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RESUMO 

Esta dissertação apresenta um panorama geral e atualizado do funcionamento do sistema de 
registro de garantias sobre bens móveis no Brasil. 

Ao longo da pesquisa, pudemos comprovar que o fato de as pequenas e médias empresas 
pouco usarem bens móveis como garantia para obter crédito se deve, entre outros fatores, à 
complexidade de seu registro. Além disso, verificamos a dificuldade de estudar o sistema 
registral em virtude da falta de uma lista de garantias mobiliárias centralizada em um corpo 
normativo e de um registro exclusivo de operações com garantias mobiliárias (que são 
registradas tanto pelo Registro de Títulos e Documentos como pelo de Imóveis e pelos 
especiais) e da existência de normas discrepantes quanto aos elementos fundamentais que 
compõem o regime de direito de garantias mobiliárias, dependendo do tipo da garantia 
utilizada.  
Entre os principais desafios encontrados ao analisar o sistema registral, destacamos os 
registros feitos em papel, a falta de centralização e interoperabilidade entre os registros, a 
burocracia desnecessária e o alto custo do registro. 

Em busca de respostas que concorram para aprimorar o ambiente legal no Brasil, 
apresentamos os sistemas de registro propostos pela Lei Modelo Interamericana sobre 
Garantias Mobiliárias da OEA, aprovada em 2002, pela Lei Modelo sobre Garantias 
Mobiliárias da UNCITRAL, aprovada em 2016, pela Convenção sobre Garantias 
Internacionais Incidentes sobre Equipamentos Móveis e pelo Protocolo à Convenção sobre 
Garantias Internacionais sobre Incidentes sobre Equipamentos Móveis Relativo a Questões 
Específicas ao Equipamento Aeronáutico, firmados na Cidade do Cabo em 2001 e ratificados 
pelo Brasil em 2013, e pelo Protocolo MAC (mineração, agricultura e construção). 

Concluímos que é preciso modernizar o sistema registral para torná-lo centralizado, eletrônico 
e de baixo custo. Nesse contexto, sugerimos a implementação de um registro central criado 
por Lei Federal e idealmente administrado por um ente privado sob concessão pública. 
Consideramos que, no que tange ao registro eletrônico, não é preciso nenhuma alteração 
legislativa, mas apenas melhorias práticas para superar obstáculos operacionais. Por fim, a 
implementação de um registro eletrônico e centralizado simplificará os processos e reduzirá 
os custos. 

Palavras-chave: Garantias mobiliárias. Registro. Crédito. Pequenas e médias empresas. 
Contratos. 

 



 

ABSTRACT 

This dissertation presents an updated overview of the Brazilian registry system on security 
interests in movable assets. 

Throughout our research we have been able to demonstrate that the use of movable assets as 
collaterals for credit by SMEs is considerably rare because, among other factors, there is too 
much complexity for its registration. Even the study of the Brazilian registry system is 
challenging due to the lack of a centralized regulatory body. There is no specific registry 
reserved for transactions with collateral securities. Depending on the nature of the credit 
transaction and type of guarantee there are different rules on the fundamental elements of 
such system, which makes the whole environment much more complex and costly. 
Among the main challenges identified when analyzing the registry system we highlight paper-
based records, lack of centralized registry and interoperability between registries, unnecessary 
bureaucracy and high costs. 

When seeking answers to improve the local legal environment we refer to the international 
experience, especially the registration systems brought by the Inter-American Model Law on 
Secured Transactions of the OAS, approved in 2002, by the Model Law on Secured 
Transactions of UNCITRAL, approved in 2016, and by the Convention on International 
Incidents on Mobile Equipment and Protocol thereto on Matters Specific to Aircraft 
Equipment, which were signed in Cape Town in 2001 and ratified by Brazil in 2013 and the 
MAC Protocol (mining, agriculture and construction). 
We have concluded that it is necessary to overhaul the whole registry system, and update 
could focus on three targets: to create a centralized, electronic and low cost registry 
environment. Within this context, we recommend the implementation of a central registry 
created by Federal Law and ideally administered by a private entity under public concession. 
We consider that with regard to electronic registration, no legislative change is needed; best 
practices will overcome operational obstacles. Finally, implementing centralized electronic 
registration will simplify processes and reduce costs. 

 
Keywords: Secured transactions. Registry. Credit. Small and medium enterprises. Contracts.  
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INTRODUÇÃO 

Apesar de sua relevância na economia brasileira,1 as pequenas e médias empresas 

(PME) perdem muitas oportunidades de usar bens móveis para financiar seus negócios ou 

novos projetos. 

