (ou 

prossecução de um processo de liquidação ou de adoção de medidas de saneamento relativas 

ao prestador ou ao beneficiário da garantia), aduz o diploma legal
176

 que tais contratos 

produzem efeitos nas condições e segundo os termos convencionados pelas partes, sendo 

eficazes perante terceiros, desde que o beneficiário da garantia prove que não tinha nem 

deveria ter conhecimento da abertura do processo de insolvência. 

Como limites para utilização desses instrumentos que geram imunizações a esses credores 

em face dos efeitos da declaração de insolvência o Decreto-Lei n°. 105/2004 prevê a 

invalidade dos contratos caso haja a prática de atos fraudulentos
177

. 
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 Art. 15.º e art. 12.º, do Decreto-Lei n°. 105/2004, de 08/05. 
175

 Ver art. 17.º do Decreto-Lei n°. 105/2004, de 08/05. Sobre a especificidade do regime, ver L. M. PESTANA DE 

VASCONCELOS (Direito das Garantias, cit., pp. 538-541). 
176

 Ver art. 18.º do Decreto-Lei n°. 105/2004, de 08/05. 
177

 Art. 19.º do Decreto-Lei n°. 105/2004, de 08/05. 
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III. A ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA NO DIREITO BRASILEIRO  

 

1. A alienação fiduciária em garantia e a propriedade fiduciária 

 

Inicialmente, cumpre elucidar que à semelhança do ordenamento jurídico português, o 

direito positivo brasileiro não dispõe de regulamentação genérica para os negócios fiduciários, 

porém os mesmos são admitidos pela doutrina
178

 e jurisprudência
179

 no âmbito de aplicação 

do princípio da automia da vontade, desde que não caracterizem fraude à lei ou contra 

credores ou, ainda, não violem norma de ordem pública. 

Tendo em vista as peculiaridades já descritas relativamente à estrutura dos negócios 

fiduciários, CHALHUB esclarece que a previsão da fidúcia legal surge justamente da 

fragilidadade e dos riscos
180

 inerentes a estes tipos de negócios, isto é, “a construção de 

figuras de natureza fiduciária e sua tipificação legal, ou seja, a fidúcia legal, reveste-se de 

especial interesse e atende a uma exigência de ordem pública, com vistas à estabilidade das 

relações jurídicas”
 181

.  

Assim, para o referido Autor, os negócos fiduciários quando regulamentados pelo direito 

positivo “passariam a ser tidos como negócios fiduciários impróprios”
 182

, nos quais haveria, 
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 Relativamente à admissibilidade dos negócios fiduciários no ordenamento jurídico brasileiro, M. N. 

CHALHUB (Negócio Fiduciário, cit., 2006, p. 66) reconhece a validade dos mesmos ao sustentar que “com base 

na autonomia da afronte o ordenamento jurídico, a ordem pública ou a moral, revestindo-se, portanto, de plena 

validade e eficácia”. S. DE SALVO VENOSA (Direito Civil: Direitos Reais, 6.ª ed., vol. 5, Atlas, São Paulo, 2006, 

p. 390) comenta que “nunca se negou a possibilidade de conclusão e contrato de fidúcia no direito moderno, 

como negócio atípico”. 
179

 Sobre o tema, o STJ (4ª Turma, REsp 57991/SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, de 29/09/1997, in 

www.stj.jus.br) manifestou entendimento de que “I – O negócio fiduciário, embora sem regramento determinado 

no direito positivo, se insere dentro da liberdade de contratar própria do direito privado e se caracteriza pela 

entrega fictícia de um bem, geralmente em garantia, com a condição de ser devolvido posteriormente. II – 

Reconhecida a validade do negócio fiduciário, o retorno ao estado anterior é mero efeito da sua declaração e 

existência, pelo que o bem dado em garantia de débito deve retornar, normalmente, à propriedade do devedor”.  
180

 Em virtude desta transferência plena do bem ou direito para o património do fiduciário, operada pela estrutura 

do negócio fiduciário, o fiduciante (que somente possui um vínculo obrigacional com o fiduciário) corre o risco 

de ser prejudicado por eventuais credores do fiduciário, que poderão se satisfazer através da penhora sobre os 

bens transferidos ou sofrer as consequências advindas da insolvência do fiduciário, uma vez que os bens 

transferidos passam a integrar a massa do devedor. Neste caso, O. SOUSA LIMA (Negócio fiduciário, cit., p. 146) 

ressalta que “coerentemente, dão ao fiduciante, na falência do fiduciário, apenas os direitos obrigacionais 

decorrentes do pactum fiduciae, que constituem simples créditos quirografários, sem qualquer eficácia real”. 
181

 M. N. CHALHUB, Negócio Fiduciário, cit., 2006, p. 79.  
182

 Consoante denominação dada por M. N. CHALHUB (Negócio Fiduciário, cit., 2006, p. 59). Ainda para o 

Autor, a criação de um direito real limitado (a propriedade fiduciária) permite que a propriedade da coisa ou do 

direito objeto do negócio ou da garantia se submeta as limitações que estão vinculadas à finalidade 

convencionada no contrato, operando-se a afetação da coisa ou do direito. Enquanto a afetação do património 

formado pela coisa ou direito objeto da propriedade fiduciária constitui um património funcionalmente 

autónomo, um núcleo patrimonial separado em relação aos patrimónios individuais do fiduciante e do fiduciário, 

existente pelo período que perdurasse a razão de ser da fidúcia. 
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por força da lei, “a criação de um direito real limitado – a propriedade fiduciária” e a 

“afetação do património que se constitui com os bens objeto da propriedade fiduciária”
 183

, o 

que permitiria aos mesmos serem usados em larga escala, pois atenderia aos interesses dos 

credores/fiduciários e também acautelaria com maior eficácia os devedores/fiduciantes. 

Em razão das características inerentes à fidúcia legal, especialmente por esta não repousar 

exclusivamente na confiança depositada no fiduciário, surge o questionamento se tais tipos 

legais estariam incluídos no rol dos negócios fiduciários. A resposta da doutrina maioriária
184

 

revela-se afirmativa, uma vez que o elemento confiança não desaparece por completo e ainda 

a transferência da propriedade do bem ou do direito no seio do negócio se dá com o objetivo 

de atingir uma finalidade (de administração ou de garantia), com a posterior retransmissão do 

bem ou direito. Nesse sentido, FIUZA considera “que a fidúcia, seja típica ou atípica, dirige-

se a objetivo diverso do fim natural do contrato de alienação puro e simples” e conclui que 

“mesmo a fidúcia legal se considera negócio fiduciário”
 185

. 

A alienação fiduciária em garantia foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro em 

1965, pela lei que veio a regulamentar o mercado financeiro e de capitais
186

. Em 1969, teve 
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 M. N. CHALHUB, Negócio Fiduciário, cit., 2006, p. 79.  
184

 Em sentido contrário, PONTES DE MIRANDA (Tratado de Direito Privado, Tomo III, 2.ª ed., Editora Borsoi, 

Rio de Janeiro, 1954, p. 118) disserta que “a fidúcia regulada em lei apaga-se de certo modo a si-mesma. Apenas 

alude a que, nas origens do instituto, ela estêve; não está mais”. Para concluir que “se a lei transforma esse 

material de confiança, criado no terreno deixado pela autonomia das vontades, e o faz conteúdo de regras 

jurídicas cogentes, a fidúcia passa a ser elemento puramente histórico do instituto”. 
185

 Cfr. C. FIUZA (Alienação fiduciária em garantia (de acordo com a Lei 9.514/97), AIDE, Rio de Janeiro, 

2000, p. 16). O Autor exemplifica ao discorrer que na alienação fiduciária em garantia o objetivo da alienação é 

garantir uma obrigação, o que diverge do fim típico da alienação pura e simples que consiste na transmissão do 

direito de propriedade (compra e venda, troca ou doação).  
186

 Art. 66, da Lei n°. 4.728/1965, de 14/07. Em síntese, este dispositivo legal previa que “nas obrigações 

garantidas por alienação fiduciária de bem móvel, o credor tem o domínio da coisa alienada, até a liquidação da 

dívida garantida” (caput); “o instrumento de alienação fiduciária tranfere o domínio da coisa alienada, 

independentemente da sua tradição, continuando o devedor a possuí-la em nome do adquirente, segundo as 

condições do contrato, e com as responsabilidades de depositário” (§ 2º, sendo que o § 1º estaelecia estabelecia 

os requisitos formais a serem atendidos pelos contratos de alienação fiduciária em garnatia); no caso de 

inadimplemento da obrigação garantida, o proprietário pode vender a coisa a terceiros e aplicar o preço da venda 

para satisfação do seu crédito, entregando ao devedor eventual saldo remanscente (§ 5º); o proprietário fiduciário 

poderá reinvindicar a coisa do devedor ou de terceiros, no caso de inadimplência do devedor, porém não pode 

fazer sua a coisa alienada em garantia, sendo nula tal disposição contratual (§ 8º e § 7º, respectivamente). 

