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Abertura: A visão externa
das garantias no Brasil:
Doing Business 2017

(Da esquerda para a direita: Atalá Corrêa e Dulce Furquim, Professores do
IDP; Francisco Satiro, Professor da USP e Pedro Rocha, da CNF)

(Convenção sobre Direitos Reais Internacionais em Equipamentos

Móveis (UNIDROIT, Cidade do Cabo, 2001); Lei Modelo
Interamericana sobre Garantias Mobiliárias (Washington, 2002);
Lei Modelo da UNCITRAL sobre Garantias Mobiliárias (Viena,
2016); e outras).
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(Pedro Rocha, da CNF)

A abertura do evento foi realizada

venha a retomar o crescimento.

por Pedro Henrique Pessanha

Contudo, destacou que o

Rocha, Gerente de Relações

crédito precisa de um ambiente

Institucionais da Confederação

regulatório, de um ambiente

Nacional das Instituições

institucional saudável, propício à

Financeiras – CNF, que destacou a

sua oferta e que gere uma dinâmica

oportunidade de discutir assuntos

saudável ao mercado. O evento

de interesse do Sistema Financeiro

pretende discutir o que poderá

Nacional para propor soluções ou

ser aperfeiçoado em relação às

medidas que possam aperfeiçoar

garantias do crédito, aproveitando

as relações do mercado e o

a experiência internacional dos

funcionamento das instituições.

convidados, à luz das discussões

Além disso, ponderou que a
intenção do evento seria discutir a
questão das garantias do crédito,
considerando que o crédito é
fundamental para que o país
12

que ocorreram nos últimos anos
no âmbito da UNCITRAL, do Banco
Mundial e demais instituições
relacionadas.

Em seguida, Francisco Satiro,

a qual possui grupos de trabalho

Professor da USP, relatou as

destinados a discutir e propor

discussões realizadas pelo grupo

melhorias no ambiente institucional

de pesquisa e extensão “Direito

dos países-membros da ONU,

e Mercado”, coordenado por

por meio de instrumentos de

ele na USP, e que abrange o

harmonização legal e leis modelos,

acompanhamento das iniciativas

a partir de longa discussão de

propostas pela Comissão das

especialistas e representantes

Nações Unidas para o Direito

dos países que participam desses

Comercial Internacional - UNCITRAL,

grupos.
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(Francisco Satiro, Professor da USP)

Ressaltou que o evento é uma

eficiência, eficácia e ao custo. Nesse

oportunidade de expor e discutir de

sentido, o seminário se propõe a

que forma as propostas gestadas

abrir as discussões sobre quais

internacionalmente poderiam

medidas poderiam ser propostas

alterar o ambiente regulatório

para melhorar o ambiente

brasileiro, considerando os aspectos

institucional brasileiro. Espera-se

relativos às garantias.

que o evento proporcione uma

O sistema de garantias do Brasil e
de vários outros países possui uma
estrutura antiga, com um regime
de garantias muito menos eficiente
do que efetivamente poderia
ser. Assim, há enorme espaço
para melhora desse sistema, em
relação à informação, simplificação,

14

noção mais clara e mais consistente
daquilo que é possível realizar a
partir de exemplos de sucesso e
pontos que podem ser aprimorados
na nossa legislação, de forma que
possamos trabalhar na tentativa de
aprimoramento do sistema.

Painel 1: As iniciativas
internacionais de
uniformização do Direito
das Garantias e seu
impacto

Painel 1: As iniciativas
internacionais de
uniformização do Direito
das Garantias e seu impacto

(Da esquerda para a direita: Spiros Bazinas, da ONU, George Galindo,
Consultor Jurídico do Itamaraty e Fábio Rocha, Advogado)

Vantagens e desvantagens da implantação de um registro unificado
de garantias. Propostas da Lei modelo. Iniciativas de sucesso. O
regime das garantias ocultas. Qual o impacto de um repositório
integrado de informações sobre garantias mobiliárias, inclusive
sobre a análise de crédito.
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Spiros Bazinas
O painel foi iniciado por Spiros

para participarem da Comissão

V. Bazinas, Secretário Geral do

como observadores, tendo direito

Grupo VI da Comissão das Nações

de participação nas discussões e

Unidas para o Direito Comercial

nos processos de decisão, assim

Internacional - UNCITRAL,

como os membros. Também

responsável pela coordenação das

compõem a Comissão membros

iniciativas relacionadas às garantias.

de organizações governamentais

O palestrante expôs que a
UNCITRAL foi fundada em 1967,
com o objetivo de harmonizar e
unificar a legislação comercial
internacional, e que é atualmente
composta por 60 membros de
países que representam todas as
regiões, sistemas legais e níveis
de desenvolvimento econômico.
Além desses, membros de todos
os países que compõem as
Nações Unidas são convidados
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internacionais e de organizações
não governamentais, que
contribuem com sua experiência
nos temas debatidos. O método
compartilhado de tomada de
decisão talvez seja uma das razões
do sucesso da UNCITRAL, cujas
decisões são acordadas entre as
partes, ouvindo-se as considerações
da maioria e das minorias, e
adequando-as à realidade.

(Spiros Bazinas, representante da ONU)

A respeito dos métodos de trabalho

Em seguida, o palestrante

da UNCITRAL, o palestrante

apresentou as diversas iniciativas

explicou que os encontros são

no âmbito das garantias

feitos semestralmente, alternando

desenvolvidas pela UNCITRAL:

entre as cidades de Viena, na
Áustria, e Nova York, nos Estados
Unidos, além de uma reunião
anual da Comissão. Há seis grupos
de trabalho em sua composição,
cujos secretários são funcionários
das Nações Unidas, e cujos
temas são: micro, pequenas e
médias empresas; arbitragem e
conciliação; resolução de disputas
online; comércio eletrônico; leis de
insolvência; e garantias.

•

A primeira, iniciada em

2001, é a Convenção das Nações
Unidas sobre a Cessão de Créditos
no Comércio Internacional,
que tem por objeto as cessões
internacionais, entre instituições
financeiras por exemplo, de um
banco em São Paulo para um
banco em Buenos Aires ou de
recebíveis internacionais por
exemplo, aqueles devidos para
um exportador brasileiro por
importadores de diferentes países.
21

•

A segunda iniciativa diz

respeito ao Guia Legislativo sobre

importância do crédito para o

Operações Garantidas (Garantias

crescimento dos negócios e da

Mobiliárias), iniciado em 2007, que

economia, pois é muito pequeno

é um instrumento de harmonização

o número de pessoas que têm

entre as práticas adotadas

todo o capital necessário para

pelos países membros, com

o estabelecimento e operação

recomendações aos legisladores

de um negócio. Entretanto, o

sobre as possíveis soluções para

acesso ao crédito é restrito e o

os problemas encontrados nos

crédito concedido é geralmente

sistemas locais.

dependente de garantias.

•

Em 2010, adotou-se o

Suplemento sobre Garantias
em Propriedade Intelectual e o
Guia de Implementação de um
Registro de Garantias Mobiliárias,
ressaltando-se que um dos grandes
entraves para a adoção de um
regime moderno de garantias é
a infraestrutura de registro, pois
ainda que se tenha um perfeito
regime de garantias, não há como
fazê-lo funcionar sem um meio
eficaz de publicidade.
•

Por fim, aprovada em 2016,

Além disso, em países em
desenvolvimento, a principal
garantia admitida para o crédito
é a propriedade imóvel, mas
a propriedade de imóveis é
concentrada em uma pequena
porcentagem da população,
de modo que a maior parte da
população não possui acesso
a crédito de baixo custo. Isso
contribui para que a economia
tenha crescimento limitado, pois
as vantagens do crédito acessível
são restritas a uma pequena parte
da população e os bens e serviços

a Lei Modelo sobre Garantias

do país tornam-se muito caros e

Mobiliárias tem o intuito de servir

pouco competitivos nos mercados

como exemplo e orientação para

internacionais.

implementação do mencionado
Guia Legislativo.
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O palestrante ressaltou a enorme

Em continuidade, o palestrante

realidade do mercado. Isso resulta

apresentou a importância do

em lacunas e inconsistências,

crédito garantido, que consiste no

e na indisponibilidade e na

fato de a garantia reduzir o risco

oneração do crédito, o que impacta

de não pagamento ao credor.

negativamente a economia.

Com a redução do risco, o credor
pode emprestar montantes mais
elevados, oferecendo taxas de
juros mais baixas e períodos
de pagamento mais longos.
Entretanto, se o mutuário tornase insolvente, o credor necessitará
excutir a sua garantia, recuperando
o bem, para vendê-lo e assim
satisfazer a obrigação garantida.

Com isso, na opinião do palestrante,
como solução para o problema
legislativo, deve-se adotar a
simplificação, a racionalização, a
modernização e a harmonização
das normas relativas às garantias,
bem como a sua coordenação com
outras leis, como a legislação da
insolvência.

Portanto, o teste decisivo de um

Em relação ao registro de garantias

regime jurídico de garantias é a

mobiliárias, Bazinas defendeu

eficácia e a prioridade da garantia,

a utilização do sistema de

no caso da insolvência do devedor,

“formulários” (registro declaratório-

evidenciando a necessidade de

negativo), que deve ser realizado

coordenar as garantias e o Direito

em sistema eletrônico e com custo

da Insolvência.

baixo, que ele estima adequado

Segundo Bazinas, em todo o
mundo há problemas relativos
à legislação das garantias. Isso
ocorre porque há dispersão das
normas aplicáveis em diversos
diplomas legais e na jurisprudência,
além de o sistema jurídico estar
desatualizado, se comparado à

entre 5 a 10 dólares por registro,
substituindo a modalidade de
“registro de títulos”, o qual requer a
verificação de formalidades sobre o
título a ser registrado pelo Serviço
de Registro, como a legalização de
assinaturas. Portanto, o sistema
de “formulário” garantiria maior
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confidencialidade e eficiência de

disseminação dos benefícios do

custo e tempo ao processo de

crédito para a sociedade.

registro, bastando ao requerente
identificar as partes, a obrigação
garantida e os ativos objeto da
garantia.

de garantias, é também necessária
a revisão da atuação judicial, em
vista da legislação de processo civil

O registro de garantias mobiliárias

interna, com a finalidade de que os

deve ter, como consequências

procedimentos sejam mais céleres.

legais, a oponibilidade e a

A excussão extrajudicial também

prioridade em relação a terceiros,

deve estar disponível ao credor,

sem constituir requisito de validade

como forma de assegurar a eficácia

ou de eficácia inter partes do

da garantia.

contrato de garantia. Além disso, o
registro eletrônico garante maior
eficiência ao processo, deixando-o
simples, de fácil manuseio e barato,
e torna as sucessivas atualizações
mais fáceis.

Por fim, o palestrante apresentou
breves comentários sobre o
problema do conflito de leis nas
garantias mobiliárias, quando se
admite a circulação de bens e de
créditos entre diferentes países.

Em sentido inverso, o palestrante

Nesse sentido, é necessário que a

defende que, se o registro

legislação interna preveja de forma

de garantias mobiliárias for

clara a lei e o foro aplicáveis às

excessivamente caro ou demandar

diferentes modalidades de bens

muito tempo, o crédito não será

(corpóreos e incorpóreos) nas

suficientemente disponível ou será

transações internacionais com

tão caro que se tornará inacessível

garantias reais.

à maioria, o que resulta na não
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Ademais, para a eficácia do sistema

Fábio Rocha Pinto e Silva
Fábio Rocha Pinto e Silva é mestre

É importante ressaltar a diferença

e doutor em Direito Civil (USP),

entre as garantias pessoais e reais,

participante da delegação brasileira

e a ideia de supergarantia:

perante o Grupo VI - UNCITRAL,
no processo de aprovação da lei
modelo das Nações Unidas sobre
garantias mobiliárias e advogado
do Pinheiro Neto Advogados. Sua
palestra iniciou-se explicando que
o objetivo seria expor o cenário
brasileiro na questão das garantias

•

As primeiras são garantidas

pela totalidade de um patrimônio
e não há constrição específica de
qualquer bem do garantidor. O
credor é quirografário, ou seja, em
caso de falência, ele dispõe de uma
posição pouco privilegiada.

e apresentar sugestões de como a

•

lei modelo da UNCITRAL poderia

tradicionais, a dívida é garantida

aplicar-se sobre o que se tem hoje

pela constrição de um bem. É o caso

no país.

da hipoteca, que institui direitos

Com o intuito de situar a discussão,
o palestrante trouxe alguns
conceitos iniciais sobre as garantias.
Iniciando por suas modalidades,
expôs a divisão entre as garantias
pessoais, que são a fiança e o aval;
as garantias reais tradicionais,
como o penhor, a hipoteca e a
anticrese; e as supergarantias ou
hipergarantias, que são a alienação
e cessão fiduciária, a reserva de
domínio e o leasing.