Não obstante possuírem veículos, máquinas, equipamentos, estoque ou ações, nota-se 

que as PME não costumam usar esses bens para obter crédito,2 e nos perguntamos por quê. 

Uma das possíveis respostas, cujo estudo aprofundamos neste trabalho, é a dificuldade de 

registrar as garantias sobre bens móveis e a falta de normas adequadas para tal.3 

Em 2019, o Brasil ocupa a 137ª posição no ranking geral entre os 190 países 

examinados pelo critério de registro de propriedade, publicado anualmente pelo Banco 

Mundial (BM) no relatório Doing Business, um número que piorou muito nos últimos anos, 

                                                
1 A importância das pequenas e médias empresas no mercado nacional é inegável, posto que são predominantes. 
Um estudo do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) de 2013 indica que 
existem no Brasil mais de três milhões de pequenas empresas, entre 15 e 20 mil empresas médias e três mil 
empresas grandes. Esse fenômeno se repete em todos os países, conforme um recente estudo da Organização 
Mundial do Comércio (WORLD TRADE ORGANIZATION. Levelling Trading Field for SMEs. World Trade 
Report, 2016, p. 14. Disponível em: <https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/world_trade_ 
report16_e.pdf>. Acesso em: 8 abr. 2019). A importância de um segmento da economia pode ser medida por 
vários índices. Entre os mais comumente adotados, encontramos as receitas brutas auferidas e o número de 
funcionários contratados. Em relação às receitas brutas, conforme importante estudo, as micro e pequenas 
empresas no Brasil, geraram, em 2011, 27% do valor adicionado do conjunto de atividades pesquisadas (PIB) 
(SEBRAE. Participação das micro e pequenas empresas na economia brasileira, 2014, p. 7. Disponível em: 
<http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Estudos%20e%20Pesquisas/Participacao%20das%20micro
%20e%20pequenas%20empresas.pdf>. Acesso em: 8 abr. 2019). O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) adota o critério de número de funcionários: micro e pequenas empresas do setor de comércio e serviços 
têm até 49 empregados e as médias, entre 50 e 99. Na indústria, as que têm 99 empregados são consideradas 
pequenas, e as médias têm entre 100 e 499. Ou seja, em 2015, mais do 99% das empresas brasileiras tinham 
menos de 100 funcionários. Assim, das 4.552.431 registradas no Brasil naquele ano, apenas 6.124 tinham mais 
de 500 funcionários, 33.718 tinham 100 ou mais, e as restantes, menos de 100. Portanto, as grandes empresas 
representam 1% (FIA-FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO. PME: o que são, como administrar 
e estratégias de sucesso, 27 jun. 2018. Disponível em: <https://fia.com.br/blog/pme/>. Acesso em: 8 abr. 2019). 
2 Os bens imóveis são normalmente preferidos como garantias para obter financiamento. Isso restringe o acesso 
a crédito, já que os imóveis se limitam a uma superfície geográfica e, além disso, nem todas as empresas de 
menor porte conseguem oferecer um imóvel como garantia. Grandes empresas ou bancos normalmente obtêm 
financiamento sem garantia ou com garantia sobre bens imóveis. Nesse sentido, o Banco Mundial indica que 
73% dos financiamentos contraídos em países em desenvolvimento são garantidos por imóveis. SADDI, Jairo; 
SILVA, Fábio Rocha Pinto e. Reforma das garantias e crédito. Valor Econômico, São Paulo, p. A15, 23 out. 
2017. Disponível em: <https://valor.globo.com/opiniao/coluna/reforma-das-garantias-e-credito.ghtml>. Acesso 
em: 20 mar. 2018. De fato, na supramencionada pesquisa da SEBRAE, se verificou uma forte queda na 
proporção das empresas que teriam um imóvel para oferecer como garantia no Brasil (passou de 44% das 
empresas em 2015 a 11% em 2017) (SEBRAE. O financiamento das MPE no Brasil. Relatório especial. 2017). 
3 Além disso, os curtos prazos para a devolução de empréstimos (normalmente afetados por assimetrias de 
informação, incluindo a ausência da história creditícia das empresas requerida no momento de pedir um 
empréstimo), a falta de garantias imobiliárias e os altos custos fixos das transações financeiras se refletem 
diretamente em alto custo e mais risco aos emprestadores e resultam em elevadas taxas de juros para os 
tomadores (WORLD TRADE ORGANIZATION, 2016, p. 94). 
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por diversas razões, entre as quais se destacam maiores custos de registro4 e mais burocracia.5 

Esse resultado posiciona o país atrás de economias comparativamente minúsculas como a do 

Senegal, da Nigéria ou do Togo, entre outras. Além disso, o fato de constar entre os 11 itens 

avaliados pelo BM já demonstra o papel chave do registro no regime das garantias. 