Segundo J. C. MOREIRA ALVES (Da alienação fiduciária em garantia, cit., pp. 9-12) o principal propósito da lei 

foi colocar o instituo à disposição do sistema financeiro e das empresas, para assim favorecer o mercado de 

capitais. Em consequência disto, justifica-se a introdução da alienação fiduciária em garantia na mesma lei que 

disciplinou o mercado de capitais. Vale elucidar que, aquando da introdução da figura no ordenamento jurídico, 

o momento político vivenciado pelo Brasil era a do regime militar, preocupado em estimular o desenvolvimento 

económico, através de novas garantias para o crédito, que revela mais preocupação em atender os interesses das 

instituições integrantes do sistema financeiro nacional, sem contudo demonstrar maiores preocupações com os 

direitos dos consumidores. 
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sua redação alterada pela mesma norma legal
187

 que instituiu as disposições de natureza 

processual, designadamente o procedimento especial para o processo judicial de recuperação 

do crédito fundado pela alienação fiduciária em garantia.  

Inicialmente, incidia apenas sobre bens móveis infungíveis
188

, uma vez que tinha por 

principal objetivo garantir as operações de concessão de crédito para aquisição de utilidades 

móveis realizadas pelas empresas de crédito, financiamento e investimento
189

, com proteção 

mais segura e efetiva dessas relações comerciais
190

. 

Embora os idealizadores da alienação fiduciária em garantia tenham referido que o 

instituto foi inspirado no trust receipt
191

, a doutrina aponta que não há grande semelhança 

entre estas figuras, indicando que existe maior proximidade com ao denominado chattel 

mortgage
192

 do direito inglês. Por fim, VENOSA conclui que a alienação fiduciária em garantia 

                                                           
187

 A nova redação dada pelo Decreto-Lei n.º 911/1969, de 01/10 para o art. 66 dispôs que “a alienação fiduciária 

em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, 

independentemente da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor em possuidor direto e 

depositário com tôdas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a lei civil e penal”. 
188

 Quanto ao objeto dos negócios fiduciários, RESTIFFE NETO (Garantia fiduciária: direito e ações, Editora 

Revista dos Tribunais, São Paulo, 1975, pp. 9-10) afirma que “as coisas fungíveis frustram os pressupostos da 

edificação do instituto, que não tem previsão legal. Assim, são as coisas infungíveis as únicas que permitem ao 

fiduciante acreditar na recuperação e que tornam viável a assunção da obrigação de restituir por parte do 

fiduciário. Elas é que podem, portanto, ser objecto do pacto fiduciário”. Neste sentido, tem-se que a intenção 

inicial da lei foi atender as exigências do mercado financeiro, concedendo à indústria e ao comércio um 

instrumento jurídico capaz de facilitar o acesso ao consumo de bens duráveis, com menor risco ao 

credor/financiador da aquisição (política de desenvolvimento com segurança), como por exemplo de 

eletrodomésticos, aparelhos eletrónicos, automóveis, camiões, entre outros.  
189

 Sobre a finalidade da alienação fiduciária com função de garantia ver ARNALDO RIZZARDO (Contratos de 

crédito bancário, 3.ª ed., Revista dos Tribunais, Rio de janeiro, 1997, p. 320). 
190

 De facto, a referida figura de garantia veio a atender os anseios das entidades financeiras e dos consumidores. 

Estes porque passaram a obter mais facilmente a concessão de crédito e estavam assegurados da posse da coisa 

alienada, com permissão de uso e gozo desse bem. Enquanto às entidades financeiras, por possuírem garantia 

efetiva do ressarcimento do seu crédito (com maior segurança e agilidade daqueles instrumentos de garantia real 

mais tradicionais, como por exemplo, a hipoteca e o penhor).  
191

 J. C. MOREIRA ALVES (Da alienação fiduciária em garantia, cit., pp. 31-32) elucida que o trust receipt é 

utilizado para permitir o financiamento de mercadorias, e que nessa “operação, a mercadoria passa, diretamente, 

da propriedade do vendedor para a do financiador, que a entrega ao comprador (beneficiário do financiamento), 

recebendo deste um documento (trust receipt) no qual, por via de regra, se declara que o comprador possui, em 

nome do financiador (que pode verificar o uso a ser feito com a coisa, retomando-a a qualquer tempo), a 

mercadoria adquirida, que será posteriormente, alienada pelo comprador, para, com o produto da venda, ser pago 

o valor do financiamento”. Assim, o referido Autor destaca que não se confunde a alienação fiduciária com o 

trust receipt, destacando S. DE SALVO VENOSA (Direito Civil: Direitos Reais, cit., p. 390) que talvez o único 

ponto de encontro das figuras está no facto de ambas servirem para o financiamento de bens duráveis.  
192

 Também denominado por hipoteca mobiliária, o chattel mortgage corresponde a uma espécie de garantia na 

qual realiza-se a transferência do bem ao credor, por intermédio de um instrumento de venda levado a registo, 

permanecendo o devedor com a propriedade substancial do bem e a sua posse até o pagamento do débito. Se 

efetuar o pagamento do débito recupera a propriedade legal da coisa, caso contrário, o credor torna-se 

proprietário pleno dela. Mais desenvolvidamente ver J. C. MOREIRA ALVES (Da alienação fiduciária em 

garantia, cit., pp. 35-40). 
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do direito brasileiro, apesar de ter sido “inspirada em outros institutos congêneres” 
193

 não se 

confunde com precisão em qualquer outro, possuindo assim configuração própria. 

Considerada como modalidade
194

 de negócio fiduciário, a alienação fiduciária em garantia 

é definida por ORLANDO GOMES como “o negócio jurídico pela qual o devedor, para garantir 

o pagamento da dívida, transmite ao credor a propriedade de um bem, retendo-lhe a posse 

direta, sob a condição resolutiva de salá-la”
 195

. 

Melhor explicando, as alienações fiduciárias no direito brasileiro que tenham função de 

garantia
196

 possuem natureza instrumental entre o fiduciante e fiduciário, uma vez que 

representam um negócio-meio que existe para estabelecer condições e viabilizar a realização 

de um negócio-fim pretendido pelas partes (como por exemplo, a concessão de crédito). 

Nessa alienação o credor/fiduciário apenas possui a propriedade resolúvel
197

 e a posse indireta 

da coisa alienada, sendo o devedor/fiduciante o possuidor direto e depositário do bem.  

Assim, somente com o cumprimento das obrigações que ensejaram a alienação fiduciária 

em garantia, resolve-se a propriedade a favor do devedor/fiduciante, que volta a ser pleno 

titular da propriedade do bem objeto da garantia; ou, diante do incumprimento das obrigações, 

permite que o credor/fiduciário consolide-se como proprietário do bem, em observância a 

certas restrições, especialmente a necessidade de vender a coisa para satisfação de seu crédito. 

                                                           
193

 S. DE SALVO VENOSA, Direito Civil: Direitos Reais, 6.ª ed., vol. 5, Atlas, São Paulo, 2006, p. 390.  
194

 Filiado a doutrina maioritária, M. N. CHALHUB (Negócio Fiduciário, cit., 2006, p. 154) enquadra a alienação 

fiduciária em garantia como modalidade de negócio fiduciário essencialmente porque o fiduciário deve agir com 

lealdade, procedendo a devolução da propriedade assim que ocorrer a condição suspensiva e a transmissão da 

propriedade ocorre em dois momento. No primeiro como garantia ao fiduciário, de forma transitória e 

temporária; e segundo, se o fiduciante cumprir com as obrigações assumidas, o bem lhe retornará de forma 

automática, independentemente de qualquer interpelação. 
195

 ORLANDO GOMES, Alienação fiduciária, 4.º ed. revista e ampliada, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 

1975, pp. 62-63. 
196

 Sobre as modalidades de alienação fiduciária F. ULHOA COELHO (Curso de Direito Comercial, vol. 3, 11.ª ed., 

Saraiva, São Paulo, 2010, p. 149) escreve que “a função económica do contrato, portanto, pode estar relacionada 

à viabilização da administração do bem alienado, da subsequente transferência de domínio a terceiros ou, em sua 

modalidade mais usual, à garantia do pagamento de dívida do fiduciante em favor do fiduciário”. 
197

 Cumpre esclarecer que a propriedade fiduciária, mesmo tendo como característica a resolubilidade para o 

fiduciário, não se confunde com a propriedade resolúvel disciplinada nos arts. 1359.º e 1360.º do CCB. Isto 

porque nesta a resolução da propriedade se dá por vontade das partes (que prevêem o implemento de 

determinada condição ou fixação de certo prazo), enquanto naquela a resolução só ocorre nos termos previstos 

pela lei. E ainda, na propriedade resolúvel, o proprietário possui todas as faculdades atribuídas à propriedade 

plena, que encontra-se limitada tão só pela condição resolutiva. Já na propriedade fiduciária, enquanto perdurar a 

obrigação principal de que é acessória a garantia, o fiduciário não possui todas as faculdades inerentes à 

propriedade, inclusive não podendo se apropriar do bem no caso de inadimplemento da obrigação, uma vez que 

está obrigado a proceder a venda da coisa para satisfação do seu crédito. Tem-se assim, que a propriedade 

fiduciária corresponde a um direito real acessório, limitado e temporário, sendo resolvida caso o devedor 

fiduciante cumpra a obrigação principal. 
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De relevância elucidar a distinção entre a alienação fiduciária e a propriedade fiduciária
198

. 

Em síntese, a primeira é o contrato que serve de título à constituição da segunda.  

Isto porque, a alienação fiduciária pressupõe a transferência da propriedade com escopo de 

garantia por meio de um negócio jurídico obrigacional – um contrato que instrumentaliza o 

negócio pretendido – que apenas produz efeitos entre as partes contratantes. 