Nas garantias reais

de preferência e de sequela, este
assegurando a eficácia da garantia
quando houver a transferência do
bem para terceiros. O palestrante
comentou brevemente sobre uma
evolução histórica das garantias,
passando da ideia do “penhor
da coisa” para a ideia do “penhor
do valor da coisa”. Na primeira
hipótese, a devolução do bem é
condicionada ao pagamento da
dívida, sem que o credor possa
dispor do bem, como ocorre com
25

o direito de retenção. Na segunda

tradicional de classificação das

hipótese, permitiu-se que o bem

garantias reais, a exemplo do

fosse vendido a preço justo pelo

modelo proposto pela UNCITRAL.

credor para pagar-se, devolvendo

A tradicional noção estrutural,

ao garantidor o excesso de valor.

que se funda na dicotomia entre

Assim, a evolução histórica das

exclusividade e preferência,

garantias exige que seja feita uma

tende a ser substituída por uma

valoração da coisa que é objeto da

noção funcional, que independe

garantia.

da natureza do direito a ser

•

As supergarantias consistem

na utilização da propriedade ou
posse de um bem, a exemplo
da propriedade fiduciária, da
propriedade em garantia e do
direito de retenção. Esse gênero de
garantias tem como característica
a ideia de garantia exclusiva, pois
a transmissão da propriedade só
pode ser feita uma vez, ou seja,
uma vez constituída a propriedade
fiduciária, não se pode constituí-la
em segundo grau.
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constituído. Sob essa nova noção
funcional, existente na UNCITRAL e
no UCC Norte-Americano, surgem
outros paradigmas classificatórios:
a tese dos reforços qualitativo e
quantitativo do crédito; a discussão
de garantias “por si” e “por outrem”.
Esses novos paradigmas revelam
que a dicotomia entre exclusividade
e preferência vem sendo substituída
por outras, que deixam de ter como
base apenas o aspecto estrutural
e passam a ter como elemento de
base um aspecto funcional com

Segundo o expositor, atualmente

importantes consequências sobre o

vive-se uma revisão no modelo

regime da garantia.

(Fabio Rocha, Advogado)

Um exemplo importante consiste

absurda de concluir que se uma

na chamada “fiança real”, que o

hipoteca não é registrada, ela

palestrante explicou que seria a

não existe para o Direito, ou seja,

garantia real outorgada por um

não há hipoteca. Na prática, se

terceiro garantidor. Nesse sentido,

o devedor e o garantidor forem

os códigos civis confundem, em

a mesma pessoa, talvez não

geral, a figura do devedor com

haja consequência óbvia nessa

a do garantidor. No âmbito das

interpretação, mas se o garantidor

garantias reais, é necessário

for um terceiro, como ocorre

compreender que o garantidor

com a “fiança real”, poder-se-

é sempre o “proprietário”, e não

ia chegar à conclusão que se a

necessariamente o devedor, divisão

hipoteca não foi levada a registro

bem definida no Código alemão

por impossibilidade ou opção

(BGB). A importância disso se dá,

das partes, o credor não poderia

pois, partindo do princípio do

executar o bem no patrimônio

registro constitutivo, que é usado

do garantidor real, que não é

hoje nas garantias imobiliárias,

originalmente o devedor.

pode-se chegar a uma situação
27

Assim, é importante fazer a

relativos a cadastros (os cadastros

distinção entre a formação

de crédito, o cadastro positivo)

da garantia pelo contrato e a

e 12 pontos relacionados ao

oponibilidade da garantia perante

ambiente legal. A nota do Brasil

terceiros, justamente para mostrar

é 9/20, obtida com 7/8 pontos no

que a função da publicidade não

cadastro e 2/12 pontos no ambiente

é constituir o vínculo entre o

legal; isso reflete que fazemos

garantidor e o credor, e sim que

bons e confiáveis cadastros e que,

esse vínculo, já constituído pelo

claramente, é preciso realizar uma

contrato, torne-se oponível a

reforma do ambiente legal do

terceiros.

acesso ao crédito.

Apresentou-se em seguida o

Quanto aos critérios de avaliação

diagnóstico do cenário brasileiro

do ambiente legal, divididos em

com base na avaliação do Banco

12, o primeiro requer que haja

Mundial, contida no relatório “Doing

um sistema harmônico e unitário,

Business 2017”. Com base nesse

com equivalência funcional na

relatório, o Brasil se encontra na

criação, publicidade e realização das

123ª posição no ranking geral da

garantias, que exige aplicação tanto

facilidade de negócios, uma posição

às garantias tradicionais quanto

próxima a países como Egito e

a quatro equivalentes funcionais:

Guiana, de um total de 190, posição

propriedade fiduciária, leasing,

ocupada pela Somália.

cessão de créditos e reserva de

Esse ranking é dividido em
diferentes critérios e um deles é o
acesso ao crédito. Nesse quesito, o

28

domínio, os quais configuram o
escopo do que a lei da UNCITRAL
trata e o Banco Mundial avalia.

Brasil é o 101º colocado. O ranking

Os pontos de 2 a 5 tratam de:

do acesso ao crédito possui uma

existência de modalidade geral

nota máxima dada aos países de

de garantia não possessória,

20 pontos, dos quais 8 pontos são

que deve ser permitida mesmo

sobre categorias de ativos ou

Os itens seguintes, de 9 a 11,

sobre substancialmente todos os

tratam da eficácia material dessas

móveis do garantidor, que são as

garantias, ou seja, a certeza de

chamadas garantias flutuantes; a

que o penhor será pago, a partir

generalização do objeto de penhor,

do momento em que o credor

de forma que ele possa abranger

recebe aquela garantia. Para isso,

bens futuros, frutos, o produto da

é necessário examinar a posição

venda e os bens substitutos, na

das garantias reais no concurso

hipótese de garantias flutuantes; e a

singular, no concurso universal, e

obrigação garantida, para que seja

na recuperação de empresas. Isso

admitida sua descrição genérica,

é um ponto crucial no Brasil, pois

que possa garantir toda e qualquer

há uma ordem de preferências

obrigação e que a publicidade possa

diferente na hipótese de falência e

ser feita com um valor máximo, não

na hipótese de concurso singular,

se exigindo o valor expresso.

porque na lei de falências, as

Já os itens de 6 a 8 tratam do
registro, o que demonstra sua
relevância, uma vez que representa
25% da nota do ambiente
regulatório, e exigem a criação de
um registro unificado de garantias
mobiliárias, com indexação pessoal
e baseado em formulários, com
equivalência funcional (o mesmo
registro deve abranger as garantias
tradicionais e os equivalentes

garantias reais clássicas são pagas
em segundo lugar entre os créditos
concursais, após os créditos
trabalhistas, que têm um limite
para cada credor. Já no concurso
singular, não há limite aos créditos
trabalhistas e também os créditos
fiscais gozam de superpreferência,
gerando uma enorme distorção
e prejudicando os credores com
garantia.

funcionais), além de sua interação

Por fim, o item 12 diz respeito

ser realizada por meio eletrônico.

à eficácia processual, que é a
realização rápida da garantia, sendo

29

preferencialmente extrajudicial,

O palestrante trouxe uma

e requer ao menos duas

comparação desses critérios

modalidades: a venda direta do

de acordo com a lei modelo da

bem e a apropriação direta do bem

UNCITRAL e com o Banco Mundial,

pelo credor (pacto marciano).

e a aplicação brasileira, que pode
ser vista na tabela abaixo:

1. Há equivalentes nas regras específicas aplicáveis a determinados penhores cedulares.
2. Regra geral de valor máximo (CCB, 1.424) não abrange a AFI. Garantia omnibus: STJ, AgRg no REsp 1491341 / SP, 3ª T.,
Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, v.u., j. 10.2.2015, DJe 19.2.2015.
3. Penhor: CCB, 1.436; Hipoteca: DL 70/1966; AFI: Lei nº 9.514/1997; AFM: DL 911/1969.
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Isso permite concluir que o

utilizando-se da abordagem unitária

Brasil não cumpre integralmente

e funcional.

nenhum dos doze critérios e,
para quatro critérios, não há
sequer cumprimento parcial, o
que evidencia a prática brasileira
de adoção de soluções pontuais
ou paliativas. O diagnóstico dessa
situação identifica o casuísmo
legislativo, que confere aos credores
um grande leque de opções de
garantias, mas todas com distintos
problemas. A sua consequência
é a arbitragem regulatória, além
de um sistema complexo, ineficaz
e pouco transparente. A partir
disso, a solução proposta é uma
nova concepção das garantias,

Quanto à equivalência funcional
no cenário brasileiro, Fábio expôs
as diferenças entre os regimes
das modalidades de garantias
preferenciais e exclusivas: a
exigência de um instrumento
público para a hipoteca, enquanto
a alienação fiduciária pode ser
sempre formada por instrumento
particular; as divergências nos
concursos de credores, na
adequação à dívida e na excussão,
uma vez que a alienação fiduciária
de imóveis permite a realização
extrajudicial, mais célere.

A garantia ideal (aspecto material):
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Com efeito, importantes

cada modalidade há um modo de

divergências são encontradas na

realização distinto:

realização das garantias, pois para

Cenário atual
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Esse cenário evidencia que

•

O primeiro é a consequência

a garantia preferencial é

do uso da propriedade-garantia,

historicamente onerosa e ineficaz,

que poderia vir a atribuir ao

e a medida para contornar seu

credor responsabilidade em

regime problemático foi a criação

decorrência da propriedade formal

de outras garantias, especialmente

do bem utilizado como garantia;

a garantia exclusiva, mas esta

o desperdício do crédito, com o

possui dois problemas de difícil

bloqueio de um bem cujo valor é

solução:

maior que o crédito concedido; e

as exigências para a transmissão

estabelecida na lei de forma direta,

da propriedade, a exemplo da

sem depender da forma da garantia

execução da alienação fiduciária de

escolhida.

imóveis, na qual há cobrança de um
ITBI adicional sem necessidade, que
onera ainda mais o crédito.
•

O segundo problema é a

Fábio discorreu também sobre
o cenário brasileiro quanto ao
registro. Nos penhores, há o
registro comum ou declaratório

inadequação da regulamentação

perante o RTD, o registro

brasileira do instituto, pois surgem

constitutivo perante o Registro de

recorrentemente dúvidas quanto

Imóveis, os registros especiais de

à interpretação da lei aplicável ou

veículos, de ações nominativas,

mesmo quanto ao local de registro,

o endosso dos títulos cartulares,

no caso das garantias sobre

os registros especiais para títulos

créditos.

escriturais, créditos e propriedade

A solução para isso, segundo o
expositor, é a simplicidade. Muito
se fala no cenário estrangeiro
a respeito de uma verdadeira

industrial. Já nas hipotecas, há o
registro de imóveis, e os registros
especiais de aeronaves e de
embarcações.

hipocrisia legislativa, que seria

Um dos problemas do sistema

o Estado pretender dar maior

de registro brasileiro é que as

preferência ao credor, mas não

modalidades de registro atuam

explicitá-la nas leis. É o que ocorre

como limitadores do objeto do

quando não se modifica a ordem

penhor, na medida em que a

legal de preferências, conferindo

modalidade não-possessória

ao credor uma superprioridade de

do penhor é restrita a penhores

forma indireta, por meio da ideia

especiais e, ademais, registros de

de propriedade-garantia. Seria

penhores especiais são restritos a

mais simples e transparente que a

determinadas categorias de bens. A

maior prioridade dos credores fosse

dispersão dos registros de penhores
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resulta também em menor

registráveis passam a ter um único

transparência e em assimetria de

registro geral e residual.

informação. Esses problemas estão
recebendo soluções paliativas como
a criação de centrais estaduais, que
não são efetivas, pois cada estado
possui serventias distintas para
cada tipo de bem dado em penhor.
A solução apresentada a partir
do modelo da UNCITRAL é que
o sistema registral seja unitário,
universal e unificado:
•

Na categoria de sistema

•

No registro universal, a

modalidade de registro deixa de
ser um limitador para a liberdade
contratual, devendo o registro ser
baseado em formulários.
•

A unificação exige a

centralização dos dados de registro,
com a possibilidade de consulta
em uma única certidão nacional.
No exemplo apresentado pelo
palestrante, a centralização poderia

unitário, os bens registráveis

ser realizada por meio do Sistema

conservam o respectivo registro

Nacional de Gestão de Informações

especial, mas os bens não

Territoriais – SINTER:

Proposta: Centralização eficiente
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O expositor conclui o painel com

com a criação de uma legislação

a constatação que as garantias

extravagante do penhor.

precisam ser reformadas.