Muitos criticam esse ranking porque seus parâmetros parecem não considerar a 

realidade econômica e normativa de cada país, aplicando os mesmos padrões a países com 

cenários totalmente diferentes. Além disso, mesmo que um país melhore sua posição no 

ranking (porque, por exemplo, passe a adotar uma base normativa que cumpra esses quesitos), 

isso não significa que conseguirá um mercado de crédito ativo e seguro, já que tal normativa 

há de ser desenvolvida com eficiência e total compreensão do porquê e como atacar 

problemas pontuais de tal país. 

Mesmo em contextos econômico e político mais favoráveis ao financiamento 

internacional, o investidor estrangeiro encontra muitas dificuldades para investir no Brasil, 

especialmente em virtude da burocracia e de falhas na legislação, assim como pela 

complexidade do sistema registral nacional. Consequentemente, há muito espaço para o 

crescimento da economia fundado em melhorias no sistema registral e, por conseguinte, em 

mais acesso a crédito por empreendedores locais, impulsionado pela facilidade no uso de 

garantias sobre bens móveis. 

Neste ponto, cabe apresentar um caso real6 em que se pode ver claramente o que 

enunciamos acima. Uma empresa espanhola especializada em próteses médicas convida cinco 

empresas especializadas do mesmo setor, cada qual de um país (Argentina, Brasil, Chile, 

Espanha e México), para constituir uma empresa na Holanda com participações iguais. A 

empresa holandesa emitiria senior secured notes de até U$ 135 milhões. 

Os fundos arrecadados no mercado por meio da emissão das notes seriam usados para 

comprar outras companhias e pagar os custos da emissão de bonds e dividendos a acionistas. 

                                                
4 O país encareceu a transferência de propriedade aumentando o imposto dessa transferência primeiramente em São 
Paulo, em 2016, e depois no Rio de Janeiro, em 2019 (WORLD BANK. Doing Business in Brazil. 2019, p. 108). 
5 Em 2013, o Brasil dificultou a transferência de propriedade introduzindo uma nova certidão negativa de débitos 
trabalhistas e aumentando o número de procedimentos de due diligence (WORLD BANK, 2019, p. 108). 
6 Ocorrido no Brasil e que acabou não se concretizando em grande medida pela dificuldade de registro das 
garantias e pela falta de normas adequadas que acompanhem a realidade do negócio. 
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A referida operação seria garantida por meio de (i) cessão de recebíveis, (ii) penhor de 

ações e (iii) penhor de estoque de certas próteses médicas. 

A garantia sobre penhor de estoque de próteses médicas apresentou uma dificuldade 

para constituir um penhor sobre estoque de bens infungíveis e sem desapossamento no Brasil. 

Nesse caso, as próteses são bens infungíveis porque têm um número de série rastreável 

e características particulares que impedem o uso da garantia sobre estoque. A garantia deveria 

ser materializada sem perda de posse pelo proprietário, para que ele não precisasse mobilizar 

todas as próteses que se encontrassem em diferentes lugares e seguir comercializando os bens 

durante o prazo da obrigação principal. 

Contudo, no Brasil, não existe uma definição jurídica para constituição de garantias 

reais sobre estoques de bens infungíveis. O Código Civil Brasileiro (CCB), que regula a 

matéria, não criou a figura do penhor flutuante.7 Ademais, em seu artigo 1.449, estabelece: 

Art. 1.449. O devedor não pode, sem o consentimento por escrito do credor, 
alterar as coisas empenhadas ou mudar-lhes a situação, nem delas dispor. O 
devedor que, anuindo o credor, alienar as coisas empenhadas, deverá repor 
outros bens da mesma natureza, que ficarão sub-rogados no penhor. 

Sendo assim, o grande problema para estruturar o penhor sobre as próteses da empresa 

localizadas no Brasil é que o devedor teria de criar um penhor novo a cada venda de prótese, 

ou seja, toda vez que o estoque fosse alterado, mediante a celebração de aditamentos ao 

contrato original de penhor. Além disso, o registro deveria ser feito no Cartório de Registro de 

Títulos e Documentos do domicílio do devedor, que, no caso, fica em mais de nove estados 

brasileiros. Essa alternativa é desfavorável para o credor porque (i) os custos de registro são 

altos, (ii) há necessidade de celebrar novos aditamentos e efetuar novos registros 

mensalmente, mesmo quando se altera apenas uma unidade do estoque e (iii) há risco de 

perder a preferência em caso de falência do devedor, por entrar no período de retroatividade 

(o chamado termo legal da falência, conforme artigo 99, II, da Lei n. 11.101/2005 Lei de 

Recuperação de Empresas e Falência – LRE). 