Como consequência desta alienação e quando atendidos os requisitos formais exigidos 

(registo do contrato), surge a propriedade fiduciária, “direito que configura uma garantia real 

consituída em favor do credor”
199 

para o cumprimento de uma obrigação principal, que 

produz efeitos erga omnes. Trata-se de uma espécie de propriedade
200

, limitada pelas 

restrições impostas por seu próprio conteúdo, em consideração a finalidade pela qual foi 

constituída e do prazo previamente estabelecido para cumprimento da obrigação principal. 

Entretanto, o direito conferido pela propriedade fiduciária difere dos demais direitos reais 

de garantia, como o penhor e a hipoteca, uma vez que nestes o titular da garantia tem um 

direito real sobre coisa alheia, enquanto naquela o beneficiário da garantia é titular de um 

direito real sobre coisa própria
201

 (muito embora ser esta propriedade limitada em razão da 

natureza fiduciária do negócio jurídico). Em consequência disto, tem-se que o bem alienado 

fiduciariamente não pode ser objeto de penhora
202

 em ação de execução movida por eventuais 

credores do devedor/fiduciante, uma vez que o bem não integra o património deste. 

                                                           
198

 O novo Código Civil Brasileiro (CCB), de 2002, introduziu a propriedade fiduciária no Capítulo IX, do Titulo 

III (que trata da propriedade). Antes do referido diploma legal, a propriedade fiduciária era tratada como 

alienação fiduciária. Atualmente, em razão da distinção dos conceitos, a alienação fiduciária é utilizada como 

expressão contratual, mas não do direito que se constitui pelo contrato. 
199

 Nas palavras de J. C. MOREIRA ALVES (Da alienação fiduciária em garantia, cit., p. 41) “a alienação 

fiduciária em garantia é, tão-somente, o contrato que serve de título à constituição da propriedade fiduciária, que 

– esta sim, é a garantia real criada, em nosso direito, pelo art. 66 da Lei n.º 4.278, modificado, posteriormente, 

pelo Decreto-lei n.º 911. Portanto, como ocorre no sistema jurídico brasileiro com as garantias reais até então 

conhecidas, há, de um lado, o contrato que serve de título a ela (contrato de penhor, contrato de hipoteca, 

contrato de anticrese, alienação fiduciária em garantia), e, de outro, a garantia real cujo título é um desses 

contratos (o penhor, a hipoteca, a anticrese, a propriedade fiduciária)”. 
200

 Oportuna a colocação de A. CARVALHO NOGUEIRA (“Propriedade fiduciária em garantia: o sistema 

dicotômico da propriedade no Brasil”, in Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, Revista dos 

Tribunais, São Paulo, Ano 11, n.º 39, 2008, p. 57) de que a despeito do que diz a maioria da doutrina brasileira, a 

aceitação expressa da propriedade fiduciária em garantia em nosso sistema legal, na forma como é normatizada e 

aplicação no país atualmente, pressupõe a existência de dois direitos de propriedade distintos e simultâneos, em 

moldes muito semelhantes ao que ocorre nos sistemas de common law, e que, diferentemente do que se tem 

defendido, tal dicotomia não é em si algo que ofende a lógica dos sistemas jurídicos de base romanísticas”. 
201

 Neste aspecto ver ORLANDO GOMES, Alienação fiduciária, cit., p. 21. 
202

 Entendimento pacificado pelo STJ (2.ª Turma, REsp 916782/MG, rel. Min. Eliana Calmon, de 21/10/2008). 
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Destaca-se ainda a existência de outra característica da propriedade fiduciária, em distinção 

as tradicionais garantias reais (penhor e hipoteca)
203

, qual seja a de que a lei prevê a afetação 

patrinominal do bem alienado em garantia, uma vez que em regra tal bem não responde pelos 

débitos não relacionados à contratação, nem se sujeitam aos efeitos da decretação de falência 

ou declaração de insolvência do fiduciante ou do fiduciário
204

.  

É o previsto pelas legislações
205

 no âmbito das alienações fiduciária em garantia tanto de 

bens móveis quanto imóveis, ou seja, na hipótese de falência ou insolvência do fiduciante 

pode o proprietário fiduciário requerer a restituição do bem alienado fiduciariamente, para 

com o produto da venda do mesmo satisfazer o crédito garantido. 

Frisa-se que a antiga Lei de Falências era omissa quanto à imunidade do credor fiduciário 

perante os riscos patrimoniais do devedor, sendo a jurisprudência que ao longo dos tempos 

firmou posicionamento quanto à não sujeição de tal perante o concurso de credores.  

Essa lacuna veio a ser preenchida pela atual Lei de Falências e Recuperação de 

Empresa
206

. Assim, houve exclusão dos efeitos da insolvência
207

 sobre os bens objeto de 

propriedade fiduciária em geral
208

. 

No tocante à possibilidade de decretação de falência ou declaração de insolvência do 

proprietário fiduciário, a nova Lei de Falências e Recuperação de Empresa dispõe que os 

patrimónios de afetação, constituídos para cumprimento de destinação específica, terão seus 

                                                           
203

 Sobre tais garantias reais S. DE SALVO VENOSA (Direito Civil: Direitos Reais, cit., p. 511) ressalta que, apesar 

de terem servido aos financiadores por muito tempo, estas tiveram seu alcance significativamente reduzido por 

disposições que introduziram preferência a créditos de outra natureza, como os trabalhistas e fiscais. 
204

 O património de afetação, também denominado por património separado ou apartado, caracteriza-se em razão 

dos elementos que o compõem não se prestarem a garantir obrigações gerais de seu titular, as quais estão sujeitas 

ao património ordinário deste. Assim, o património de afetação responde somente por dívidas próprias, ou 

melhor, pelas dívidas contraídas na persecução de sua finalidade. Por força do art. 591 do Código de Processo 

Civil Brasileiro (CPCB) – “o devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens 

presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei” – somente à lei compete prever as hipóteses de 

formação de um património separado. Neste sentido, as legislações relacionadas à alienação fiduciária em 

garantia, tanto de bens móveis (art. 7.º do Decreto-lei n.º 911/69) quanto imóveis (art. 32 da Lei n.º 9.514/97), 

dispuseram sobre a afetação patrimonial do bem alienado para exercer função de garantia. 
205

 O credor fiduciário pode requerer a restituição da garantia fiduciária na hipótese de insolvência ou falência do 

fiduciante, uma vez que está amparado pelo art. 7.º do Decreto-lei n.º 911/69, art. 32 da Lei n.º 9.514/97 e arts. 

85 e 90 da Lei n°. 11.101/2005, de 09/02. 
206

 Lei n°. 11.101/2005, de 09/02. 
207

 Decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP, Agravo de Instrumento n.º 990.09.349619-4/Jundiaí, rel. 

Des. Kioitsi Chicuta, de 15/07/2010, in www.tj.sp.gov.br). 
208

 Art. 49.º, § 3.º da Lei n°. 11.101/2005, de 09/02: “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 § 4.º do art. 6.º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos 

bens de capital essenciais a sua atividade empresarial”. 
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bens, direitos e obrigações separados dos do falido até o advento do respetivo termo ou até o 

cumprimento de sua finalidade, devendo o administrador judicial arrecadar o saldo a favor da 

massa falida ou inscrever em classe própria o crédito que contra ela remanescer
209

. 

Feitas tais considerações gerais, importa elucidar que a propriedade fiduciária em garantia 

possui fontes e regimes jurídicos distintos
210

, uma vez que no ordenamento jurídico brasileiro 

há disposição da propriedade fiduciária em garantia de bens infungíveis
211

, aquela concebida 

no âmbito do mercado financeiro e de capitais
212

 e ainda aquela prevista para bens imóveis
213

.  

A seguir passa-se a expor as principais características previstas para os tipos de 

propriedade fiduciária em garantia supra referidas. 

 

2. A alienação fiduciária em garantia e a propriedade fiduciária de coisa móvel 

 

2.1. A alienação fiduciária em garantia e a propriedade fiduciária prevista pelo 

Código Civil Brasileiro 

 

O Código Civil Brasileiro (CCB) disciplinou a modalidade de alienação fiduciária que tem 

por objeto bens móveis infungíveis
214

. A propriedade fiduciária se constitui com o registo do 

contrato que deu origem a referida alienação fiduciária em garantia, celebrado por 

instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registo de Títulos e Documentos 

do domicílio do devedor, ou na repartição competente para o licenciamento
215

, fazendo-se a 

anotação no certificado de registo
216

, quando se tratar de veículos. Com a constituição da 

propriedade fiduciária opera-se o desdobramento da posse, tornando-se o devedor possuidor 
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 Art. 119.º, IX, da Lei n°. 11.101/2005. 
210

 A semelhança, MARIA HELENA DINIZ (Curso de Direito Civil Brasileiro, vol. 4, 25.ª ed., Saraiva, São Paulo, 

2010, p. 602) e A. CARVALHO NOGUEIRA (“Propriedade fiduciária em garantia: o sistema dicotômico da 

propriedade no Brasil”, cit., pp. 63-64) ilustram a regulamentação dos regimes e fontes das diversas propriedades 

fiduciárias em garantia previstas pelo ordenamento jurídico brasileiro. 
211

 Art. 1361.º, do CCB. 
212

 Art. 66-B da Lei nº. 4.728/65, acrescentado pela Lei nº. 10.931/2004. 
213

 Arts. 22.º a 33.º da Lei n.º 9.514/97. 
214

 Reza o caput do art. 1361.º do CCB que “Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel 

infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor”.  
215

 Em virtude da redação do art. 1361.º, §1° do CCB gerou-se a dúvida quanto à necessidade, no caso de 

veículos, tanto do registo no Cartório de Títulos e Documentos, como na repartição competente para o 

licenciamento. Tal tema foi solucionado pela maioria dos Tribunais, inclusive pelo STJ, ao entender que somente 

o registro na repartição competente para licenciamento do veículo traduz a publicidade que a lei pretendeu 

objetivar (STJ, 2ª Turma, REsp 770315-AL, rel. Min. Francisco Peçanha Martins, de 15/05/2006).  
216

 Sobre a indispensabilidade de registo, frisou a Súmula 92, do STJ, de 03/11/1993: “A terceiro de boa-fé não é 

oponível a alienação fiduciária não anotada no Certificado de Registro do veículo automotor”. 
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direito da coisa
217

. Não há restrição quanto às partes intervenientes no negócio, ou seja, o 

credor/fiduciário e o devedor/fiduciante podem ser tanto pessoa física
218

, como pessoa 

jurídica
219

.  