Entretanto, cria-se um perigo de

Há inúmeros instrumentos

conflito com o Código Civil e com as

internacionais que podem

demais modalidades de garantia,

contribuir para a melhoria do

além de se reforçar a dissociação

ambiente legal do Brasil, como a

entre garantias mobiliárias e

Lei Modelo da UNCITRAL sobre

imobiliárias, tornando o sistema

Garantias Mobiliárias e sobre

mais complexo.

o Registro de Garantias, mas
também instrumentos relacionados
às garantias independentes, a
convenção da Cidade do Cabo
sobre garantias reais internacionais
(já promulgada no Brasil), ou a
convenção de Genebra a respeito
das garantias reais sobre títulos
intermediados. Internamente, há
também a necessidade de serem
reavaliadas as normas da fiança e
das garantias imobiliárias.

•

Por outro lado, soluções

de direito codificado foram
estabelecidas recentemente
na França e, principalmente,
no Québec – em ambos os
casos, foram criados novos
livros no Código Civil para tratar
exclusivamente das garantias do
crédito. Se optarmos por essa
abordagem, é importante avaliar
o escopo do Direito das Garantias,
que será objeto de reforma. Mas

A partir desse cenário, poderiam

nela há melhor possibilidade de

ser vislumbradas soluções de lei

convergência do regime contratual

especial e as de direito codificado:

das garantias mobiliárias e

•

No primeiro caso, poderiam

ser espelhadas as leis especiais
de garantias mobiliárias, mais
simples e funcionais, introduzidas
recentemente em países como
México, Honduras e El Salvador,

imobiliárias, e de convergência
do regime das garantias reais
e pessoais; o que confere a
essa solução um maior grau de
simplificação e de harmonização
legislativa.
35
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Em complemento à palestra

intitulado “Princípios para reforma

realizada em Brasília, o palestrante

das garantias do crédito”, abaixo

apresentou à CNF o documento

transcrito:

Princípios para reforma das
1
garantias do crédito
1. Um novo registro eficaz para as
garantias mobiliárias
a)

Unificação registral:

global e mesmo antecipado (reserva

Estabelecimento de uma

de grau) de garantias reais sobre

escrituração registral exclusiva no

bens móveis, na modalidade

âmbito do RTD, para registro geral

declaratória-negativa. Cumpre a

das garantias mobiliárias, exceto

recomendação nº 7 de acesso ao

aquelas sujeitas a registro especial

crédito do Banco Mundial / Doing

(bens registráveis), absorvendo

Business.

registros de garantias mobiliárias
atualmente de competência do RI.

c)

Centralização eletrônica:

Atende a recomendação nº 6 de

Interação e centralização eletrônica

acesso ao crédito do Banco Mundial

das informações registrais,

/ Doing Business 2.

permitindo submissão e consulta

b)

Sistema de formulários:

Substituição do sistema de
qualificação registral de títulos
registrados pelo sistema de
formulários eletrônicos (UCC, art.
9º, Lei Modelo OEA, Lei UNCITRAL),
permitindo o registro instantâneo,

nacional instantânea de todas as
garantias oferecidas por um mesmo
CPF/CNPJ, e o melhor controle
sistêmico pelos órgãos estatais.
Cumpre a recomendação nº 8 de
acesso ao crédito do Banco Mundial
/ Doing Business.

1. Versão inicial adaptada de FÁBIO ROCHA PINTO E SILVA, Sistema de Garantias no Direito Brasileiro: análise sistemática das garantias
positivadas e uma proposta para sua reforma, Tese de Doutorado, FDUSP/Université Panthéon-Assas (Paris 2), 2017. Última revisão desta
versão: 22.3.2017.
2. Conforme a recomendação do Banco Mundial e da UNCITRAL, o mesmo sistema de escrituração por formulários deve ser utilizado
também para registros de cessões de crédito e de contratos de arrendamento mercantil financeiro de móveis, e poderá ser aproveitado
para o registro de outras obrigações, em substituição à modalidade atual aplicável ao RTD.
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2. Unificação das regras de constituição
e do regime das garantias
a)

Garantias flutuantes e

b)

Generalização do penhor

recarregáveis: Reduz o custo de

não possessório: Nova regra geral

formação das garantias, ao permitir,

passa a permitir a constituição

de forma genérica, a constituição

de garantia não-possessória

de garantias sobre universalidades

sobre qualquer espécie de bem

(como estoques, créditos

móvel, simplificando o regime

revolventes ou categorias inteiras

atual que requer a utilização de

de bens móveis), sem a necessidade

modalidades de penhor especial

de sucessivos aditamentos

ou de alienação fiduciária para

do instrumento de garantia e

constituir garantia não-possessória.

respectivo registro. Na eventual

Na modalidade recomendada, a

excussão ou insolvência, há o

transmissão da posse e o registro

“congelamento” da universalidade,

da garantia são considerados meios

com a garantia incidindo sobre os

alternativos de publicidade da

bens existentes. A modalidade de

garantia, que é sempre constituída

garantia recarregável, por sua vez,

diretamente pelo contrato. Cumpre

permite que novas dívidas passem a

a recomendação nº 4 do Banco

ser garantidas pela mesma garantia

Mundial / Doing Business.

pré-constituída, por mera averbação
de aditamento, sem a necessidade
de cancelamento e novo registro.
Cumpre as recomendações nºs 2
e 3 de acesso ao crédito do Banco
Mundial / Doing Business.

c)

Uniformização das regras

de conservação: Em complemento
ao item “b”, prevê a conservação
automática da garantia, por subrogação real, sobre frutos e bens
substitutos ou decorrentes da
transformação dos bens objeto
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da garantia, sem a necessidade

formação, estabelecidas de forma

de novo registro, como regra

simples e genérica, eliminando

geral. Prevê ainda a sub-rogação

diferenças decorrentes de

automática no produto da venda

subsistemas, como a modalidade

do bem objeto da garantia, sempre

de alienação fiduciária restrita às

que a venda implicar a ineficácia

instituições financeiras, prevista

do direito de sequela. Corrige

na Lei nº 4.728/1965. Exclusão da

a distorção criada no sistema

necessidade de escritura pública

imobiliário pela súmula nº 308

para as garantias imobiliárias.

do STJ, admitindo a ausência do

Permissão expressa para reserva,

direito de sequela da garantia real

permuta e posposição de grau da

perante o adquirente do imóvel

garantia real .

incorporado, mas determinando
a sub-rogação real automática da
garantia, em mesmo grau, sobre
o crédito decorrente da alienação,
sem necessidade de novo registro.
Cumpre a recomendação nº 4 de
acesso ao crédito do Banco Mundial
/ Doing Business.
d)

Simplificação de regras

3

e)

Flexibilização das obrigações

garantidas: Simplificação
das normas relacionadas à
especialização das obrigações
garantidas, permitindo a adoção
de cláusulas all-sums (ou garantias
omnibus), que pretendam garantir
todas as obrigações presentes
e futuras de um determinado

de constituição: Simplificação

devedor, de forma genérica, ou,

e unificação das normas de

ainda, garantir as obrigações

constituição da garantia, sobre a

oriundas da nulidade ou do

base de um único contrato típico

desfazimento de contratos, como

de garantia, de forma que todas

as de devolução de preço. Cumpre

as modalidades de garantia real

a recomendação nº 5 de acesso ao

e pessoal sejam submetidas às

crédito do Banco Mundial / Doing

mesmas regras contratuais de

Business.

3. Não se aplica à alienação fiduciária, pois esta não admite garantias em segundo grau.
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f)
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Novo tratamento da

Regulamentação da figura do

circulação das garantias:

“agente de garantia”, permitindo

Estabelecimento de regra geral

que uma garantia seja constituída

relativa à desnecessidade de novo

em favor de terceiro, por

registro na hipótese de circulação

representação indireta, responsável

de cédula de garantia ou de

por geri-la e excuti-la em benefício

garantia constituída cedularmente.

dos credores.

3. Unificação das regras das garantias
de terceiro e harmonização das normas
protetivas

a)

Harmonização dos regimes

superendividamento no âmbito

da fiança e da “fiança real”:

das garantias, é de evitar futuras

Estabelecer, a exemplo do Código

discussões judiciais pelos mesmos

Civil Italiano, um regime comum

terceiros, sob alegação de garantias

à fiança e às garantias reais

abusivas, a exemplo dos recentes

outorgadas por terceiro, em relação

julgados do STJ que restringem a

às regras de divisão, exoneração,

outorga de hipoteca sobre imóvel

sub-rogação e regresso,

bem-de-família para garantia de

simplificando o sistema.

dívida de terceiro.

b)

c)

Limitação de normas

Equiparação da garantia

protetivas à garantia gratuita

interessada à garantia onerosa:

(fiança amical): Estabelecer, a

Separação clara dos regimes das

exemplo de recentes iniciativas

garantias de terceiro interessadas

europeias, regras expressas de

(ex. garantia do sócio à dívida da

proporcionalidade e de obrigação

própria empresa) e onerosas (ex.

de informação na hipótese de

fiança bancária), para que essas

garantias gratuitas prestadas por

garantias sigam regime mais

terceiros (fianças, avais e garantias

flexível (normas dispositivas) e não

reais prestados por amigos,

sejam abrangidas pelas normas

parentes, etc, sem remuneração).

protetivas aplicáveis às garantias

A função dessas normas, além

gratuitas.

de delimitar a proteção contra o
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4. Harmonização das normas
de eficácia material
a)

Promoção da eficácia das

garantias reais na insolvência:

garantias prestadas por terceiro

Equipara os regimes insolvenciais

no valor original do crédito, sem

da propriedade-fiduciária, das

qualquer influência da insolvência

propriedades-garantia e das

ou recuperação.

garantias reais tradicionais, de
modo a assegurar a prioridade
dos credores garantidos, qualquer
que seja a modalidade de garantia
recebida. Aplica a mesma prioridade
às hipóteses de insolvência
civil e de concurso singular
em execução contra devedor
solvente, em que atualmente
ainda vigora superpreferência
do crédito tributário. Cumpre as
recomendações nºs 1, 9, 10 e 11 de

c)

Introdução do conceito

de “garantia de aquisição”:
Estabelece a regra de máxima
prioridade sobre o bem, na
hipótese de garantia outorgada
em financiamento destinado à
venda ou à aquisição do próprio
bem objeto da garantia. Cumpre as
recomendações nºs 1, 9, 10 e 11 de
acesso ao crédito do Banco Mundial
/ Doing Business.

acesso ao crédito do Banco Mundial

d)

/ Doing Business.

legais e processuais: Simplifica

b)

Segurança quanto

às garantias de terceiros
na insolvência: Estabelece
expressamente que os prazos,
defesas e exceções assegurados
ao devedor insolvente ou em
recuperação não beneficiam
terceiros garantidores, de modo
42

que o credor possa executar as

Unificação das garantias

o sistema de garantias legais,
eliminando os privilégios creditórios
ocultos e substituindo-os por
penhores e hipotecas legais, cuja
oponibilidade perante terceiros
passa a requerer o respectivo
registro. Determina a necessidade
de registro declaratório das
penhoras no documento de registro

do bem ou no registro geral de

condição para a declaração da

garantias (v. supra, item 1 “a”) como

fraude a execução, ainda que se

condição para sua oponibilidade

trate de bem não sujeito a registro.

perante terceiros, de modo que a
publicidade da penhora seja sempre
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5. Unificação das regras de realização das
garantias, com fortalecimento da excussão
extrajudicial

a)