                                                
7 O penhor flutuante foi inspirado no floating charge próprio da common law, que vigora no Reino Unido desde 
o século XIX. Trata-se de uma garantia sobre uma universalidade de bens indeterminados mas determináveis e 
periodicamente passíveis de substituição. Eles só se cristalizam na hipótese da realização dos bens, quando o 
penhor é convertido em fixo, já que o credor pignoratício escolhe sobre quais objetos o penhor se fixa, dentro de 
um conjunto ou de uma universalidade. É comumente utilizado como penhor de estoques e de estabelecimento 
comercial. Tanto a LMOEA quanto a LMU, estabelecem que as garantias podem ser constituídas sobre 
categorias genéricas de bens. 
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Se o estoque não fosse vendido durante o prazo da garantia, se poderia fazer o contrato 

de penhor comum mediante desapossamento, caso em que o estoque poderia ser armazenado 

em depósito controlado pelo credor garantido pela emissão de um certificado de depósito. 

Mas essa solução não é satisfatória, porque o devedor deve poder dispor de parte desses bens. 

Uma outra solução seria um penhor sobre estoque, ou seja um penhor possessório, ele 

requer um depósito e a celebração de um contrato entre garantidor e credor, tal qual um 

contrato de comodato, para que o credor possa ter a posse legal da área em que o estoque está 

armazenado. Finalmente, a perda do objeto pela perda de sua propriedade ou o 

desaparecimento do bem extingue a garantia real.  

Além disso, o CCB traz a figura da cédula de crédito industrial, cuja regulamentação 

prevê um penhor não possessório; apesar de permitir rotatividade dentro da cédula, os 

penhores flutuantes não resolvem esse problema porque, no caso, os bens eram infungíveis. 

De qualquer maneira, trata-se de garantias cedulares de uso limitado. A falta de norma 

geral sobre o penhor e específica sobre o penhor de estoques de bens infungíveis sem 

desapossamento dificulta sua utilização, motivo pelo qual pouco se recorre a essa figura no 

Brasil, sendo, de modo geral, acompanhada de outras garantias para viabilizar as operações 

financeiras. Além disso, o fato de ainda não se haver implementado no Brasil o registro 

eletrônico,8 como veremos ao longo deste trabalho, faz com que os registros de garantias não 

acompanhem a realidade e a agilidade dos negócios. Na Colômbia, por exemplo, a mesma 

operação se registraria rapidamente, já que o país tem um regime de garantias mobiliárias9 

inspirado na Lei Modelo Interamericana sobre Garantias Mobiliárias da Organização de 

Estados Americanos (OEA) (Lei Modelo da OEA, ou LMOEA), que favorece o registro 

eletrônico por meio de um sistema de formulários, rápido e eficaz, administrado por um 

registro universal e unificado.10 

Esse exemplo mostra a necessidade de se criar uma modalidade de penhor que não 

exija desapossamento e um sistema de registro moderno, que permita registrar a garantia 

rapidamente.  

                                                
8 Apesar de haver um marco jurídico que o permite, como veremos no Capítulo 2. 
9 Lei n. 1.676, do dia 20 de agosto de 2013, conhecida como Lei de Garantias Mobiliárias da Colômbia. 
10 Minha própria experiência profissional pode ilustrar esse fato: eu mesma registrei garantias sobre bens móveis 
na Colômbia sem ser advogada colombiana e sem estar fisicamente ali, por meio de um formulário eletrônico 
bem simples de preencher. 
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Portanto, o objetivo desta investigação é identificar problemas jurídicos no registro de 

instrumentos de garantia sobre móveis que hoje enfrentam no Brasil os partícipes de 

financiamento, especialmente as pequenas e médias empresas. Essa necessidade de 

identificação de problemas nos levou a procurar respostas em doutrinas estrangeiras, a 

participar de congressos e debates e, principalmente, a entrevistar players do mercado 

estudado; no caso, donos de cartório, bancos, registradoras privadas de valores mobiliários, 

receita federal, organismos internacionais e instituições sem fins lucrativos que representam 

oficiais de registro de bens móveis e imóveis. 

Em resposta às falhas identificadas, o texto apresenta alternativas e soluções tomadas 

da prática internacional que fortaleceriam o sistema brasileiro de garantias. 