Geralmente a propriedade fiduciária é constituída para proporcionar ao devedor/fiduciante 

a possibilidade de adquirir um bem móvel, porém já houve entendimento pacificado pelos 

Tribunais de que bem já pertencente ao devedor seja objeto de alienação fiduciária
220

. 

São requisitos essenciais ao contrato
221

 conter o total da dívida ou sua estimativa; o prazo 

ou a época do pagamento; a taxa de juros se houver; e a descrição da coisa objeto da 

transferência, com os elementos indispensáveis à sua identificação. 

O devedor/fiduciante, antes de vencida a dívida, está autorizado a usar a coisa de acordo 

com sua destinação, devendo empregar a diligência necessária para a guarda do referido bem. 

E ainda, em virtude da lei lhe atribuir a qualidade de depositário, o devedor/fiduciante assume 

também os riscos pela perda e deteriorização da coisa
222

. 

Paga a dívida, resolve-se a propriedade a favor do devedor/fiduciante
223

. No caso de 

inadimplência pelo devedor/fiduciante, este tem duas opções.  

A primeira é entregar a coisa ao credor/fiduciário, o qual não poderá por vontade própria 

ficar com o bem, tendo em vista a proibição do pacto comissório
224

. Dessa forma, fica o 

credor obrigado a vender, judicial ou extrajudicialmente, o bem a terceiros e aplicar o produto 

da venda para pagamento de seu crédito
225

.  

Caso haja saldo positivo da venda da coisa, após pagamento integral da dívida e demais 

despesas, deve o credor entregar o excedente para o devedor. Entretanto, se o saldo for 
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 Art. 1361.º, § 2.° do CCB. 
218

  No Brasil, a expressão “pessoa física” equivale à expressão em Portugal de pessoa singular; enquanto a 

expressão brasileira “pessoa jurídica” corresponde à expressão portuguesa de pessoa coletiva.  
219

 Antes da entrada em vigor do CCB uma questão que foi bastante debatida, entre a doutrina e a jurisprudência, 

era a natureza bancária das alienações fiduciárias que reservaria tão somente as instituições financeiras a 

possibilidade de atuar como credores nesses negócios jurídicos. O CCB não traz nenhuma menção quanto à 

qualidade do credor, dando permissivo para o entendimento de que qualquer pessoa capaz pode figurar como 

credor.  Já nesse sentido entendia F. ULHOA COELHO (Curso de Direito Comercial, cit., p. 151), ao afirmar que 

“tenho por melhor entendimento sobre o assunto, contudo, que o contrato não é exclusivo de banco, podendo 

qualquer credor garantir-se por este instrumento”. 
220

 Súmula 28, do STJ, de 08/10/1991: “O contrato de alienação em garantia pode ter por objeto bem que já 

integrava o patrimônio do devedor”.  
221

 Nos termos do art. 1362.º do CCB. 
222

 Art. 1363.º do CCB. 
223

 Importa frisar que a condição resolutiva da propriedade tem efeito retroativo, cfr. art. 1361.º, § 3.° do CCB. 
224

 Instituída pelo caput art. 1365.º do CCB: “É nula a cláusula que autoriza o proprietário fiduciário a ficar com 

a coisa alienda em garantia, se a dívida não for paga no vencimento”. 
225

 Art. 1364.º do CCB. 
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negativo, o devedor ainda ficará responsável pelo valor restante
226

. A segunda opção trazida 

pelo diploma legal é inovadora, pois permite a dação em pagamento, se houver a anuência do 

credor e se ocorrer após o vencimento da obrigação
227

. 

Podem ainda o avalista, fiador e terceiro, interessado ou não, pagarem a dívida, operando-

se assim a sub-rogação de pleno direito no crédito e na propriedade fiduciária, com os 

mesmos direitos do credor/fiduciário
228

. 

Por fim, o CCB dispõe
229

 que as demais espécies de propriedade fiduciária ou de 

titularidade fiduciária se submetem às disposições previstas nas legislações especiais, 

aplicando-se somente as normas estabelecidas por este diploma legal naquilo que não for 

incompatível com a legislação especial. 

 

2.2. A alienação fiduciária em garantia e a propriedade fiduciária no âmbito do 

mercado financeiro e de capitais 

 

A Lei de Mercado Financeiro e de Capitais
230

 regula a propriedade fiduciária de coisa 

móvel fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisa móvel
231

, além de títulos de 

crédito. Estabelece ainda que o contrato de alienação fiduciária celebrado no âmbito do 

referido mercado ou em garantia de créditos fiscais ou previdenciários, deve conter, além dos 

requisitos elencandos pelo CCB, a taxa de juros, a cláusula penal, o índice de atualização 

monetária e as demais comissões e encargos.  

Destaca-se que a alienação fiduciária realizada no cerne do mercado financeiro e de 

capitais tem como principais características: a) a qualificação do credor/fiduciário, que deve 

ser sociedades de créditos, financiamento e investimento, com funcionamento autorizado e 

fiscalizado pelo Banco Central do Brasil (BCB)
232

; b) em geral, será um contrato de 

                                                           
226

 Art. 1366.º do CCB. 
227

 “O devedor pode, com a anuência do credor, dar seu direito eventual à coisa em pagamento da dívida, após o 

vendimento desta” (art. 1365.º, parágrafo único do CCB). 
228

  Art. 1368.º do CCB. 
229

  Art. 1368.º-A do CCB. Salienta-se que o referido diploma legal estabelece para a propriedade fiduciária a 

aplicação de regras previstas para os direitos reais de garantia sobre coisa alheia, conforme o art. 1367.º do CCB 

(que remete aos arts. 1421.º, 1425.º, 1426.º, 1427.º e 1436.º do CCB, que em síntese, aludem, respectivamente, 

que o pagamento parcial da dívida não extingue a garantia; as hipóteses de vencimento antecipado da dívida e 

não aplicação de juros; disposição que, em regra, exclui a obrigação de terceiro que presta garantia real por 

dívida alheia substituir ou reforçar tal garantia, quando sem culpa sua o bem se perca, deteriore ou desvalorize; e 

aplicação das regras de extinção disciplinadas para o penhor). 
230

  Com as significativas alterações introduzidas pela Lei n.º 10.931/04, de 02/08. 
231

  Atual redação do art. 66.º-B da Lei n.º 4.728/65, de 14/07, após alteração da Lei n.º 10.931/04, de 02/08.  
232

 Cfr. ARNALDO RIZZARDO (Contratos de crédito bancário, cit., p. 326). 
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adesão
233

; e c) o devedor/fiduciante pode ser tanto pessoa física quanto jurídica, com especial 

disposição de que nem sempre o mesmo ficará com a posse direta do bem.  

Isto porque, para os bens móveis fungíveis e para os títulos de crédito a lei determinou que 

a posse direta e indireta do bem objeto da propriedade fiduciária ou do título representativo do 

direito ou do crédito é atribuída ao credor, salvo disposição em contrário
234

.  

Salvo disposições em contrário estabelecidas pelas partes, no caso de incumprimento das 

obrigações, o devedor terá que entregar o bem ao credor, o qual deverá vendê-lo a terceiro, 

independente de leilão, hasta pública ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, 

devendo aplicar o preço da venda no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da 

realização da garantia, com posterior entrega ao devedor do saldo, se houver, acompanhado 

do demonstrativo da operação realizada. 

 

2.3. Normas processuais aplicáveis para efetivação da garantia 

 

Precipuamente, cumpre esclarecer que o incumprimento ou mora do devedor/fiduciante 

das obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, que opera a antecipação do 

vencimento do contrato, quando ocorra a entrega do bem alienado para o credor/fiduciário, 

recai sobre este a obrigação de vender
235

, judicial ou extrajudicialmente, a coisa a terceiros, 

aplicando o produto resultante da venda para satisfação de seu crédito e das despesas para 

cobrança, devendo ainda entregar ao devedor eventual saldo remanescente. Ou ainda, se o 

resultado da venda não for suficiente para satisfazer todo o crédito, poderá o credor/fiduciário 

proceder a cobrança do que faltar
236

. 