Nova regra unificada

para modalidades de excussão

garantidor. É modalidade muito

de garantias reais: Determina

célere de excussão da garantia,

regra geral para excussão de

quando o objeto não constituir

garantias reais, podendo o contrato

imóvel “bem de família”. As mesmas

estabelecer as modalidades de

regras seriam aplicáveis à venda do

(i) execução judicial; (ii) excussão

bem (inclusive imóvel) por cláusula-

extrajudicial perante o serviço de

mandato. Cumpre a recomendação

registro de bem (a exemplo da L.

nº 12 de acesso ao crédito do Banco

9.514/97); (iii) venda direta pelo

Mundial / Doing Business.

credor munido de mandato; ou (iv)
apropriação direta pelo credor, com
a devolução do valor excedente
(pacto marciano). As hipóteses “iii”
e “iv” não seriam aplicáveis aos
imóveis “bem de família”. Cumpre
a recomendação nº 12 do Banco
Mundial / Doing Business.
b)

Introdução do pacto

marciano e generalização da
venda por mandato: A introdução
do pacto marciano constitui
alternativa ao pacto comissório,
na medida em que o primeiro
exige avaliação do valor do bem e
44

a devolução do valor excedente ao

c)

Generalização da venda pelo

Serviço de Registro (L. 9.514/97):
Generalização da excussão
extrajudicial prevista na L. 9.514/87,
com as devidas adaptações, à
excussão hipotecária e, ainda, do
penhor, a ser realizada neste caso
pelo RTD (v. supra, item 1 “a”).
d)

Regras de dispensa de

avaliação: Uniformização de regras
de dispensa de avaliação do bem
na excussão, nas hipóteses de bens
com preço de mercado, inclusive
imóveis, ou vendidos em mercado
organizado.

e)

Generalização de regras de

posse do bem mediante excussão

retomada do bem: Generalização

da garantia, como o mecanismo

de meios céleres de retomada da

previsto no Decreto-Lei nº 911/1969.
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6. Ressistematização das regras
relacionadas à garantia geral
sobre o patrimônio
a)

Regras de limitação

da garantia patrimonial:

cônjuge, e à ação direta e à ação

Harmonização das normas

sub-rogatória.

relacionadas à limitação
convencional da responsabilidade
e às demais formas de limitação
da responsabilidade patrimonial,
incluindo o Patrimônio de Afetação.
b)

Regras de conservação da

c)

Harmonização das regras

relacionadas ao direito de
retenção: Sistematização das
condições e dos efeitos do direito
de retenção, atualmente disperso
casuisticamente em diversas

garantia patrimonial: Revisão

normas do Código Civil. Ratificação

e ressistematização das normas

da norma de inoponibilidade do

relacionadas à fraude contra

direito de retenção na insolvência.

credores, ao arresto, à extensão
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da responsabilidade ao sócio e ao

Painel 2: O registro
unificado de garantias

Painel 2: O registro
unificado de garantias

(Da esquerda para a direita: Teresa de las Heras, Professora da Universidade
Carlos III, na Espanha; Nelson Alves, do Banco Central; Luís Rezende, da
Receita Federal e Paulo Rêgo, Presidente do IRTDPJ-BR)

A Lei Modelo da UNCITRAL pretende que uma única modalidade
de garantia mobiliária possa ser utilizada sobre qualquer espécie
de bem, para garantia de qualquer espécie de dívida. Quais as
possibilidades, as dificuldades e os benefícios na generalização do
“penhor” no Brasil?
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Teresa Rodríguez de las Heras Ballell
O segundo painel foi iniciado por

a diferença entre a formação das

Teresa Rodríguez de las Heras

garantias e a sua oponibilidade

Ballell, professora de Direito

contra terceiros. Nesse sentido,

Comercial na Universidade Carlos

enquanto nos instrumentos

III na Espanha e participante do

internacionais a formação da

grupo de especialistas na revisão

garantia dá-se sempre no contrato,

do Protocolo MAC, no âmbito da

a oponibilidade perante terceiros

Convenção do Cabo / UNIDROIT.

depende de um ato de publicidade,

A apresentação da palestrante
abrangeu os seguintes aspectos:
o papel do sistema de registro no
regime das garantias; o sistema
de registro em instrumentos de
harmonização internacional, uma
abordagem comparativa entre o
sistema de registro da Lei Modelo
da UNCITRAL e o modelo do
registro internacional no sistema da
Cidade do Cabo; e a coexistência, a
compatibilidade e outras questões
de implementação no sistema
jurídico interno.
A expositora destacou o papel
chave do registro no regime das
garantias, esclarecendo, de início,
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que será majoritariamente por
meio do registro. Ademais, o
registro permite estabelecer a
ordem de prioridade das garantias
registradas, em função do tempo.
Por isso, é necessário que o sistema
de registro seja, integralmente,
um componente do sistema
de garantias. Esse sistema de
registro possui duas dimensões:
o enquadramento jurídico, com
regras substantivas e operacionais,
e a arquitetura institucional,
composta por autoridades,
recursos e infraestrutura técnica e
tecnológica.

(Teresa de las Heras, Professora da Universidade
Carlos III, na Espanha)

Teresa trouxe uma comparação

construir um sistema simples, com

dos sistemas de registro em

regras claras, rápido, de baixo custo

instrumentos de harmonização

e seguro.

internacionais, entre o modelo
idealizado pela UNCITRAL e a
aplicação do sistema da Convenção
da Cidade do Cabo. Há diferenças
visíveis entre os dois modelos,
resultantes das naturezas diversas
dos instrumentos e de suas
abrangências, e decorrentes de
diferentes concepções e soluções.
Apesar dessas diferenças, há
características em comum entre
os modelos, como as metas e as
políticas adotadas no mercado
internacional. Essas semelhanças
ocorrem, pois ambos tentam

Foram destacadas suas diferenças
quanto à organização, operação e
funções. Partindo da organização,
a UNCITRAL apresentou uma lei
modelo, destinada à transposição
no Direito interno, pelos paísesmembros; seu escopo é generalista,
adotando um sistema funcional
e com um conceito unitário e
compreensivo das garantias;
ela institui um modelo para a
organização de um registro
doméstico de garantias, que
admite a coexistência com outros
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registros especializados e com os

totalmente eletrônica; o acesso

registros de imóveis. Já o modelo da

ocorre apenas para usuários

Cidade do Cabo é uma convenção

registrados e também possui

internacional, complementada

horário de atendimento integral.

pelos respectivos protocolos (o
Brasil é signatário da Convenção
e do Protocolo Aeronáutico); é
especializado, desenhado em
vista de tipos de ativos de alto
valor, tendo um registro único e
centralizado para ativos específicos,
embora adote também uma
concepção unitária e funcional
sobre o modelo da garantia
internacional; ela constitui um novo
registro internacional, alimentado
pelos pontos de entrada nacionais.
Quanto à operação, o modelo
da UNCITRAL é baseado sobre o
indicador pessoal dos garantidores;
não é totalmente eletrônico,
apesar de ser o formato mais
recomendado; possui acesso
público e causas limitadas de
recusa, e possui horário de
funcionamento integral, o dia
todo e durante toda a semana. A
convenção da Cidade do Cabo é
baseada em ativos (base real); é
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Em ambos os modelos, a função
do registro é conferir à garantia
oponibilidade perante terceiros,
mas no modelo da UNCITRAL, o
registro é o principal método para
obter a oponibilidade, prevendose outros, como a transmissão da
posse e regras específicas para
alguns bens; no sistema de Cape
Town, o registro é o único método
de publicidade.
Como semelhanças entre os
sistemas, a expositora pontuou: a
abordagem funcional e unificada
de garantia, de modo que as
mesmas regras sejam aplicáveis
às diversas formas de garantia e
seus equivalentes funcionais; o
modelo de registro de formulários,
fornecidos ao registro pelo
interessado; a não existência
de controle pelo serviços de
registro quanto aos formulários
admitidos a registro, de modo
que o registro não é destinado a

provar a existência da transação,

modelos são complementares.

mas apenas de conferir publicidade

Como foi feito no Brasil, caso o

ao conteúdo do formulário; e

modelo da Convenção da Cidade

há apenas fins de oponibilidade

do Cabo considere que o registro

perante terceiros, sem impacto na

internacional aplica-se a transações

formação, isto é, as garantias são

internacionais e nacionais, no que

criadas pelo contrato de garantia,

diz respeito aos ativos cobertos pelo

que produz imediatamente eficácia

protocolo aplicável, e que o registro

entre as partes.

internacional não substitui a

A palestrante exemplificou uma
situação particular de registro
internacional que envolve o Brasil
e a Espanha: a possibilidade de um
país que faz parte da Convenção

necessidade do sistema de registro
geral; então esse modelo de
sistema de registro será altamente
compatível com o sistema da
UNCITRAL.

da Cidade do Cabo designar um

Além disso, a palestrante destaca

ponto de entrada nacional. Isso

que os modelos de registro

significa que os países permitem

eletrônicos são altamente

ramificações internas do sistema

recomendados, pois aumentam a

internacional, que são bases locais

eficácia, facilitam a coordenação

de registro doméstico e que agem

entre diferentes registros,

como um ponto de entrada para o

reduzem os custos, riscos e erros

registro internacional.

e ainda agilizam os processos.

Como conclusões, são trazidos
pontos a respeito de coexistência,
compatibilidade e questões de
implementação. Entre os modelos
da UNCITRAL e da Convenção
da Cidade do Cabo, há perfeita
compatibilidade, pois os dois

Por fim, pondera que é altamente
recomendado que seja adotado um
sistema de registro centralizado
e coordenado, para que se
proporcione um mecanismo efetivo
para facilitar o acesso ao crédito na
economia como um todo.
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Luis Orlando Rotelli Rezende
Em continuidade ao segundo painel,

pretenda substituir os atuais

iniciou-se a apresentação de Luis

cadastros e serviços de registro,

Orlando Rotelli Rezende, Gerente

mas um sistema de integração de

do Projeto “Sistema Nacional de

cadastros existentes.

Gestão de Informações Territoriais
– SINTER”, da Secretaria da Receita
Federal. O projeto foi iniciado no
Ministério da Fazenda, com base no
Decreto nº 8.764 de 2016, e no fim
desse ano foi alçado à condição de
projeto estratégico da Presidência
da República, anunciado pelo
Ministro Henrique Meirelles e pelo
Presidente Michel Temer como uma
das dez medidas para melhorar o
ambiente de negócios do país.

serventias de registro, entre os
de imóveis, títulos e documentos,
serviços notariais, de protesto e de
pessoas físicas e jurídicas, sendo
que algum desses acumulam
funções. Essas serventias ainda
dependem de registros feitos em
papel e a sua publicidade é local.
Ou seja, para que se obtenha
informações sobre a totalidade dos
registros feitos por um contribuinte,

O sistema funciona com dois

por exemplo, seria necessário

componentes: o primeiro de

oficiar todos os serviços de registro

dados literais, que envolve bens

do Brasil, para que se tenha certeza

imobiliários e bens e direitos não

da situação patrimonial daquela

imobiliários; e o componente

pessoa.

geoespacial, que diz respeito
exclusivamente aos imóveis. O
SINTER não é um cadastro que
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Existem no Brasil cerca de 18 mil

(Luis Rezende, da Receita Federal)

Outra dificuldade é que os registros

Partindo disso, o trabalho no

são feitos de forma linear, o que

SINTER foi iniciado com a Lei nº

significa que uma matrícula de

11.977 de 2009, que estabelece

um imóvel, por exemplo, pode

a criação do sistema de registro

evidenciar hipotecas de 1º, 2º,

eletrônico no Brasil, e pretende

3º grau, mesmo que uma delas

aprimorar os registros, utilizando

tenha sido total ou parcialmente

a experiência brasileira com outros

cancelada, acrescendo-se em

sistemas eletrônicos, como o

seguida outras hipotecas, alienação

contábil e fiscal. A concretização

fiduciária e outras situações, o

disso seria que a informação

que prejudica a leitura, revelando

registral, proveniente de cada ato

a necessidade de um profundo

registral, independente do tipo do

conhecimento em direito registral

ato, fosse extraída e remetida ao

para identificar a real situação

sistema de forma estruturada, a

jurídica daquele bem, ou seja, quais

partir da interpretação do oficial de

são os titulares de direitos e quais

registro, onde comporia um acervo

são os ônus e restrições que recaem

nacional de informações, com o

sobre o bem.

histórico dos registros.
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O objetivo inicial do SINTER é ser

Notariais e de Registros Públicos,

um sistema de gestão pública,

Sistema Confea/CREA.

multifinalitário, ou seja, construído
para servir a todos os órgãos da
Administração Pública, conforme
as respectivas necessidades. Ele
possui uma gestão por camadas
de informação, divididas entre
os órgãos de forma autônoma e
integradas por meio do SINTER, o
que causa uma sinergia, a partir
da criação de correlações entre
dados de diversos setores, trazendo
soluções que potencializam a
gestão pública.

do sistema, o palestrante expôs os
entraves que os diversos cadastros
causam ao desenvolvimento
do país, os quais o SINTER
buscará solucionar. O primeiro
é a repartição de competências
cadastrais, que é extremamente
confusa. Só a União possui 20
cadastros de imóveis rurais
divididos em diferentes órgãos,
sem comunicação entre eles,
situação que se repete nos estados

O sistema terá como usuários:

e municípios. Em segundo lugar,

Presidência da República, Ministério

está a cultura corporativa, que diz

da Fazenda (Receita, PGFN, COAF),

respeito ao comportamento que os

Banco Central, Ministério da Justiça

diversos órgãos possuem de não

(DRCI, DPF, ENCCLA), Ministério do

abrirem mão de seus cadastros, por

Planejamento (SPU/IBGE/CONCAR),

não quererem perder importância.