As soluções que propomos visam beneficiar tanto o credor como o devedor e o 

garantidor. Para o credor, reduzindo seu risco e privilegiando a segurança na execução das 

garantias. Para o devedor, permitindo-lhe acessar novas formas de financiamento e evitando 

que, para se financiar, ele tenha que pagar um preço maior que o de seus competidores em 

nível mundial. E, por último, para o garantidor, reduzindo o tempo de suas obrigações e 

facultando-lhe a possibilidade de aumentar o fluxo de operações. 

Arriscando aqui um spoiler de nossas conclusões, podemos adiantar que, de nossa 

ótica, o Brasil se veria muito beneficiado com um sistema de registro centralizado, eletrônico 

e de baixo custo. 

Sem se pretender um manual de garantias, o Capítulo 1 descreve brevemente as 

garantias mobiliárias e outras formas de garantias sobre bens móveis, destacando as mais 

utilizadas pelas PME – o penhor e a alienação fiduciária em garantia –, e mostra a 

importância de seu registro.  

O estudo do regime normativo das garantias arrolou vários motivos pelos quais hoje o 

registro acaba sendo descentralizado, trazendo enorme insegurança, dilações e confusão ao 

processo. 

Como veremos neste capítulo, embora defendamos que uma dose de formalização é 

essencial no respeito aos diferentes tipos de garantia no direito brasileiro, tal detalhamento 

mostra complexidade que, finalmente, obsta sua utilização. Além disso, o estudo mostrou 

outros problemas: a dificuldade classificatória das garantias, a falta de um corpo normativo 
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que as reúna, a existência de mais de um registro para garantias mobiliárias e a existência de 

definições rígidas que impedem a introdução de novas formas de garantia. Em última análise, 

o primeiro capítulo visa entender melhor os desafios do marco jurídico das garantias que se 

discutem ao longo do trabalho.  

No Capítulo 2, analisamos o funcionamento e as diferenças entre os registros 

mobiliários. O exame mostrou que na atualidade o registro de bens móveis continua sendo 

majoritariamente em papel, trazendo precariedade, insegurança e ineficiência. Aliás, 

apresentam notórias dificuldades de armazenamento e segurança dos documentos, além da 

falta de praticidade nos processos, elementos essenciais para fomentar a economia e a 

eficiência no comércio. A onerosidade do registro faz com que o uso de garantias sobre bens 

móveis seja menos competitivo que as outras opções de garantias no mercado. 

Em seguida, mostramos a evolução do registro eletrônico até a atualidade. Concluímos 

que, apesar de haver normas que obrigam os cartórios a ter um registro eletrônico, ele ainda 

não foi implementado, em parte, por motivos operacionais que podem ser resolvidos. 

Discutimos também outros obstáculos ao registro público na atualidade, destacando a 

falta de interoperabilidade entre as dezoito mil serventias de registro do país, além das 

centrais estaduais, dificultando a compilação das informações para avaliações do sistema em 

geral, assim como qualquer mudança digital desejada. 

Os problemas expostos poderiam ser solucionados seguindo algumas das ideias que 

propomos no capítulo seguinte, como a implantação de um registro eletrônico e de baixo 

custo.  

No Capítulo 3, com base em nossa experiência profissional e no sistema registral de 

diversos instrumentos de harmonização legal à procura de possíveis aprimoramentos, 

apresentamos alternativas aos principais problemas jurídicos identificados.  

Finalmente, apresentamos nossas conclusões. 
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1 REGIME NORMATIVO DE GARANTIAS MOBILIÁRIAS NO 
BRASIL 

Para situar esta discussão, recorremos a alguns conceitos iniciais relativos às garantias 

no direito brasileiro. 

A falta de um estudo aprofundado das garantias como matéria autônoma no direito 

brasileiro faz com que não haja uma definição ou um conceito de garantia.11 Aqui, tratamos 

de garantias das obrigações entendidas como a forma ou o mecanismo para prevenir o 

descumprimento de uma prestação, seja por inadimplemento voluntário, por insolvência ou 

pela impossibilidade da prestação. Discute-se na doutrina se o conceito de garantia geral que 

contempla a responsabilidade patrimonial – ou seja, que impõe ao devedor o encargo, sobre 

seu patrimônio, de pagar a obrigação enquanto estiver vigente – pode ser inserido no conceito 

de garantia ou se só as garantias especiais devem ser consideradas assim.12 Concordamos com 

o jurista Luís Manuel Teles de Menezes Leitão que essa integração é plenamente justificada. 

A visão clássica adotada pelo regime normativo brasileiro de garantias permite 

classificá-las entre a garantia geral e as garantias especiais que, por sua vez, se dividem em 

reais e pessoais. 