                                                           
233

 Em observância à função social do contrato (prevista pelo art. 421.º do CCB: “A liberdade de contratar será 

exercida em razão e nos limites da função social do contrato”), bem como sujeito à aplicação do art. 426.º do 

CCB (“Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a 

interpretação mais favorável ao aderente”), além das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor 

(CDC), quando se tratar de relação de consumo, ou seja, sendo as partes contratantes alguma daquelas previstas 

por esta lei (quando o devedor/fiduciante for o destinatário final do bem objeto do contrato e quando o 

credor/fiduciário se enquadre na definição de fornecedor prevista pelo referido diploma legal). Vale lembrar que 

o STF, através da Súmula 297, de 09/09/2004, pacificou o entendimento de que: “O Código de Defesa do 

Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.  
234

 Art. 66.º-B, § 3.º da Lei n.º 4.728, de 14 de julho de 1965. Acresce informar que o § 1.º do referido diploma 

legal prevê que, no caso do objeto da propriedade fiduciária não se identificar por números, marcas e sinais no 

contrato de alienação fiduciária em garantia, incumbe-se ao proprietário fiduciário o ónus da prova, contra 

terceiros, da identificação dos bens do seu domínio que se encontrem em poder do devedor. E ainda, a lei prevê a 

sujeição à pena estabelecida pelo art. 171, § 2.º, I, do Código Penal, para o devedor que alienar, ou der em 

garantia a terceiros, a coisa que já alienara fiduciariamente em garantia (art. 66.º-B, § 2.º da referida lei). 
235

 Art. 1364.º do CCB e art. 2.º do Decreto-lei n.º 911/69. 
236

 Em relação à cobrança do restante, surge duas problemáticas: uma relativa a forma de cobrança e outra 

concernente à existência da responsabilidade dos garantes pelo saldo negativo. Sobre a forma de cobrança, ela 
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Salienta-se que na venda extrajudicial, o credor/fiduciário deve necessariamente realizá-la 

por um preço justo, uma vez que – se se proceder à venda por valor inferior ao real – pode 

caracterizar abuso de direito, estando assim sujeito a responder por perdas e danos
237

. 

Não havendo a entrega da coisa objeto da alienação fiduciária, caberá ao credor/fiduciário 

valer-se dos meios processuais cabíveis para obtenção da posse e excussão do bem. O credor 

também pode valer dos meios processuais para execução de seu crédito
238

. 

 Em matéria processual e especificamente sobre a alienação fiduciária em garantia de bens 

móveis, o Decreto-lei n.º 911/1969, de 01/10 dispõe de agéis meios para efetivação da 

garantia (como a ação de busca e apreensão, de rito especial; a consolidação da propriedade; e 

a ação de depósito). Entretanto, tais meios processuais são apenas manejáveis quando o 

fiduciário for uma das entidades que operam no mercado financeiro e de capitais ou pelo 

poder público (fisco e previdência)
239

. Desta forma, aos demais credores subsiste a utilização 

das vias processuais do procedimento comum
240

 (ordinário ou sumário, em razão do valor). 

Tendo em vista a especialidade legal quanto aos procedimentos processuais para efetivação 

da garantia sobre bens móveis, passa-se a discorrer sobre as disposições do referido decreto. 

 

2.3.1. Busca e apreensão 

 

O proprietário fiduciário ou credor está autorizado a requerer a busca e apreensão do bem  

                                                                                                                                                                                     
deve ser feita através de uma ação autónoma de execução, sendo que o credor/fiduciário somente legitima seu 

título executivo, após prestação de contas, avaliação judicial do bem ou concordância do devedor em relação ao 

valor. Sobre esta quetão, ver a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC, Apelação 

Cível n.º 2006.043120-3/Jaraguá do Sul, rel. Des. Carstens Kohler, de 11/04/2008, in www.tj.sc.gov.br). 

Relativamente à responsabilidade dos garantes, entende-se que  após a venda extrajudicial do bem garantido em 

alienação fiduciária, não tendo sido o garante cientificado acerca da alienação, a obrigação de pagamento do 

saldo é pessoal do devedor. Nestes termos, ver o entendimento do STJ (4ª Turma, REsp 749.199/SP, rel. Min. 

Luis Felipe Salomão, de 25/03/2011). 
237

 TJSC, Agravo de Instrumento n.º 2002.021100-7/Tangará, rel. Des. Torres Marques, de 14/11/2002. 
238

  Ao credor/fiduciário é facultado a possibilidade de proceder à execução por quantia certa, embora 

dificilmente recorra a essa opção quando, em alternativa, encontra-se autorizado a valer-se dos meios mais ágeis 

e eficazes previstos pelo procedimento especial estabelecido pelo Decreto-lei n.º 911/69. 
239

 Art. 8.º-A do Decreto-lei n.º 911/69, após alteração introduzida pela Lei n°. 10.931/04. Nestes termos ver F. 

ULHOA COELHO (Curso de Direito Comercial, cit., p. 151) e ARNALDO RIZZARDO (Contratos de crédito 

bancário, cit., p. 321). Este último Autor, quando à restrição da aplicação desta norma, ao referir os 

entendimentos dos Tribunais, pontua que “o argumento restritivo está baseado em que estas entidades operam 

com a poupança popular. E esta é que deve ter garantia eficiente e imediata, através dos dispositivos com que a 

lei armou o novo instituto da alienação fiduciária em garnatia, de modo que, protegendo interesses maiores, fica 

o instituto reservado a estas instituições, estendido aos consórcios, pela mesma razão, porque também 

congregam a poupança comum”. 
240

 Cfr. F. ULHOA COELHO (Curso de Direito Comercial, cit., p. 15) e ARNALDO RIZZARDO (Contratos de crédito 

bancário, cit., p. 329). 
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alienado fiduciariamente, seja contra o devedor ou terceiro
241

. Tal ação de busca e apreensão 

trata-se de processo autónomo e independente de qualquer outro procedimento posterior, daí a 

particularidade estabelecida pelo diploma legal. 

Na petição inicial para requerer a busca e apreensão, a coisa deverá ser individualizada, 

com o valor da dívida pormenorizada, e informação do vencimento, estando acompanhada do 

contrato e da prova da ocorrência da mora
242

. Além disso, no pedido o autor deve manifestar 

sua intenção de vender o bem alienado para respetivo pagamento de seu crédito. 

Presentes os requisitos legais exigíveis, o juiz, liminarmente e sem audiência do réu, 

defere
243

 a busca e apreensão do bem, sendo que no prazo de cinco dias após executada tal 

liminar, consolida-se
244

 a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no património do 

credor/fiduciário. Feita a busca e apreensão, pode o devedor proceder das seguintes formas: a) 

no prazo dos cinco dias supra referido, pode efetuar o pagamento da integralidade
245

 da dívida 

pendente segundo os valores apresentados pelo credor/fiduciário, sendo-lhe restituído o bem 

livre de quaisquer ónus
246

; ou b) apresentar resposta
247

 no prazo de quinze dias, contados da 

juntada do mandado positivo da liminar de busca e apreensão.  

Da sentença que julgar o pedido de busca e apreensão cabe recurso de apelação, que 

somente poderá ser recebido no efeito devolutivo
248

. Dessa forma, mesmo sem o trânsito em 

julgado, a sentença de procedência autoriza a venda do bem e a de improcedência, a 

devolução da coisa apreendida. 

Diante disso, ressalta-se que no caso de improcedência da ação, o juiz condenará o 

credor/fiduciário que já tenha alienado o bem ao pagamento de multa correspondente a 50% 

                                                           
241

Art. 3.º do Decreto-lei n.º 911/69. A busca e apreensão em face do terceiro se dará caso lhe tenha sido 

transferida a posse direita do bem. 
242

 A mora do devedor/fiduciante decorre do simples vencimento do prazo para pagamento da dívida. Entretanto, 

deve ser provada por  carta registada expedida pelo Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, 

nos termos do art. 2.º, § 2.° do Decreto-Lei n°. 911/69. Nesse sentido, a Súmula 72, do STJ, de 20.04.1993: “A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 
243

 O deferimento da apreensão da coisa corresponde a decisão interlocutória, contra a qual cabe agravo de 

instrumento, quando a decisão for suscetível de lesão ou de difícil reparação (ainda como meio de defesa, na 

ausência de qualquer outro recurso imediato, cabível o mandado de segurança, com pedido de efeito suspensivo). 
244

 Consoante o art. 3.º, § 1.° do Decreto-Lei n°. 911/69, sendo que consolidada a propriedade, caberá às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registo de propriedade em nome do 

credor, sem constrição relativamente à propriedade fiduciária. 
245

 Tal não é o entendimento do STJ, que entende que o objeto de purgação se restringe as prestações vencidas, 

com os acréscimos contratuais, sem inclusão no cálculo os honorários advocatícios. (STJ, 4ª Turma, REsp 

882384/GO, rel. Min. João Otávio de Noronha, de 01/03/2010).  
246

 Art. 3.º, § 2.° do Decreto-Lei n°. 911/69. 
247

 Em sede de defesa não existe qualquer restrição ao que pode ser alegado pelo devedor/alienante, até porque 

esta ação de busca e apreensão é tratada como ação principal e autónoma. E ainda, é nesta resposta que o 

devedor que tenha procedido nos termos do Art. 3.º, § 2.° do Decreto-Lei n°. 911/69 deverá requerer restituição 

do que entenda ter pago a maior (§ 4.° do mesmo dispostivo legal). 
248

Art. 3.º, § 5.° do Decreto-Lei n°. 911/69. 
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do valor financiado, a favor do devedor/fiduciante, havendo também possibilidade de 

responsabilização do credor por perdas e danos
249

. Assim, a venda antecipada do bem, ou 

seja, antes do trânsito em julgado da decisão sobre a busca e apreensão, corre por conta e risco 

do credor/fiduciário. 