Ministério das Cidades, Ministério
do Meio Ambiente, Ministério da
Defesa, Ministério da Integração
Nacional, Justiça Federal, TST, TSE,
Justiça Estadual, Corregedorias,
Controladoria Geral da União,
Ministério Público, Municípios,
Estados e Distrito Federal, Serviços
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Após abordar a parte estrutural

Outros fatores são a gestão pública
de baixa qualidade, que não valoriza
os sistemas cadastrais como uma
ferramenta de administração
pública; a descontinuidade dos
trabalhos, em razão de mudanças
políticas; a adoção de soluções
imediatistas; uma cultura

organizacional hierárquica e

Mas o SINTER é multifinalitário,

paternalista, avessa à inovação; a

o que permite que seja utilizado

falta de recursos e o desperdício

também para a integração

dos recursos existentes; a ausência

cadastral, atingindo outros

de uma lei geral de cadastros, como

objetivos.

existe na Espanha; a dimensão
continental do país, o que não é
um entrave para a organização,
quando se pensa no sistema; e a
falta de tradição nos cadastros e
de recursos humanos capacitados,
o que pode ser resolvido com
treinamento.

O SINTER não pretende retirar a
autonomia dos órgãos de cadastro
e registro. Cada órgão será
responsável por construir uma
camada, integrar ao seu sistema,
ou hospedá-lo no SINTER, e definirá
o modo de organização dos dados,
além do nível de segurança dos

O expositor destacou que um

dados, como os outros órgãos

sistema dessa magnitude necessita

que poderão ter acesso. A partir

de uma motivação inicial para sua

disso, o sistema fornecerá todas

implantação, o que no caso do

as ferramentas para que sejam

SINTER teria sido o aumento da

construídas consultas, grafos de

arrecadação. O Brasil possui hoje

relacionamentos, ferramentas de

um estoque de créditos lançados

mineração de dados e ferramentas

no valor de 1,5 trilhão de reais,

geoespaciais.

com uma taxa de recuperação
menor que 1%, sendo que não
há informação para o rastreio de
bens dos respectivos devedores.
Além disso, as ações de execução
congestionam o poder judiciário e
há demora nos processos, o que
dificulta a recuperação dos créditos.

A partir do SINTER, foi criado
um Código Imobiliário Nacional
simples, que será um código
unívoco do imóvel, ou seja, se esse
imóvel for registrado, ele também
terá um código jurídico, composto
pelo código nacional da serventia,
acrescido do código da matrícula,
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que ficará ligado ao identificador

ou CNPJ. Além disso, houve a

cadastral. Isso também ocorrerá

preocupação de uso de um software

para os bens e direitos não

livre, para redução de custos.

imobiliários, como os títulos e
documentos.

apresentação afirmando que o

Além disso, será estabelecido um

decreto prevê que o SINTER forneça

padrão único de interoperabilidade,

estatísticas ao Banco Central, e

a ser obedecido por todos os

que foi feito um levantamento

municípios, estados e serviços

de quais informações seriam

de registro, baseado no manual

possíveis fornecer, composto por

operacional previsto no decreto que

itens como: valores por origem

instituiu o sistema, e operado pelo

dos recursos; quantidade total

gestor de cada sistema, que poderá

de contratos de garantia e de

escolher os termos equivalentes dos

operações imobiliárias; número

dados entre seu sistema e o SINTER.

de operações de crédito com

Luis Orlando comentou que, desde
o início da criação do sistema,
houve preocupação com o conceito
de big data, de modo que o sistema
será híbrido, permitindo tanto
consultas transacionais como o uso
de ferramentas de análises e de
mineração de dados, e será possível
obter, no sistema, informações
de transações a partir de um CPF
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O palestrante concluiu a

garantia real; volume total de
crédito concedido; volume total
de crédito refinanciado; valores
por espécie de credor; quantidade
total de operações de crédito
rural; valores por linha de crédito;
índice de inadimplência do crédito
imobiliário; entre outros.

Paulo Roberto de Carvalho Rêgo
Em continuidade ao segundo painel,

do Brasil é muito perigosa e

Paulo Roberto de Carvalho Rêgo,

até periódica, com mudanças

Presidente do Instituto de Registro

contínuas.

de Títulos e Documentos e de
Pessoas Jurídicas do Brasil (IRTDPJBR), iniciou sua apresentação
explicando o conceito do RTD,
que é um serviço de registro de
títulos e documentos, o qual tem
por função registrar contratos em
geral, principalmente os contratos

O expositor também comentou
sobre o SINTER, que é uma
excelente solução apresentada pelo
Governo para ser um catalisador
de informações, aproveitando
os sistemas já existentes e
melhorando-os para o futuro.

de garantia, que necessitam de

Comentou-se também a

publicidade, para geração de efeitos

importância do combate a fraudes,

perante terceiros, sendo um dos

que requer um investimento

instrumentos de segurança jurídica

extremamente alto, o que reflete a

do mercado.

necessidade de haver um ambiente

Sobre o sistema de registros
brasileiro e os problemas
apontados pelos palestrantes

seguro e justifica que o sistema de
registro de garantias demande uma
análise jurídica.

anteriores, Paulo comentou que

Quanto ao RTD, mencionou-se

acredita que será preciso criar um

que o registro eletrônico já é

novo modelo jurídico para fazer

realizado e que, sem que houvesse

as alterações necessárias, ou seja,

qualquer determinação legal, mas

é preciso avaliar cuidadosamente

já percebendo uma necessidade

uma reforma do ambiente legal.

de mercado, foi desenvolvida

Isso porque a oscilação legislativa

uma central nacional, que já está
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(Paulo Rêgo, Presidente do IRTDPJ-BR)

em operação desde 2011, em

CPF em todos os cartórios do país,

princípio de forma facultativa,

por exemplo. E é exatamente nesse

de modo a facilitar a distribuição

sentido que a central trabalha e que

entre os vários serviços de registro

está a ideia do SINTER: promover a

e a atender à necessidade de

centralização.

centralização das informações.
Essa central nacional atua, por
exemplo, recebendo dos bancos,
que são grandes usuários do
sistema, notificações em ambiente
eletrônico, pedidos de certidão e
outras demandas.

a unicidade de registros comentada
anteriormente é possível, mas
não com a criação de um único
órgão, pois é melhor para a
sociedade que exista um sistema
com característica capilar, ou

A sua finalidade, segundo o

seja, com atendimento presencial

expositor, é melhorar o sistema de

para resolução de problemas nos

registro já existente, tornando-o

próprios domicílios.

mais eficiente, mais ágil, mais
barato, tendo possibilidade de
consulta gratuita e online de um
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O palestrante afirmou também que

Além disso, ainda é necessária
evolução legislativa. O IRTDPJ não é

um limitador dos direitos privados,

o processo e, quanto menos se

pois ele não interfere na liberdade

analisa, mais insegurança existe.

contratual, ao contrário, ele não

Isso demonstra a importância da

examina o conceito intrínseco do

atuação do oficial de registro, como

contrato, apenas a forma exterior.

terceira parte desinteressada,

Assim, é preciso encontrar um

sendo a pessoa que garante o

equilíbrio, pois quanto mais se

contrato.

examina, mais demorado fica
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Painel 3: Um regime de
garantia unitária ou um
menu de alternativas
específicas?

Painel 3: Um regime de
garantia unitária ou um
menu de alternativas
específicas?

(Da esquerda para a direita: Ricardo Mourão, do Goldman Sachs; Rui Alves do
Deustche Bank; Teresa de las Heras, Professora da Universidade Carlos III, Espanha
e Aline Ferreira do Banco Morgan Stanley)

O modelo superpreferencial da “garantia de aquisição” assegura
aos financiadores o pagamento, sempre em primeiro lugar e
independente do concurso, quando o financiamento for destinado
à aquisição e ao melhoramento do bem dado em garantia. Quais
os seus limites, as vantagens e as desvantagens, em comparação
ao modelo brasileiro? O que deve fazer de um crédito um crédito
preferencial em caso de reorganização ou falência?
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Teresa Rodríguez de las Heras Ballell
A professora Teresa Rodríguez de

Ademais, há problemas de

las Heras Ballell iniciou o terceiro

implementação relacionados

painel afirmando que o modelo

à forma de estruturar esses

de regime de garantia unitária

tipos de abordagens unitárias.

possui, como característica, uma

Realmente precisamos de uma

abordagem unitária, funcional e

legislação específica para lidar

compreensiva, e que seu intuito

com todos esses dispositivos de

é deixar claro o porquê dessas

garantias? Podemos tornar a

características e quais são as

abordagem unitária compatível

implicações dessa abordagem.

com uma dispersão das garantias

A abordagem unitária e funcional
pode ser dividida em quatro
dimensões: conceitual, funcional,
regime jurídico e estrutural. Isso
porque não é suficiente definir e
descrever o conceito de garantia

por legislações diferentes? É
suficiente fazer apenas referências
à legislação já existente? Qual
deverá ser a opção regulatória para
introduzir no sistema jurídico essa
abordagem unitária?

em uma base unitária; é preciso

A primeira dimensão dessa

conciliar as regras jurídicas para

abordagem é a conceitual. A lei

que seja criado um consenso

modelo da UNCITRAL traz como

para o regime jurídico. Ou seja,

definição das garantias reais: um

não é suficiente proporcionar um

direito real (não um direito pessoal)

conceito unitário, como o ”direito

sobre um bem móvel (e não imóvel),

de garantia”; é necessário unificar

que é criado por um contrato para

as consequências legais e os

garantir o pagamento ou outro

requisitos legais aplicáveis a esses

cumprimento de uma obrigação.

dispositivos.

Este é o aspecto conceitual
unitário. Acrescenta-se, em uma
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abordagem também funcional,

de qualquer regime de direito de

que o conceito unitário aplica-se

garantias:

independentemente de as partes
terem denominado o contrato como
garantia real, e independentemente
do tipo de ativo, da situação do
garantidor ou do credor, ou da
natureza das obrigações garantidas.
Assim, qualquer contrato formado
consensualmente para a garantia
de uma obrigação é abrangido por
esse conceito de garantia real.
A segunda ideia trata do regime

•

as regras de criação da

garantia;
•

as regras de prioridade;

•

os recursos ou remédios

disponíveis às partes, incluindo as
regras de excussão, que devem
permitir uma recuperação eficaz do
crédito; e
•

as regras de insolvência.

jurídico. Teresa inferiu que é

Tendo em vista os painéis

realmente necessário conciliar para

anteriores, a palestrante notou

todas as garantias ao menos quatro

que, no Direito brasileiro há, ao

elementos que, em sua opinião, são

contrário, normas divergentes

os principais componentes

quanto aos aspectos relacionados,
a depender da espécie de garantia
utilizada.
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(Teresa de las Heras, Professora da Universidade
Carlos III, na Espanha)

Em vista disso, como implantar

legislações e as formas de conciliá-

um regime harmônico no sistema

las.

jurídico doméstico? Algumas
alternativas são apresentadas:
•
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Há a opção de apagar o

•

Pode-se também criar um

novo regime “básico”, sob a forma
de penhor, ou de hipoteca, e fazer

regime antigo e começar outro

com que o regime anterior remeta

do princípio, uma alternativa

a esse novo regime, o que não

“limpa”, mas que criaria uma série

seria uma solução tecnicamente

de relutâncias, pois representaria

ideal, mas poderia ser uma solução

uma perda de recursos e de toda

mais simples, enquanto não for

a doutrina acumulada, o que a

possível recriar o sistema de forma

impede de ser uma opção viável.

inteiramente harmônica.