As garantias pessoais, ou fidejussórias, consistem em relações puramente 

obrigacionais, ou seja, se o devedor deixar de cumprir a obrigação, o garantidor deve 

responder com a totalidade de seu patrimônio, sem a restrição de nenhum bem específico. As 

garantias pessoais com caráter de obrigação são a fiança e o aval. Além disso, o credor não 

tem privilégio algum em caso de falência do garantidor, ou seja, ele é credor quirografário. 

Já as garantias reais, de acordo com o artigo 1.419 do CCB, têm por efeito próprio 

atrelar determinado bem ao cumprimento de determinada obrigação. Essa sujeição implica um 

gravame para a coisa, que a acompanhará onde quer que ela se encontre, mesmo quando já no 

patrimônio dos sucessores do instituidor.13 

                                                
11 SILVA, Fabio Rocha Pinto e. Garantia das obrigações. São Paulo: IASP, 2017, p. 27. 
12 LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes. Garantia das obrigações. 4a ed. Coimbra: Almedina, 2012, p. 53-
54 (2012). 
13 PENTEADO, Luciano de Camargo. Direito das coisas. 3a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2014, p. 545. 
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No Brasil, coexistem duas estruturas de garantia real: as garantias preferenciais 

(penhor, hipoteca e anticrese) e as de propriedade fiduciária (alienação fiduciária e 

modalidades de cessão fiduciária). 

O objeto da hipoteca e da anticrese são bens imóveis, havendo três modalidades 

especiais de hipoteca de bens móveis: a naval, a aérea e a de vias férreas. 

Diferentemente dos institutos enunciados, o penhor é constituído sobre bens móveis. 

Quanto à alienação fiduciária, o objeto do contrato pode ser um bem móvel ou imóvel e, na 

cessão fiduciária de direitos, o objeto é um direito creditório. 

Em função do escopo deste estudo, focalizamos as garantias sobre bens móveis, ou 

garantias mobiliárias, que se enquadram na definição do artigo 82 do CCB: “São móveis os 

bens suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia, sem alteração da 

substância ou destinação”.14 

A expressão garantias mobiliárias não é usada na doutrina brasileira. O que existe são 

institutos jurídicos que têm como objeto bens móveis em garantia.15 Já o termo garantia tem 

inúmeras acepções, o que pode dar lugar a diferentes interpretações e mesmo a equívocos.16 

Em virtude do exposto, nos referimos a garantias relativas ao crédito, ou seja, garantias das 

obrigações. Assim, entendemos a garantia mobiliária como uma possibilidade de realizar o 

conteúdo do crédito, forçadamente, sobre bens móveis para assegurar o cumprimento de uma 

obrigação. 

As garantias mobiliárias são o penhor e as hipotecas especiais, que são tipos de 

garantia real. Existem outras formas de garantias contratuais que têm por objeto bens móveis: 

a alienação fiduciária em garantia, o arrendamento mercantil e a compra e venda com reserva 

de domínio. De todas elas, as mais utilizadas na atualidade pelas PME são o penhor e a 

alienação fiduciária do bem financiado. Em virtude disso, damos prioridade a seu estudo neste 

capítulo. 

No estudo do tema das garantias, é importante ressaltar que no Brasil ele não faz parte 

de uma única estrutura normativa. Há várias normas previstas no CCB (dispersas em diferentes 

                                                
14 BRASIL, Código Civil, artigo 82. 
15 BRIGIDO, Eveline Vieira. Garantias mobiliárias: a lei modelo interamericana e o ordenamento jurídico 
brasileiro. Curitiba: Juruá, 2009, p. 21. 
16 SILVA, 2017, p. 25. 
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títulos) e em outros dispositivos legais em diversos ramos do direito como o comercial, o 

falimentar e o processual. E, tornando o tema ainda mais complexo, encontramos normas em 

contratos administrativos e em leis especiais, além de forte influência da jurisprudência. 

Além disso, em relação a preferências das garantias, as reais tradicionais apresentam 

um sistema misto sujeito ao tempo e às classes de crédito, mas as outras formas de garantias 

contratuais que mencionamos, como a alienação fiduciária, apresentam um sistema de 

preferências fundamentado apenas no tempo (prior tempore, potior iure).17 

Tudo isso implica mais dificuldade para sua análise – e insegurança jurídica. Em 

virtude do exposto, autores como Fabio Rocha Pinto e Silva apresentam propostas de 

recodificação, unificação e sistematização do sistema brasileiro de garantias.18 

 

1.1 Garantias reais sobre bens móveis 

1.1.1 Penhor 

Assevera Pontes de Miranda que o conceito de penhor serve para denominar (i) o 

negócio jurídico ou contrato real, (ii) o direito real desse negócio jurídico e (iii) a própria 

coisa empenhada.19 Assim, essa definição designa vários aspectos de um mesmo instituto. 