Caso o devedor/fiduciante seja revel, não efetue o pagamento ou ainda se por sua defesa 

não ocorra o convencimento do julgador, em nenhuma hipótese pode o credor/fiduciário ficar 

com o bem apreendido, em razão da proibição do pacto comissório. Deve dessa maneira, 

proceder à venda da coisa para saldar a dívida, independentemente de leilão, hasta pública ou 

qualquer outra medida judicial ou extrajudicial
250

, exceto se não tiver sido acordada 

disposição em contrário pelas partes no contrato. 

Como já referido, realizada a venda e havendo saldo positivo, deverá o credor/fiduciário 

entregá-lo ao devedor/fiduciante. No caso de saldo negativo poderá proceder à cobrança do 

restante. 

 

2.3.2. Conversão da busca e apreensão em depósito 

 

Caso o bem alienado não seja encontrado ou não se achar na posse do devedor, para a 

devida apreensão, o que suspende o processo, tendo em vista que o desaparecimento do bem 

frustra as finalidades da garantia, pode o autor da ação requerer a conversão da busca e 

apreensão em pedido de restituição de coisa depositada, com as consequências do depósito
251

. 

No passado, tal conversão era forma do credor/fiduciário coagir o devedor/fiduciante a 

proceder a entrega do bem, essencialmente pela possibilidade do autor requerer a prisão civil 

do devedor, por caracterizada a posição de depositário infiel, prevista pela Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB)
252

.  

No entanto, após longo período de discussões nos tribunais, em especial ao questionamento 

quanto a posição hierárquica de tratados internacionais sobre direitos humanos, no âmbito da 

pirâmide jurídica do país, o Supremo Tribunal Federal (STF)
253

 consolidou o entendimento 

                                                           
249

Art. 3.º, §§ 6.° e  7.°do Decreto-Lei n°. 911/69, respectivamente. 
250

 Contudo, como já referido, deve o credor/fiduciário realizar a venda por preço justo, sob pena de responder 

por perdas e danos (art. 3.º, § 7.°do Decreto-Lei n°. 911/69). 
251

 Art. 4.º do Decreto-Lei n°. 911/69 
252

 Art. 5.°, LXVII da CRFB: “não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento 

voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel”. 
253

 Súmula Vinculante n.º 25, do STF, de 23/12/2009: “É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que 

seja a modalidade do depósito”. 
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quanto à ilicitude da prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do 

depósito. Assim, não cabendo mais tal coação em face do devedor/fiduciante. 

 

3. A alienação fiduciária em garantia e a propriedade fiduciária de coisa imóvel 

 

A alienação fiduciária de coisa imóvel foi instituída pela Lei n°. 9.514/97
254

, sendo 

garantia que constitui direito real
255

, estabelecida pela propriedade fiduciária. 

O contrato de alienação fiduciária, a ser lavrado por escritura pública
256

 ou instrumento 

particular, poderá ser firmado por qualquer pessoa física ou jurídica, não sendo preciso que se 

trate de entidades que operam junto ao Sistema Financeiro Imobiliário (SFI), em atendimento 

aos requisitos previstos em lei
257

, que se assemelham àqueles descritos para bens móveis.  

A propriedade fiduciária será constituída com o registo
258

 no Cartório de Registo de 

Imóveis competente, operando-se assim os desdobramentos da posse, isto é, o fiduciante 

torna-se possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel.  

Com o pagamento da dívida e seus encargos pelo devedor/fiduciante resolve-se a 

propriedade fiduciária do imóvel a favor deste, devendo o credor/fiduciário fornecer o 

respetivo termo de quitação ao devedor no prazo de trinta dias, estando sujeito à multa
259

 para 

o caso de não cumprimento deste prazo. Com o termo de quitação o oficial do Registo de 

Imóveis efetuará o cancelamento do registo da propriedade fiduciária. 

Entretanto, a inadimplência do devedor/fiduciante, após sua constituição em mora, tem por 

consquência a consolidação da propriedade no credor/fiduciário
260

. 

Referida consolidação se dá por procedimento administrativo, da seguinte forma: i) o 

credor requer ao oficial do Registo de Imóveis que intime o devedor para, no prazo de quinze 

dias, quitar a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, com demais 

encargos, inclusive tributos e contribuições condominiais imputáveis ao imóvel; ii) a 

                                                           
254

 Arts. 22.º a 33.º, após as alterações trazidas pela  Lei n°. 11.481/07, de 31/05. 
255

 Arts. 17.º, § 1.º da Lei n°. 9.514/97. 
256 Cfr. art. 108.º do CCB, o qual dispõe que “Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à 

validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais 

sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País”. Assim, os bens imóveis 

com valor inferior aos referidos pelo CCB ou quando previstos em lei, podem ser realizados mediante 

instrumento particular. 
257

 Art. 24.º da Lei n°. 9.514/97. 
258

 A lei fixa como multa o valor equivalente a meio por cento ao mês sobre o valor do contrato (art. 25.º). 
259

 Em plena consonância a norma geral estabelecida pelo art. 1227.º do CCB (“Os direitos reais sobre imóveis 

constituídos ou transmitidos por atos entres vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de 

Imóvels dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os cassos expressos neste Código”). 
260

 Art. 26.º da Lei n°. 9.514/97. 
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intimação deverá ser feita pessoalmente ao devedor (caso este encontrar-se em lugar incerto 

ou não sabido, é possível a intimação por edital, que deverá ser publicado por três vezes); iii) 

purgada a mora, revalida-se o contrato, devendo em três dias o oficial do Registo de Imóveis 

entregar ao credor as importâncias recebidas, com a devida dedução das importâncias 

relativas as despesas de cobrança e intimação; iv) não havendo purgação da mora, o oficial do 

Registo de Imóveis certificará esse facto e promoverá a averbação, na respetiva matrícula do 

imóvel, da consolidação da propriedade em nome do credor,  ocasião em que este deve 

comprovar o pagamento do imposto de transmissão de bens
261

; v) é permitido ainda que o 

devedor, após anuência do credor, dê a este seu direito eventual ao imóvel como forma de 

pagamento da dívida. 

Na sequência do acima referenciado, importa destacar que o devedor/fiduciante, até a data 

em que o credor/fiduciário vier a ser imitido na posse do bem, responde pelo pagamento dos 

impostos
262

, taxas, contribuições condominiais e todos os demais encargos que recaiam sobre 

o imóvel.  

Consolidada a propriedade a favor do credor, deverá este proceder à venda do bem no 

prazo de trinta dias, contados do registo, através de público leilão, que a princípio é 

extrajudicial (salvo se as partes disuperam no contrato que a venda seja feita judicialmente). 

Se no primeiro leilão não for atingido o valor do imóvel estipulado no contrato, em quinze 

dias deverá ser realizado o segundo leilão. Nesse, será aceite o maior lance desde que igual ou 

superior ao valor da dívida, acrescida das despesas (inclusive, o credor/fiduciário não está 

impedido de fazer lançamento de proposta para aquisição do imóvel no segundo leilão).  

Realizada a venda e havendo saldo positivo, o credor deverá o entregar ao devedor no 

prazo de cinco dias, com recíproca quitação. Frustrado o segundo leilão, o procedimento 

encerra-se com a consolidação da propriedade no credor e com a extinção da dívida para o 

devedor
263

.  

                                                           
261

 Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). 
262

 Art. 27.º, § 8.º da Lei n°. 9.514/97. Sobre a matéria, o Código Tributário Nacional (CTN) prevê que  “o 

imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador 

a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei 

civil, localizado na zona urbana do Município” e “o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular 

do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título” (art. 34.º). 
263

 Tendo em vista que o ordenamento jurídico brasileiro veda o pacto comissório, ressalta-se que a consolidação 

da propriedade plena na pessoa do fiduciário (quando frustrado o segundo leilão) não terá validade se for 

desproporcional entre o valor do bem dado em garantia e o montante devido, já que acarretaria enriquecimento 

ilícito do credor. Assim, em observância as normas de ordem pública, para a consolidação da propriedade nestas 

hipóteses, o credor é compelido a restituir ao devedor a diferença do valor do bem em garantia e o montante 

efetivamente devido (seria assim a aplicação do chamado pacto marciano). Neste sentido, é esclarecedora a 
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É possível a cessão do crédito pelo credor, porém o devedor/fiduciante somente poderá 

ceder seus direitos sobre o imóvel, com plena sub-rogação do cessionário, se houver anuência 

do credor
264

. 

Detentor da propriedade o credor/fiduciário (ou seu sucessor, cessionário ou adquirente) 

poderá requerer a reintegração da posse do imóvel
265

, que deverá ser atendida liminarmente, 

no prazo de sessenta dias para desocupação.  