•

•

A outra opção seria

Finalmente, há ainda a

simplesmente conciliar o regime

opção de manter o regime com

jurídico, estudando o motivo

sua pluralidade, mas criando uma

de haver diferenças entre as

cláusula geral que imponha o

funcionalismo sobre o sistema,

é a garantia internacional. Esse

de modo a igualar os efeitos

conceito não interfere em nenhum

das diferentes modalidades de

modelo de garantia existente, por

garantias, o que novamente não

ser diferente, funcionando como

seria uma solução ideal, mas

um conceito “guarda-chuva” que

seria uma forma de preencher as

não possui inércia local, ou seja,

lacunas e reparar algumas falhas do

não substitui qualquer termo

sistema.

empregado pelas legislações locais,

Com o intuito de detalhar a
abordagem conceitual citada

sendo mais adequado para o
modelo de tratado internacional.

anteriormente, a expositora passou

Em relação à abordagem funcional,

a comparar os dois modelos usados

comentou-se que é importante

na Convenção da Cidade do Cabo

lembrar o quão chocante é para

e na lei modelo da UNCITRAL,

o sistema de Direito Civil o fato

que possuem diferentes opções

de haver um diálogo claro entre o

regulatórias para atingir o mesmo

que é chamado de funcionalismo

objetivo.

e o que é chamado formalismo.

O modelo da UNCITRAL unificou
a terminologia, usando o termo
“direito de garantia sobre bem
móvel”, o que resultou no emprego
de um termo bem familiar: direito
de garantia, que é uma categoria
do Direito Civil bem conhecida
nos países. Então a ideia é
preservar essa familiaridade com
o termo. Contudo o sistema da
Cidade do Cabo precisou partir
da continuidade e olhar para um
conceito totalmente novo, que

E muitos dos problemas que
enfrentamos em nossos países
é porque temos em mente uma
abordagem formal sobre direitos
de garantia. Pensamos de forma
segmentada: penhor, hipoteca,
cessão de direitos, reserva de
domínio. Entretanto, se adotarmos
uma abordagem funcional, não nos
preocuparemos com formalidades,
ou seja, o que importa é o negócio
que se pretende concluir. O motivo
de assinar um contrato não deve
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seguir um modelo específico, e

Por exemplo, de acordo com o

sim atingir um resultado. Substitui-

Direito Civil de alguns países,

se a ideia de que o penhor deve

uma hipoteca é um direito real

ser penhor, e a hipoteca deve ser

limitado. Então o direito que o

hipoteca, para passarmos a avaliar

credor possui é limitado, ele não

a finalidade econômica do contrato.

é o dono, apenas possui o direito

Para o regime jurídico, também
optou-se por comparar a lei modelo
da UNCITRAL e o sistema da Cidade
do Cabo. No primeiro caso, é
bem claro que o regime jurídico
é unificado, aplicável a qualquer
direito de garantia, existente ou a
ser desenvolvido no futuro. Isso
ocorre por meio de regras gerais
e algumas regras específicas,
dependendo do tipo de ativo. Já o
sistema da Cidade do Cabo é bem
peculiar, cuja ideia foi criar um
conceito de “guarda-chuva” que não
pretende substituir as garantias
nacionais, mas apenas associá-

real. Nesses países, uma reserva de
domínio, por outro lado, significa
que o credor preservou o direito do
proprietário, ou seja, ele ainda é o
dono. Assim, aplicam-se os direitos
de propriedade para a reserva
de domínio, e aplicam-se direitos
de garantia ao credor em outras
circunstâncias, como na hipoteca.
Há diferentes regimes legais e
diferentes consequências jurídicas,
diferentes cenários, mas a função
econômica é a mesma, o objetivo
é exatamente o mesmo. Então não
há razão para aplicação de dois
regimes diferentes.

las a um regime jurídico padrão

Entretanto, a Convenção da Cidade

internacional. Mas percebeu-se

do Cabo percebeu que isso era bem

que abaixo desse conceito guarda-

difícil de conciliar. Por isso, decidiu-

chuva havia no Direito Civil e na

se tomar uma atitude sensível

Common Law diferentes tradições e

à tradição jurídica. A convenção

abordagens.

descreveu e desenvolveu um
conceito de garantia internacional,
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o qual compreende diferentes

Então, segundo Teresa, a ideia

tipos de garantia: garantias reais

da convenção é respeitar essas

(hipoteca principalmente), acordo

divergências entre as tradições

de reserva de domínio e transações

jurídicas. Esse é o motivo de o

de leasing. Para países onde há

conceito ser unificado, unitário

aplicação do Direito Civil, reserva

e funcional, mas, ao decidir-se

de domínio e leasing são baseados

o tratamento terminológico dos

em propriedade, portanto, sujeitos

recursos e remédios disponíveis

aos remédios e recursos de um

ao credor, optou-se por permitir

proprietário. No caso da garantia

que cada país siga sua tradição

real, são aplicados recursos de um

jurídica. No entanto, deve-se

titular de direito real limitado, pois

lembrar que isso não resulta

trata-se de um credor e não de um

em diferentes regimes, pois os

proprietário.

remédios e recursos disponíveis

Em outros países, especialmente
de Common Law, como Canadá,
Estados Unidos, Austrália, Nova
Zelândia, a reserva de domínio e
o leasing criam o garantias reais.
Portanto, a reserva de domínio
não significa propriedade em
garantia, mas sim um direitos real
de garantia. Assim, os recursos
disponíveis ao credor não são

em cada caso (garantia real e
propriedade-garantia) foram
estabelecidos e harmonizados no
texto da Convenção. Isso reflete
uma forma bem peculiar de
conciliação, criando-se um regime
jurídico comum e concedendo a
possibilidade de adoção de dois
caminhos diferentes, dependendo
da tradição jurídica:

aqueles correspondentes ao
proprietário, e sim os mesmos
recursos disponíveis ao credor
garantido por hipoteca.

73

A expositora afirmou que essa

se por um novo conceito ou por

ideia é bem inovadora e original,

um conceito já existente e familiar,

e tem obtido sucesso até então,

como a categoria de garantia

com a adesão de mais de 70 países,

real; ou optando por um caminho

com diferentes tradições jurídicas.

mais conservador, como o Reino

Entretanto não é perfeita. O ideal,

Unido fez, mantendo o status quo

segundo ela, seria a abordagem

e reformando o modelo questão

da lei modelo da UNCITRAL, com

por questão. Assim, o Brasil deve

um único regime jurídico completo

adaptar as opções à sua realidade

e compreensivo. Mas a ideia

e avaliar a adesão a uma estrutura

apresentada é importante para que

mais disruptiva ou mais tradicional.

se saiba que há vários caminhos
para atingir um mesmo objetivo.
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Independentemente da opção a
ser adotada, vale ressaltar que,

Por fim, a abordagem estrutural

no sistema jurídico brasileiro, já

possui opções para reformas

existe funcionalismo, abordagem

domésticas e projetos de

unitária, regime jurídico integrado

modernização. A primeira é adotar

e vários conceitos presentes na Lei

uma nova lei geral sobre direito de

Modelo da UNCITRAL, ao menos

garantias em bens móveis, optando-

com relação às garantias sobre

aeronaves, uma vez que o Brasil

da identificação dos setores mais

internalizou a Convenção da Cidade

estratégicos que necessitam de

do Cabo e não ressalvou a sua

modernização urgente, talvez o

aplicação aos contratos celebrados

sistema financeiro ou industrial,

no âmbito interno. Ou seja, o

e começar a modernização

sistema brasileiro já iniciou sua

passo a passo, com intuito de

modernização em consenso com os

complementar a reforma já iniciada

instrumentos internacionais. Isso é

e que está de acordo com a

vantajoso pois, como esse primeiro

aplicação do modelo da Convenção

passo já foi dado, a reforma de todo

da Cidade do Cabo.

o sistema será facilitada, partindo
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Aline Ferreira
Em continuidade ao terceiro painel,

e do processo judicial como um

Aline Ferreira, diretora-executiva

todo.

do Banco Morgan Stanley, iniciou
comentando sobre as algumas
dúvidas e consequências que
surgem quando se pensa na
abordagem unitária abordada
anteriormente por Teresa. Quando
se menciona a abordagem unitária,
baseia-se no conceito de que há um

palestrantes e os participantes se,
apesar dos benefícios da migração
para o sistema unitário, o credor
não perderia a capacidade de
uma execução menos custosa,
considerando o tempo e o dinheiro.

tipo de garantia e que as diferentes

A professora Teresa debateu que

categorias de credores seriam

entende que o sistema unitário

beneficiadas de acordo com uma

não implica o equilíbrio de todas as

ordem de prioridades.

regras de prioridade e de todas as

Sob a perspectiva do credor, o
Brasil possui a alienação fiduciária,
que seria uma transferência de
propriedade, e outras formas
de garantia, como o penhor. A
alienação fiduciária é utilizada
para financiamentos bancários
e de grande porte e um de seus
benefícios é que, no caso de
uma situação de insolvência, é
possível se excluir do concurso de
credores, o que permite ao credor
realizar uma execução rápida e
independente da concessão judicial
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A palestrante então indagou aos

possíveis privilégios que possam
existir, relacionadas ao diferentes
tipos de credores. Inicialmente, é
clara a diferença entre o crédito não
garantido e o crédito garantido,
mas, uma vez estando sob o
conceito de crédito garantido, ter
uma abordagem unitária garante
muita segurança ao sistema. Isso
porque, se a regra de prioridade
for tão simples quanto a ordem
no tempo (prior in tempore, potior
in iure), é muito conveniente a
todos saber que, independente da

(Aline Ferreira, do Banco Morgan Stanley)

categoria do direito específico de

é excludente de uma excussão

garantidor obtido, assim que se

extrajudicial da garantia. Ou seja,

registrar a garantia será a ordem

não necessariamente ele implica

prioridade perante os outros

um sistema mais ineficiente ou mais

credores. Portanto, a abordagem

caro de excussão, apesar de, na

unitária é mais conveniente ao

maneira como o sistema funciona

fornecer transparência jurídica ao

atualmente no Brasil, causa-se

sistema. Quanto à questão dos

um desconforto às instituições

custos, ela acredita que está mais

financeiras, devido ao fato de o

relacionada às regras aplicáveis ao

sistema financeiro possuir uma

processo de insolvência do que com

garantia, com uma qualidade

a aplicação do modelo unitário ao

decorrente da sua natureza, que

regime das garantias.

é a alienação e a cessão fiduciária.