A amplitude da semântica do conceito reflete-se no Código Civil brasileiro, que, sob o 

nome de penhor, proclama o direito real de garantia (artigo 364), o contrato que o constitui 

(caput do artigo 1.431) e mesmo parte de seu núcleo (artigo 1.432).20  

O penhor é um direito real de garantia que dá ao credor preferência no pagamento de 

um crédito constituído sobre bem móvel de outrem que lhe é entregue como garantia do 

cumprimento de uma obrigação.21 

                                                
17 A exemplo do sistema de preferências da LMOEA, da LMU e da CCC. 
18 Tome-se como exemplo SILVA, 2017, p. 17. 
19 MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado: direitos reais de garantia. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2012. t. XX: Parte especial, p. 562. 
20 LIQUIDATO, Alexandre Gaetano Nicola. O contrato de penhor. Tese (Doutorado em Direito Civil) – 
Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012, p. 27. 
21 PENTEADO, Luciano de Camargo. Direito das coisas. 3a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2014, p. 565.  
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Em sua modalidade clássica, refletida no artigo 1.431 do CCB, 22  as duas 

características próprias do penhor são (i) recair sobre bens móveis e (ii) a tradição, ou seja, 

haver a entrega da posse ao credor. 

Quanto à primeira característica, além dos bens móveis (artigos 82 a 84 do CCB),23 

podem ser objeto de penhor os imóveis por acessão, os direitos e os títulos de crédito. 

Quanto à segunda, atualmente, a regra é o penhor sem tradição, ou seja, o bem fica em 

poder do devedor (como acontece com o penhor rural, industrial, mercantil e de veículos).24 

A regra geral aplicável ao penhor comum estabelece que os bens objeto de penhor 

devem ser infungíveis, existentes e corpóreos.25 Entretanto, considerando todas as modalidades 

de penhor previstas, podemos afirmar que podem ser objeto de penhor tanto bens fungíveis 

como infungíveis, atuais ou futuros, singulares ou coletivos,26 materiais ou imateriais.27 

Além disso, os penhores têm as características próprias das garantias reais: (i) natureza 

acessória a uma obrigação principal: significa a dependência absoluta da relação real à relação 

pessoal28 e, por essa razão, se extingue com a extinção da obrigação, com a renúncia do 

credor, com a confusão entre a qualidade de credor e proprietário, com a remissão, com a 

adjudicação ou com a venda do bem; para ser eficaz, a extinção deve ser registrada;29 (ii) 

natureza indivisível: o direito real é indivisível, mesmo que o bem possa ser dividido, se 

componha de vários elementos ou tenha mais de um proprietário; assim, as garantias 

subsistem vinculando todos os bens objeto de penhor até o pagamento do débito e seus 

                                                
22 BRASIL, Código Civil, artigo 1.431: “Constitui-se o penhor pela transferência efetiva da posse que, em 
garantia do débito ao credor ou a quem o represente, faz o devedor, ou alguém por ele, de uma coisa móvel, 
suscetível de alienação [...]”. 
23 BRASIL, Código Civil, artigo 82: “São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção por 
força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. 
“Art. 83. Consideram-se móveis para os efeitos legais: I – as energias que tenham valor econômico; II – os 
direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes; III – os direitos pessoais de caráter patrimonial e 
respectivas ações”. 
“Art. 84. Os materiais destinados a alguma construção, enquanto não forem empregados, conservam sua 
qualidade de móveis; readquirem essa qualidade os provenientes da demolição de algum prédio”. 
24 BRASIL, Código Civil, artigo 1.431, Parágrafo único: “No penhor rural, industrial, mercantil e de veículos, as 
coisas empenhadas continuam em poder do devedor, que as deve guardar e conservar”. 
25 PENTEADO, 2014, p. 68-72. 
26 MIRANDA, 2012, p. 562. 
27 PENTEADO, Luciano de Camargo. Que coisa é coisa? Reflexões em torno a um pequeno ensaio de 
Carnelutti. Revista de Direito Privado, São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 10, n. 39, p. 249-258, 2009, p. 249. 
28 PENTEADO, 2014, p 365. 
29 BRASIL, Código Civil, artigo 1.437. 
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acessórios; (iii) o devedor deve ser capaz; (iv) o bem deve estar disponível; e (v) o bem deve 

ser alienável, ou seja, deve ser passível de comercialização. 

Com a atual evolução da tecnologia e do mercado financeiro, cada vez mais bens 

podem ser objeto de penhor e, por conseguinte, dados em garantia. 