Pode o fiador ou terceiro interessado pagar a dívida, os quais ficam sub-rogados nos 

direitos do fiduciário
266

. Por fim, no caso de declaração de falência ou insolvência do 

fiduciante, o imóvel será restituído ao fiduciário, que deverá seguir o mesmo procedimento de 

venda do imóvel para recebimento do seu crédito
267

. 

 

4. Da influência do direito brasileiro no desenvolvimento da alienação fiduciária em 

garantia instituída pelo ordenamento jurídico de Macau 

 

Em 1999, após longas negociações entre Portugal e República Popular da China, Macau 

passou à soberania chinesa, com nome oficial de Região Administrativa Especial de Macau 

da República Popular da China. 

Neste contexto, operaram-se também alterações no que diz respeito ao ordenamento 

jurídico de Macau, com a instituição de um novo Código Comercial, o qual adota a noção de 

empresa comercial como critério de base para sua sistematização. Foi com o advento deste 

novo diploma legal que Macau introduziu em seu ordenamento jurídico a figura da alienação 

fiduciária em garantia
268

. 

Na nota de justificativa do referido Código Comercial
269

, TEIXEIRA GARCIA
270

, sobre os 

contratos de alienação em garantia, afirma que a figura “permitirá um reforço significativo da 

posição do credor, que passa a verdadeiro proprietário, ainda que fiduciário. Se o 

proprietário fiduciário não pode alienar o bem, pois a sua propriedade é apenas um 

                                                                                                                                                                                     
decisão proferida pelo TJSP, Apelação n.º 992.06.078122-9/São Paulo, rel. Des. Francisco Casconi, de 

08/01/2010, in www.tj.sp.gov.br.  
264

 Arts. 28.º e 29.º da Lei n°. 9.514/97.  
265

 Art. 30.º da Lei n°. 9.514/97.  
266

 Art. 31.º da Lei n°. 9.514/97.  
267

 Art. 32.º da Lei n°. 9.514/97.  
268

 Arts. 917.º a 927.º do Código Comercial de Macau.  
269

 Pontos 155 e 156, do Código Comercial de Macau.  
270

 Coordenador do projecto de elaboração do Código Comercial de Macau de 1999, A. TEIXEIRA GARCIA 

também é professor na Faculdade de Direito da Universidade de Macau desde 1990. 
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particular modo de garantir o seu crédito, não tem que suportar a concorrência de nenhum 

outro credor do seu devedor”. 

Em Macau há limitação
271

 para o uso da alienação fiduciária em garantia, a qual somente 

pode ter por objeto coisa móvel e ser realizada a favor de empresário comercial para créditos 

nascidos no exercício da respetiva atividade empresarial. 

Como requisito
272

 de forma, validade e publicidade, a alienação fiduciária em garantia 

deve ser realizada por escrito, com reconhecimento das assinaturas e inscrição no registo 

comercial ou outros registos competentes para bens sujeitos a registos específicos, sendo 

assim eficaz perante terceiros. 

Dentre os principais aspectos previstos para a alienação fiduciária em garantia no direito de 

Macau destacam-se: i) a proibição do pacto comissório; ii) havendo incumprimento ou mora 

pelo devedor é permitida a alienação da coisa a terceiro, independentemente de leilão, hasta 

pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial (desde que não haja disposição 

expressa em contrário), sendo o produto dessa venda utilizado para satisfação do crédito, com 

entrega ao devedor do saldo remanescente se houver ou responsabilização desse caso não haja 

satisfação total do crédito; iii) a possibilidade da realização da venda do bem, nos termos 

anteriormente citados, se decretada a falência ou insolvência do devedor; iv) possibilidade de 

busca e apreensão do bem; e v) a sub-rogação do avalista, fiador ou terceiro interessado que 

pagar a dívida do devedor, ao crédito e na garantia constituída pela alienação fiduciária. 

Como se observa, relativamente ao regime jurídico da alienação fiduciária em garantia no 

ordenamento jurídico de Macau, há quase que em sua totalidade, uma transposição do 

conteúdo do regime jurídico que vigora no Brasil, contudo, com a especificidade e limitação 

prevista quanto aos bens passíveis de alienação e as partes que podem beneficiar dela. 

 

IV. BREVE ANÁLISE DO DIREITO COMPARADO DO INSTITUTO DA ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA EM GARANTIA NO ÂMBITO DO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO E 

PORTUGUÊS 

 

Em síntese, tendo em vista as disposições acima descritas, serão abordadas as principais 

características da alienação fiduciária com escopo de garantia no direito brasileiro e no direito 
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 Cfr. art. 917.º do Código Comercial de Macau. 
272

 Cfr. art. 918.º do Código Comercial de Macau. 
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português, o que permitirá identificar as distinções da figura num e noutro ordenamento 

jurídico e consequentemente embasar a análise do direito comparado. 

Inicialmente destaca-se como ponto de encontro, entre os dois ordenamentos, a validade 

dos negócios fiduciários
273

 que encerram a transferência plena da propriedade de um bem ou 

titularidade de um direito, em que o exercício desta propriedade ou titularidade encontra-se 

limitado pelo pacto fiduciário, que mesmo não contemplados pelo direito positivo de ambos 

os países, são plenamente aceites no âmbito da autonomia privado em virtude da liberdade 

contratual, desde que não violem normas gerais de ordem pública. 

Em que pese à ampla abrangência dos negócios fiduciários, bem como a possibilidade de 

serem constituídos para o atingimento de diferentes finalidades, o desenvolvimento do 

presente trabalho limitou-se ao desenvolvimento de uma das modalidades destes negócios, as 

alienações fiduciárias com escopo de garantia. 

A alienação fiduciária pode ser compreendida como um negócio jurídico em que se 

contrata a transmissão da propriedade do bem ou titularidade do direito com a finalidade de 

garantir uma obrigação estabelecida pelas partes contratantes
274

. O cumprimento da obrigação 

que fundamentou a alienação fiduciária determina que se opere a retransmissão do bem ou do 

direito, uma vez que já alcançada a finalidade que a ensejou, disposição que as partes prevêem 

antecipadamente, no chamado pacto fiduciário. 

Instituída legalmente no ordenamento jurídico brasileiro na década de sessenta do século 

passado, a figura foi sendo moldada em termos que melhor permitam sua aplicabilidade em 

larga escala, essencilamente para concessão do crédito. 

Assim, no tráfego jurídico atual do Brasil, a alienação fiduciária pode ter por objeto coisa 

móvel (infungível ou fungível) e coisa imóvel, em observâncias as disposições previstas 

legalmente. Neste negócio, o devedor sendo proprietário de um bem ou direito
275

, aliena o 

mesmo ao credor a título de garantia, mediante a formalização de um contrato, pelo qual o 
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 Melhor desenvolvido supra, no Capítulo I, ponto 3. 
274

 Trata-se de um negócio complexo, que envolve tanto matéria de direito obrigacional como real, pois no 

âmbito do negócio realiza-se a transferência de um bem ou direito apenas com a função de garantir uma 

obrigação de crédito tomada pelo devedor, que passa a ser o alienante. Assim, não se trata de uma alienação em 

sentido puro, mas sim de uma modalidade de alienação que serve de fundamento para garantia da obrigação 

principal – o pagamento do crédito garantido. 
275

 Em regra, o interessado na aquisição do bem não dispõe de recursos suficientes para tanto, assim necessita da 

obtenção de um crédito para a aquisição deste bem. Entretanto, no Brasil, como já referido, é possível que o 

devedor já seja proprietário do bem ou direito, utilizando-o como objeto de alienação fiduciária para garantia de 

outra obrigação. 
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credor torna-se o proprietário resolúvel deste bem até que o devedor satisfaça a obrigação 

garantida. 

O contrato de alienação fiduciária serve de título para a constituição da propriedade 

fiduciária, que se dá após o registo do instrumento, passando a ter eficácia erga omnes. Por 

força da lei, constituída a propriedade fiduciária, opera-se o desdobramento da posse, ou seja, 

o credor/fiduciário passa a ter a posse indireta do bem, enquanto o devedor/fiduciante fica 

com a posse direta do mesmo, na qualidade de depositário.  

Além disso, por efeito da constituição da propriedade fiduciária, origina-se um património 

de afetação integrado pelo bem objeto da garantia, o qual não pode ser atingido por quaisquer 

credores do devedor/fiduciante e nem sofrer os efeitos de eventual insolvência deste ou do 

credor/fiduciário. 

No Brasil, a propriedade fiduciária corresponde a direito real de garantia, com a 

especificidade deste direito incidir sobre um bem do próprio credor, distinguindo-se assim dos 

tradicionais direitos reais de garantia (o penhor e a hipoteca) que recaem sobre coisa alheia. 

Cumprida a obrigação, a propriedade resolve-se a favor do devedor/fiduciante. Entretanto, 

em termos gerais, o incumprimento da obrigação garantida autoriza o credor/fiduciário a 

proceder à venda do bem objeto de alienação fiduciária, seja pela via judicial (quando assim 

previsto contratualmente pelas partes) ou extrajudicial, em atenção à proibição do pacto 

comissório. Havendo saldo positivo, incumbe ao credor entregar ao devedor o valor 

remanescente e no caso da obrigação não ser totalmente satisfeita pela garantia, pode o credor 

executar o património geral do devedor. 