Alexandre Graziano,
Superintendente do Banco
Santander, afirmou que o
conceito unitário de garantia não

A partir do momento em que
o sistema de garantias reais se
move para um conceito unitário,
em que a prioridade vai ser dada
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em relação ao tempo, e não pela

Spiros Bazinas comentou que

natureza da garantia, e ainda se

a abordagem unitária significa

mantém a opção de execução

usar apenas um conceito único

extrajudicial ou amigável das

de garantia real em vez de

garantias, o sistema fica muito

vários conceitos como o de

mais simples, sem que se perca sua

hipoteca, penhor, transferência

eficiência. Em relação ao sistema,

de propriedade e outros. Ele não

pode haver uma fragilidade de não

significa a adoção de um ou outro

existir mais uma garantia que os

regime. É a abordagem funcional

bancos possuem hoje, a cessão e

que resulta na aplicação das

alienação fiduciária. Por outro lado,

mesmas regras, com algumas

na prática, apesar de a lei atual

poucas exceções, para todos os

gerar ao credor esses direitos de

tipos de transações.

superprioridade, nos tribunais isso
não está prevalecendo, então talvez
seja melhor ter uma solução mais
balanceada para todo o sistema.
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(Rui Alves, do Deustche Bank)

Em concordância, Rui Alves,

fiduciária, a qual não é mais a

diretor jurídico do Deutsche Bank

garantia ideal, inclusive em vista

complementou que, por ora, o que

de decisões judiciais. Então para

se pode concluir é que a adoção de

alguns tipos de operação, o que

uma abordagem unitária poderia

se tem ouvido na estruturação é

manter o mesmo tipo de privilégio

que o banco gostaria de receber

que temos atualmente, cujo

a propriedade efetiva. Por outro

funcionamento deverá ser debatido

lado, essas garantias pautadas

no âmbito das discussões relativas à

na propriedade significariam

insolvência.

novos custos, decorrentes da

Ricardo Mourão, diretor do
Goldman Sachs, acrescentou que

transferência da propriedade e de
sua manutenção no ativo do banco.

seu dia-a-dia permite inferir que

Quanto a esse ponto, Spiros

o que se vê, principalmente no

Bazinas posteriormente apresentou

mercado de crédito de grande

exemplos práticos, afirmando que

volume, é que já há um desconforto

a ideia de propriedade sobre o

até mesmo com a propriedade

bem não necessariamente significa
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Ricardo Mourão, do Goldman Sachs

uma melhor posição ao credor. Ao

do dinheiro sobe potencialmente

contrário, se a legislação prevê bons

para os bons pagadores. Portanto,

remédios ao credor com garantia

parece fazer muito sentido a

real, o credor com a propriedade

preocupação em se ter um regime

poderá eventualmente ter uma

de garantias que possa, de qualquer

excussão mais trabalhosa do que as

forma, piorar o que o credor possui

modalidades extrajudiciais previstas

hoje.

para a excussão das garantias.
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Por outro lado, o desejo de passar

Francisco Satiro também participou

da propriedade fiduciária para a

do debate, afirmando que

transferência pura e simples de

compreende as colocações feitas

propriedade parece não ir contra,

por Ricardo Mourão e Aline Ferreira,

mas pode ser mesmo favorável ao

sobre a preocupação do credor em

exposto por Teresa, pois estamos

de ter de volta o que emprestou;

desgastando os mecanismos

e que, via de regra, quem paga

tradicionais de garantia, que estão

pelos maus pagadores são os

se tornando cada vez menos

bons pagadores, ou seja, o custo

efetivos, abrindo mão de garantias

e recorrendo a um tipo de garantia

muito comum existir um garantidor

de solução de empréstimo por meio

em posição de ser executado e,

da transferência de propriedade.

mesmo que ele não tenha uma

Nesse contexto, talvez de fato

objeção clara quanto ao preço do

um regime único que ofereça

ativo ou o modelo de execução,

de uma maneira definitiva e

o garantidor levar isso ao juiz.

consistente a segurança para o

Isso inclusive é uma forma de o

credor sobre o recebimento do

garantidor mostrar, perante os

valor emprestado, na medida

seus acionistas e outros credores,

da garantia, provavelmente

por exemplo, que foi feito o melhor

tornaria sem justificativa medidas

esforço possível para obter daquele

como a alienação fiduciária ou a

ativo o maior valor possível.

transferência de propriedade para
o fim de dar segurança em uma
operação.

Em uma última intervenção,
Fábio Rocha relembrou que as
preocupações apresentadas

Aline retomou sua exposição

foram justamente as que levaram

com o argumento de que há uma

ao surgimento da alienação

preocupação, por parte do credor

fiduciária. Se há um regime de

brasileiro, quanto aos riscos da

garantias tradicional que não se

operação e à alta judicialização

consegue modificar e, por outro

das discussões. Então qualquer

lado, o mercado necessita de

regime que leve a uma discussão

garantias melhores, em vista de

que potencialmente deverá ser

uma dificuldade de acessar o

levada a juízo antes do recebimento

crédito, faz sentido que o legislador

do valor por parte do credor

permita a fuga dos credores em

aumenta a percepção de risco.

direção à propriedade-garantia.

Essa é uma vantagem atual da

É uma escolha legítima. E, no

alienação fiduciária, pois a eventual

caso do Brasil, se não tivesse sido

judicialização não impede a

introduzida a alienação fiduciária,

excussão da garantia. No Brasil, é

não haveria mercado de crédito.
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Mas, depois disso, passam a surgir

possível. Por outro lado, não se

os contratempos, como bem

pode esquecer as desvantagens

colocado pelos panelistas.

da alienação fiduciária, como

Nesse cenário, apenas uma
questão da alienação fiduciária
representaria, na opinião do
participante, uma vantagem
verdadeira do credor: o tratamento
diferenciado na insolvência. Todo
o restante do regime vantajoso
da alienação fiduciária, como a

responsabilidade e o congelamento
do bem. A comparação, portanto,
não deve ser feita entre a hipoteca
atual e a alienação fiduciária, mas
sim entre esta e o que a hipoteca
poderia ser, se reformada de acordo
com os modelos internacionais.

excussão extrajudicial, poderia

Por fim, em resposta à intervenção,

ter sido implantado da mesma

Aline ponderou que simplificar o

forma para o penhor ou a hipoteca.

sistema é sempre um bom caminho,

Isso não ocorreu porque essas

mesmo para o credor, pois ocorrem

garantias não foram efetivamente

casos em que o próprio credor

reformadas. Então, quando surge

desconhece o melhor regime a ser

a questão quanto ao risco de se

adotado. Mas, apesar do interesse

perder qualquer dessas vantagens

comum, haveria a necessidade

em uma eventual unificação de

de reformas educacionais e

regimes, é evidente que se trata

processuais, principalmente

de uma escolha legislativa e que

considerando a lentidão do

a intenção de qualquer reforma

judiciário brasileiro, que permanece

deverá ser de prover a garantia

um risco para os credores.

resultante do melhor regime
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o custo tributário, o risco de

Painel 4: O tratamento
das garantias no regime
de insolvência

Painel 4: O tratamento das
garantias no regime de
insolvência

O modelo superpreferencial da “garantia de aquisição” assegura
aos financiadores o pagamento sempre em primeiro lugar e
independente do concurso quando o financiamento for destinado
à aquisição e ao melhoramento do bem dado em garantia. Quais
os seus limites, as vantagens e as desvantagens, em comparação
ao modelo brasileiro? O que deve fazer de um crédito um crédito
preferencial em caso de reorganização ou falência?
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(Fabiano Jantalia, Professor do IDP
e Consultor Legislativo)

Fabiano Jantalia
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O último painel foi iniciado pelo

destinatários mais imediatos dos

mediador, Fabiano Jantalia,

temas discutidos. Informou ainda

professor universitário e consultor

que está sendo planejada a criação

legislativo da Câmara dos

de um grupo de pesquisa, com a

Deputados, que salientou que o

chancela do Conselho Nacional de

evento possibilita que a academia

Pesquisa, com o objetivo de sediar

ouça os agentes de mercado, os

esse tipo de discussões.

Spiros Bazinas
Em continuidade, Spiros V. Bazinas,

direito real sobre um ativo, como

apresentou o tema: princípios

forma de se proteger em caso de

do tratamento de garantias em

insolvência; e a segunda possui

matéria de insolvência. Comentou

uma preocupação com a igualdade

incialmente que, na UNCITRAL, a

de direitos de todos os credores, ou

ideia que se tem é que o banco seja

seja, o interesse é do Estado.

capaz de conceder um empréstimo
a alguém que tenha renda para
pagá-lo, deixando a garantia para
ser usado apenas se algo der
errado. A garantia, portanto, é
criada para não ser utilizada.

A partir das discussões que
constituíram esses dois guias,
chegou-se a alguma conclusões.
Primeiro, de que os ativos sujeitos
a uma garantia (incluindo a
propriedade-garantia) fazem parte

Considerando que os princípios a

da massa e também as ações de

serem apresentados se basearam

execução individual dos credores

no Guia Legislativo da UNCITRAL

garantidos devem sujeitas ao

sobre Operações Garantidas, de

processo. Essa diferença não deve

2007 e no Guia Legislativo da

ser grande em casos de liquidação,

UNCITRAL sobre Lei de Insolvência,

pois deveria ser indiferente se o

de 2004, o expositor explicou que

bem será vendido diretamente

as duas vertentes de operações

pelo credor ou pela massa. Ainda

garantidas e de lei de insolvência

que uma ou outra forma leve

possuem interesses divergentes,

mais tempo, o ativo será vendido

com prioridades diferentes. Isso

e o credor deveria ser pago em

porque a primeira se preocupa

primeiro lugar sobre o produto da

com as preferências do credor

venda.

da garantia, o qual possui um

No entanto, há grande diferença

receba pagamentos pela dívida

na recuperação de empresas. A

garantida.

razão é que se ativos importantes
forem retirados da empresa, a
recuperação pode não ter sucesso,
atentando contra o propósito de
existir a recuperação, que é salvar
os negócios que podem ser salvos,
no interesse de todos os credores,
dos empregados e do Estado. A
recuperação não deve ser vista
como um favor ao devedor, e uma
recuperação coerente é aquela
em que os credores recebem no
mínimo o mesmo que receberiam
na liquidação, como o benefício
de salvaguardar os empregos,
os tributos e os fornecedores
quirografários.

das garantias, Spiros comentou
que a primeira deve ser respeitada,
exceto no caso de transações
fraudulentas ou realizadas no
período suspeito, pois a finalidade
das garantias é justamente de
garantir o risco de insolvência, ou a
garantia não é necessária. Assim, é
absolutamente crucial que a eficácia
da garantia seja respeitada pela lei
de insolvência. Da mesma forma,
se o registro expirar após o início
da insolvência, a lei precisa permitir
ao credor que renove o registro e
preserve a prioridade de posição
existente desde o início do período

Isso não significa, por outro lado,

de insolvência, caso contrário a

que o credor com garantia real

insolvência afetaria negativamente

deva ficar desprotegido. Para

os direitos de um credor de

tanto, a lei deve prever que ativos

garantia.

não essenciais para a recuperação
possam ser vendidos, ou que
credores com garantia real recebam
reforço de garantia, na hipótese
de desvalorização dos seus ativos
e, ainda, que o credor garantido
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Quanto à eficácia e a prioridade

Em relação aos créditos
superpreferenciais, Spiros explicou
que a UNCITRAL optou por não
sugerir uma lista de prioridades,
mas que ambos os guias legislativos
esclarecem que a decisão em

(Spiros Bazinas, da ONU)

prever ou não esses créditos no

renda para o Estado. Entretanto,

sistema impactará na viabilidade

se a classe dos créditos

e o custo do crédito. Então, para

superpreferenciais tiver um

que esse impacto negativo seja

limite legal de R$ 600.000,00

limitado, os créditos preferenciais

(estabelecido em percentual do

devem ser limitados em espécie

ativo ou mesmo em valor), essa

e em montante, além de estarem

mesma empresa terá uma base

claramente definidos em lei.

para endividamento de R$ 2,4

Como exemplo, se uma empresa
tem patrimônio líquido de R$
3 milhões, mas os créditos
superpreferenciais não podem
ser estimados pelo banco, a
empresa não pode obter crédito.
E sem crédito, a empresa não
pode crescer, gerar empregos e

milhões. Com isso, é possível
obter crédito e manter o negócio,
preservar os empregos e o Estado
terá o benefício dos impostos.
Como proteger os empregados,
nesse caso? Em primeiro lugar,
reduzindo a prioridade do crédito
tributário, pois o interesse do
Estado deve ser em manter ativa
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a empresa de modo a obter o

Se isso ocorresse, ninguém

pagamento de impostos no longo

emprestaria, pois a recuperação

prazo, não em receber valores na

significaria o esvaziamento das

insolvência. Do mesmo modo, o

garantias existentes. Por isso,

interesse dos trabalhadores deve

em princípio, o financiamento

ser em manter o crescimento da

pós-início não deve receber

empresa, gerando novos empregos.

prioridade. Excepcionalmente,

Receber uma maior prioridade na

o tribunal poderia decidir que a

insolvência, embora represente um

reorganização não pode ter êxito

benefício pontual ao trabalhador,

se um financiamento adicional não

não garante os empregos no longo

receber uma garantia com maior

prazo, se o superprivilégio impactar

prioridade, mas nesse caso deve

negativamente o crédito.

ser concedida compensação aos

Retomando o tema da recuperação
de empresas, Spiros passou

Essas são as sugestões da

a discorrer sobre a divisão

UNCITRAL para o funcionamento do

dos credores em classes, para

sistema e o expositor reforçou que,

votação do plano de recuperação,

em caso de reforma do sistema de

comentando a necessidade de

leis de garantias, deve-se assegurar

serem agrupados os credores

que a lei de insolvência esteja

semelhantes, e que os credores

coordenada com esse novo regime.

com garantia real devem ter,
como recebimento mínimo na
recuperação, aquilo que receberiam
na eventual liquidação. Por outro
lado, é necessário ponderar a
prioridade a ser conferida aos
novos financiamentos concedidos
à empresa: devem ter prioridade
sobre as garantias anteriores?
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credores com garantia real.

Por fim, Spiros comentou sobra a lei
aplicável à insolvência. A tendência
é a aplicação da lex fori concursus,
ou seja, a lei do foro em que se
realiza a insolvência. Entretanto,
para o regime de garantias,
há exceções: no caso de bens
corpóreos, deve ser aplicada a lei do

local do bem; no caso de recebíveis,

a oponibilidade, a prioridade e

a lei do local do cedente dos

a excussão das garantias. Como

recebíveis. Essa também é a regra

princípio geral, a insolvência não

prevista na Convenção da ONU

deve modificar a lei aplicável às

sobre a Cessão de Recebíveis. A lei

garantias, exceto quanto à ordem

aplicável à garantia, nesses casos,

de preferências e a distribuição dos

deverá determinar a formação,

recursos da massa.
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Francisco Satiro
Em continuidade ao último painel,

as obrigações, colocados todos os

Francisco Satiro teve o intuito de

credores em uma mesma condição

apresentar uma contextualização

e pagos proporcionalmente da

dos regimes de recuperação e de

mesma forma. Essas situações

insolvência no Brasil e propor uma

foram, por muito tempo, solução

forma de se repensar esses regimes

para os casos de insolvência.

sob o ponto de vista do que está
sendo discutido na UNCITRAL.

legislações francesa e americana,

Segundo o expositor, o regime de

e de um estudo feito pelo Banco

insolvência se justifica pois, se por

Mundial, posteriormente detalhado

alguma razão o devedor não tem

no âmbito da UNCITRAL, ficou

condições de pagar os credores, é

claro que era necessário um

preferível coordenar a liquidação

regime para tentar reorganizar a

dos seus ativos, ao invés de permitir

empresa, que não tratasse apenas

que cada credor se satisfaça

de insolvência. Isso porque, em

individualmente, pois isso traria um

um momento de crise, a liquidação

resultado pior, ainda que cada um

invariavelmente representa perda

dos credores tente o melhor para si.

de valor, pois a empresa tem um

Por isso, em situação de insolvência,

valor em atividade, que se perde

é necessária a intervenção do

na liquidação. Da mesma forma, a

Direito para coordenar e organizar

empresa em atividade é boa para

os crédiitos, de tal forma que o

o mercado, os stakeholders, os

resultado seja o melhor para todos.

empregados e a competição. Então

Em princípio, a lógica seria que
se não houver a possibilidade de
pagamento, devem ser suspendidas
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Mais recentemente, a partir das

se existir condição de mantê-la no
mercado, isso deve acontecer.

(Francisco Satiro, Professor da USP)

A lei brasileira infere que a

se gerenciando a escassez, ou

recuperação judicial existe para

seja, estudando-se como distribuir

viabilizar a superação da crise

o prejuízo. Há, segundo Satiro,

econômica da empresa. Apesar da

uma tendência perigosa e que

clareza do artigo, a interpretação

distorceu completamente o instituto

do seu conteúdo tem mudado

da recuperação e da falência,

significativamente ao longo dos

que é de tentar conciliar todos

anos. O artigo não menciona de

os interesses, como forma de

maneira alguma que o objetivo da

agradar a todos. Isso é um erro,

lei é salvar a empresa. O ideal é que

pois a falência não permite que

sejam dadas ferramentas para que

todos fiquem satisfeitos, nem a

as boas empresas continuem no

recuperação judicial. O objetivo,

mercado e, caso não estejam aptas

neste caso, é saber qual atitude

a continuar, que sejam liquidadas

tomar para satisfazer um pouco

de maneira rápida e eficiente.

mais os credores do que ocorreria

Como a falência e a liquidação
pressupõem a insolvência, acaba-

na falência. Essa é uma decisão dos
credores, portanto, eles vão avaliar
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se é o caso de negociar ou não com

alternativa de liquidação rápida e

o credor, sob o ponto de vista da

eficiente na falência, o paradigma

situação que eles teriam na falência.

para aprovação de planos de

Trata-se de um conceito que se

recuperação é extremamente baixo.

perdeu completamente no Direito
brasileiro. Ao aprovar o plano, o
credor deve analisar os cenários
de falência e de recuperação, e
escolher o menos pior. No entanto,
como no Brasil não há uma
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Satiro explicou que a liquidação no
Brasil obedece a uma ordem de
prioridade de credores concursais,
com várias modalidades, conforme
a imagem abaixo.

Esta já é uma ordem complexa,

extraconcursais, pagos antes dos

diferente de outros países.

concursais, conforme abaixo:

Mas, além disso, há os créditos

Ademais, essa lista não se aplica às

câmbio; aos créditos trabalhistas de

restituições, entre as quais não há

até 5 salários mínimos; às despesas

ordem definida de preferência: ao

urgentes; às compensações; e aos

credor titular do bem, que como o

créditos do sistema brasileiro de

credor por alienação fiduciária; às

pagamentos.

restituições em dinheiro, a exemplo
do adiantamento do contrato de

Essa desorganização configura um
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problema na falência, pois cabe ao

valor na venda, gerando enorme

administrador decidir qual a ordem

atraso. Deve-se ponderar que

a ser considerada, uma vez que isso

o credor não conferiu mandato

não é estabelecido em lei.

ao administrador para gerenciar

Outro problema da falência é sua
relação com a liquidação. Isso
porque liquidação significa vender
bens, apurar crédito e pagar
credores. Entretanto, existe um
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seu dinheiro, de modo que seu
interesse não é o de aguardar o
melhor momento do mercado, mas
unicamente o de receber o valor
emprestado o mais rápido possível.

grande receio em se vender bens,

Por outro lado, em caso de

por exemplo, pois o administrador

recuperação judicial, os créditos

tende a esperar o melhor momento

disponíveis são os que seguem

do mercado para obter um maior

esquematizados abaixo:

Nesse caso, espera-se que o

quirografários e subordinados; e

devedor em crise queira negociar

micro e pequenas empresas, que

com seus credores. Apesar de essa

possuem uma classe própria. Os

negociação ser possível, o devedor

demais credores, como o fisco,

não conseguirá fazê-la, por ser

os credores de exclusividade e os

inviável negocialmente alinhar

ACC (adiantamento a contrato de

todos os interesses desses credores.

câmbio), estão fora da recuperação

A lei tem justamente o papel de

judicial, não participam da

alinhar esses credores, dividindo-

negociação. Trata-se de um critério

os em grupos de interesses

de política econômica. Conforme

homogêneos, estabelecendo a

mencionado pelo Professor

negociação por maioria.

Bazinas, se todos os credores não

Essa negociação funciona da
seguinte forma: participam da
negociação judicial as classes

participarem da negociação, haverá
dificuldade em, de fato, obter-se um
resultado positivo.

trabalhista; de direito real de

O esquema abaixo ilustra esse

garantia; de privilégios, os

processo:
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A negociação coletiva e impositiva

dessa situação de liquidação é tratar

acontece apenas com as

todos os credores de forma igual,

três últimas classes, ou seja,

iniciando pelos créditos ordinários,

praticamente só é válida para

ou quirografários. Entretanto, o

credores quirografários. As demais

tratamento não pode ser igualitário,

classes ficam de fora da negociação,

pois alguns credores têm garantia,

assistindo o que acontecerá.

por exemplo. Outros custeios

Partindo dessa distorção, entra em

são com despesas essenciais do

cenário o Judiciário, com o intuito

processo, credores extraconcursais,

de consertar a situação, a qual não

créditos trabalhistas e tributários.

era prevista quando houve a criação

Nesse caso, há uma distribuição de

da lei.

créditos muito mais compatível com

Assim, a proposta de resolução
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a circunstância de mercado préinsolvência.

Na ordem apresentada acima,

à venda do bem, deve-se estipular

antes dos créditos garantidos estão

um prazo curto, definir que a venda

os custos para que eles sejam

deve ser feita a valor de mercado e,

recebidos, com os quais os credores

após esse prazo, dar aos credores

arcariam, podendo ou não executá-

a oportunidade de vender os bens

los sozinhos. Após o pagamento

por conta própria, ressarcindo-

dos dois primeiros itens, os demais

se das despesas. Não importa

serão pagos com o que sobrar. Caso

se haverá ou não intervenção do

não haja dinheiro para arcar nem

judiciário, devendo ser admitida a

com o terceiro item, a falência é

venda extrajudicial; o necessário é

encerrada.

que a venda seja rápida, eficiente

Para combater-se o problema do
tempo excessivo da falência, quanto

e que o dinheiro seja recebido. A
venda conjunta dos bens só deve
ser imposta aos credores quando a
101

venda individual resultar em perda

Assim, defender o interesse do

de valor para a massa.

credor no processo de liquidação

O expositor trouxe o exemplo do
Chile, país que resolveu o problema
de falência determinando e
responsabilizando o administrador
judicial por ter todos os bens

tomadores de empréstimo, sob
pena de serem criados mecanismos
mais complexos e mais incisivos
para efetuar a garantia.

vendidos em 4 meses. Ou seja,

Já para a recuperação judicial, a

ter um prazo estabelecido

proposta é que se compare uma

garante a agilidade do processo,

situação na falência para analisar

diferentemente do Brasil, em que

se é o caso de recuperação judicial.

o processo se estende por vários

Além disso, é preciso analisar quais

anos por discordância dos credores

seriam as circunstâncias das partes

quanto ao valor do bem, por

no processo.

exemplo.

No caso da recuperação, não é

Nessa proposta, há uniformidade

necessária a preocupação com

para o tratamento das garantias,

despesas essenciais do processo,

independentemente da forma da

nem com credores extraconcursais.

garantia recebida. O credor não tem

O interesse então é nos credores

interesse na propriedade, apenas

garantidos, trabalhistas, tributários,

em receber o seu crédito e ter

quirografários e subordinados.

segurança que ele realmente será

Essas classes não podem ser pré-

recebido. A propriedade, no cenário

determinadas; quem as determina

atual, é apenas uma ferramenta

é o devedor, com base na

que o garante que o crédito será

comprovação de homogeneidade

recebido. Se a mesma segurança

de interesses.

for oferecida sem a propriedade, a
preferência do credor certamente
será de não ter a propriedade.
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é necessário para o benefício dos

Além disso, as classes devem
ser aprovadas por maioria, caso

contrário, há aplicação de cram

preciso ter liberdade para se

down, um critério que analisa se

realizar negociação, deixando que

os credores que não aprovarem

o credor opte pela aprovação do

o plano de recuperação ficam em

plano. A forma de se garantir um

uma situação melhor ou pior do

procedimento mais sério e efetivo

que ficariam em caso de falência.

que o que se tem hoje é, de fato,

Caso seja uma situação pior, ele

conferir rigidez na aplicação da lei,

não poderá ser forçado a aprovar

evitando-se a imposição de critérios

um plano. Por isso, os planos de

subjetivos aos credores.

recuperação em vários países
concedem uma série de benefícios
aos credores garantidos, mas no
Brasil só há prejuízo ao credor.

Outros pontos relevantes trazidos
por Satiro foram como avaliar os
créditos que sejam vinculados a
um desempenho futuro, como

Assim, para que se imponha a

garantias sobre faturamento

mudança da relação contratual,

futuro, e o tratamento individual

na recuperação judicial ou na

ou integrado dos bens em garantia,

reorganização, necessariamente

como uma política de tentar obter

essa regra deve ser considerada,

o melhor valor possível com a

é preciso avaliar se os credores

liquidação.

não perdem. Por outro lado, é
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