Observa-se ainda que pelo regime jurídico brasileiro o devedor/fiduciante encontra-se 

protegido das eventuais consequências que compõe o denominado risco fiduciário, bem como 

o credor/fiduciário dispõe de mecanismos ágeis e eficazes para efetivação da garantia e 

satisfação de seu crédito (especialmente por estar autorizado a alienar o objeto da garantia 

pela via extrajudicial). 

Em razão desta particularidade do regime construído pelo ordenamento jurídico brasileiro 

e das vantagens que oferece em relação às tradicionais garantias reais
276

, as alienações 
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 Em termos gerais, destacam-se como fatores que contribuíram para o desuso das garantias reais tradicionais 

(penhor e hipoteca): a demora dos atos necessários para sua constituição; custos elevados; intensa intervenção do 

Estado nas relações que a disciplinam; problemas recorrentes na fase da execução (como baixos valores de 

arrematação e elevadas despesas processuais); e créditos preferenciais de trabalhadores ou do fisco em prejuízo 

dos credores destas garantias. Em suma, tais garantias não proporcionavam rapidez necessária e eficácia na 

recuperação do crédito, criando inúmeras dificuldades para o retorno do investimento, o que anda na contramão 

das exigências de uma economia que cada vez mais exige operações seguras, rápidas e eficazes. 
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fiduciárias em garantia, com posterior constituição da propriedade fiduciária, passaram a 

representar a forma de garantia mais utilizada
277

 pela economia brasileira, no âmbito das 

concessões de crédito. 

Paralelamente, o ordenamento jurídico português discutiu durante um longo período de 

tempo sobre a admissibilidade e a validade dos negócios fiduciários na esfera das relações 

jurídicas, sendo relevante a doutrina e os entendimentos da jurisprudência das últimas décadas 

para clarificação de sua plena aceitação e validade, sob a qualificação de contratos atípicos. 

Entretanto, importa ressaltar que este ordenamento jurídico já havia consagrado legalmente 

figuras que possuem estrutura fiduciária com função de garantia, como por exemplos: o 

reporte, a locação financeira restitutiva e mais recentemente as alienações fiduciárias em 

garantia no âmbito dos contratos de garantias financeiras. 

Ocorre que pelo regime destas figuras, há uma transmissão plena da propriedade de um 

bem ou da titularidade de um direito, feita da esfera do fiduciante para o fiduciário, que passa 

a ser o novo proprietário deste bem ou direito, dispondo de todas as faculdades advindas da 

propriedade. 

A obrigação de retransmitir o bem ou o direito, dá-se em razão da especificidade prevista 

em cada regime, porém trata-se apenas de um vínculo obrigacional, sem efeitos reais. Em 

razão disto, o ordenamento jurídico português prevê a utilização de outros instrumentos legais 

para proteção do devedor/fiduciante tutelar seus direitos em face do risco fiduciário, bem 

como assegurar ao credor/fiduciário a possibilidade de efetivação da garantia para satisfação 

de seu crédito, no caso de declaração de insolvência do devedor/fiduciante. 

Assim, diferentemente do que se observa no regime jurídico da alienação fiduciária em 

garantia e da propriedade fiduciária do direito brasileiro, no direito português a transferência 

da propriedade do bem ou titularidade de um direito realizado em virtude da alienação 

fiduciária com finalidade de garantia, não corresponde a uma nova espécie de direito real, 

tampouco compreende a afetação do bem de forma restritiva para cumprimento daquela 

obrigação. 
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 Exemplificando, no âmbito da alienação fiduciária de bens imóveis, o estudo elaborado por F. J. REZENDE 

DOS SANTOS (O mercado de Crédito Imobiliário, a Alienação Fiduciária e o Registro de Imóveis, in Banco 

Central do Brasil, 2010, disponível em www.bcb.gov.br/pre/...3.../2010_3_18_painel_v_francisco_rezende.pdf , 

acesso em 14/05/2013), embasada nos registos efectuados pelo Cartório do 4.º Ofício de Registro de Imóveis de 

Belo Horizonte, Minas Gerais, aponta que no ano de 1998 não havia realizado nenhum registo de alienação 

fiduciária, enquanto havia procedido ao registo de 768 hipotecas. Em 2004, realizou 293 registos de alienação 

fiduciária e 238 de hipoteca. Já no ano de 2009, o número de registos de alienação fiduciária somava 1.557, 

tendo diminuído o registo de hipoteca para 34 casos. Vê-se nitidamente o crescimento da utilização da alienação 

fiduciária em garantia de bens imóveis no cerne da economia brasileira. 
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Inclusive, para introdução no ordenamento jurídico da propriedade fiduciária caracterizada 

por ser temporária, para o exercício de uma determinada finalidade (garantia ou 

administração), na qual se opera a afetação patrimonial, tem-se que os países de tradição 

romanista – nos quais se incluem Portugal e o Brasil – ainda encontram obstáculos relativos a 

determinados institutos, designadamente: pelo princípio da tipicidade dos direitos reais; pela 

unicidade da propriedade; pela responsabilidade patrimonial universal para cumprimento das 

obrigações perante todos os credores do proprietário; e pela proibição do pacto comissório. 

Nesse sentido, a análise do direito comparado permite pontuar que o ordenamento jurídico 

brasileiro moldou a figura da alienação fiduciária em garantia com a constituição da 

propriedade fiduciária em termos que envolvem todos os institutos acima elencados. Isto é, 

pela via legal, introduziu a propriedade fiduciária como espécie de direito real, que em virtude 

da sua constituição ocorre os desdobramentos da posse. Além disso, o bem ou direito objeto 

da referida alienação fiduciária são considerados um património de afetação para 

cumprimento da obrigação que originou a sua formalização. E, por fim, a determinação da 

venda do bem para efetivação da garantia, cumpre o atendimento às disposições normativas 

gerais, inclusive em plena obediência à proibição do pacto comissório. 

Já o ordenamento jurídico português, embora não contemple legalmente a propriedade 

fiduciária, em razão das questões suscitadas pelos institutos supra referidos
278

, dispõe de 

figuras jurídicas que, em virtude da especificidade de seu regime, desempenham funções 

similares, como é o caso do reporte (relativamente aos títulos de crédito); a locação financeira 

restitutiva (quanto aos bens móveis infungíveis e bens imóveis) e as alienações fiduciárias em 

garantias no âmbito dos contratos de garantia financeira (que englobam os bens móveis 

fungíveis no cerne do mercado financeiro e de capitais). 
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 Nesse sentido, M. COSTA ANDRADE (“A propriedade fiduciária”, in “Separata de II Seminário Luso-

Brasileiro de Direito Registral - Coimbra – 10 e 11 de Maio de 2007”, Coimbra Editora, Coimbra, 2009, pp. 62-

79) refere quais as principais objeções para integração da alienação fiduciária em garantia no ordenamento 

jurídico português. 
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CONCLUSÃO 

 

A presente dissertação teve por principal pretensão tratar dos principais aspetos de uma das 

modalidades de negócios fiduciário, qual seja a alienação fiduciária com função de garantia, 

especificamente no ordenamento jurídico português e brasileiro. 

Através da abordagem histórica foi possível observar a evolução dos negócios fiduciários, 

concebidos pelo direito romano, inicialmente pautados exclusivamente na confiança que o 

fiduciante depositava no fiduciário, uma vez que este não tinha qualquer ação real para reaver 

o bem alienado fiduciariamente. A influência do direito germânico foi essencial para a 

compreensão dos elementos intrínsecos e caracterizadores do atual negócio fiduciário. 

Sobre a relevância dos negócios fiduciários, pontua-se que o instituto foi sendo adaptado 

pelos diversos ordenamentos jurídicos para o atendimento das exigências da sociedade, 

servindo como meio para suprir lacunas dos sistemas jurídicos vigentes ou propiciar o 

surgimento de novas figuras com base numa estrutura fiduciária.  

Neste sentido, tem-se que tanto o ordenamento jurídico português como o brasileiro, 

embora não tenham consagrado legalmente os negócios fiduciários de forma genérica e os 

qualifiquem como atípicos, aceitam tais negócios como válidos e admissíveis na esfera da 

autonomia privada, à luz do princípio da liberdade contratual. 

No Brasil, a alienação fiduciária em garantia foi introduzida no ordenamento jurídico em 

1965. Ao longo dos anos, a utilização prática da figura ensejou inúmeras discussões 

doutrinais e jurisprudenciais, as quais motivaram revisões legislativas para reestruturação da 

figura em termos que permitisse o seu uso em larga escala. Atualmente, o regime jurídico da 

alienação fiduciária prevista pelo direito brasileiro com a posterior constituição da 

propriedade fiduciária, corresponde a uma figura com particularidades próprias, mas que de 

facto atendem simultaneamente às necessidades reclamadas por sua sociedade e exerce de 

forma eficiente a função de garantia, em atendimento às exigências da sua economia. 

Da análise do direito comparado, observa-se que o direito português não prevê legalmente 

uma figura que se assemelhe à propriedade fiduciária do direito brasileiro, essencialmente por 

questões a serem ultrapassadas relativamente à tipicidade dos direitos reais, à unicidade da 

propriedade, à responsabilidade patrimonial universal e à proibição do pacto comissório. 

Entretanto, o seu ordenamento jurídico dispõe de outras figuras que revestem uma alienação 

com estrutura fiduciária para exercer função de garantia em prol dos anseios vislumbrados 

pela sua sociedade e economia. 
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