O pacto comissório é proibido, ou seja, não se pode pactuar que o credor ficará com o 

bem outorgado em garantia em caso de inadimplemento da obrigação por parte do devedor. 

Quanto à forma, o penhor pode ser celebrado por instrumento privado ou público, 

dentro do qual a lei requer que se individualize o bem penhorado e indique o valor da dívida. 

Segundo a modalidade legislativa do penhor, ou seja, segundo o tipo de penhor, a 

publicidade será por intermédio da posse do bem ou de seu registro. Em alguns casos, a posse 

do bem pode ficar em poder do devedor, que deve conservá-lo durante o prazo acordado. 

Como vimos, o CCB trata de diversas modalidades de penhor: 

(i) penhor comum – é o penhor na sua feição clássica, já descrito acima; 

(ii) penhor rural – compreende o penhor agrícola e o penhor pecuário: 

(a) o penhor agrícola recai sobre bens móveis e imóveis por acessão. São eles: 

máquinas e instrumentos agrícolas, colheitas pendentes ou em via de 

formação, frutos acondicionados ou armazenados, lenha cortada e carvão 

vegetal e animais do serviço ordinário de estabelecimento agrícola. 30  O 

contrato tem duração de três anos. No caso de penhor sobre imóvel por 

acessão, o penhor pode ser constituído sobre um imóvel hipotecado sem 

necessidade de autorização do credor hipotecário, sempre considerando que a 

preferência segue sendo do credor hipotecário.31 Além disso, pode recair sobre 

colheitas futuras e, se uma não for suficiente, abrangerá a colheita seguinte; 

(b) o penhor pecuário recai sobre semoventes: animais que integram atividade 

pastoril, agrícola ou de lacticínios.32 O contrato tem duração de quatro anos. 

Existe a possibilidade de emissão de cédula rural pignoratícia, se a promessa de 

pagamento for em dinheiro. Trata-se de um documento fornecido pelo registro 

imobiliário com a transcrição da escritura do penhor e transferível por endosso. 

                                                
30 BRASIL, Código Civil, artigo 1.442. 
31 BRASIL, Código Civil, artigo 1.439. 
32 BRASIL, Código Civil, artigo 1.444. 
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(iii) penhor industrial e mercantil – ambos recaem sobre máquinas, aparelhos, 

materiais, instrumentos instalados e em funcionamento, com ou sem os acessórios, 

animais empregados na indústria, sal e bens para a exploração de salinas, produtos 

de suinocultura, animais destinados à industrialização de carnes e derivados, 

matérias-primas e produtos industrializados.33 Eles só se distinguem em virtude da 

natureza da obrigação (se for civil, trata-se de um penhor industrial; se for 

comercial, de penhor mercantil); 

(iv) penhor de direitos e títulos de crédito: 

(a) o penhor de direitos grava direitos passíveis de cessão sobre coisas móveis;34 

(b) o penhor sobre créditos, também chamado caução dos títulos de crédito, tem 

como objeto um bem corpóreo representado num documento; 

(v) penhor de veículos: compreende veículos que sejam empregados em qualquer tipo 

de transporte ou condução.35 O prazo máximo desse contrato é de dois anos, 

prorrogável por até mais dois. 

Até aqui, estudamos as modalidades de penhor convencional, ou seja, o penhor que 

deriva de um acordo da vontade das partes. 

Além disso, o penhor pode ser constituído por determinação da lei, para assegurar 

determinadas dívidas em situações particulares. Alguns autores não reconhecem essa como 

uma modalidade, considerando-a um mero direito de retenção,36 ou afirmam que só existirá 

penhor se as condições exigidas pela lei forem comprovadas por homologação judicial.37 Mas 

prevalece a opinião de que é um tipo de penhor. Os credores do penhor legal são: 

I – os hospedeiros, ou fornecedores de pousada ou alimento, sobre as 
bagagens, móveis, jóias ou dinheiro que os seus consumidores ou fregueses 
tiverem consigo nas respectivas casas ou estabelecimentos, pelas despesas 
ou consumo que aí tiverem feito; II – o dono do prédio rústico ou urbano, 
sobre os bens móveis que o rendeiro ou inquilino tiver guarnecendo o 
mesmo prédio, pelos aluguéis ou rendas.38 

 

                                                
33 BRASIL, Código Civil, artigo 1.447. 
34 BRASIL, Código Civil, artigo 1.452. 
35 BRASIL, Código Civil, artigo 1.461. 
36 GOMES, Orlando. Direitos reais. 21 ed. rev. e atual. por Luiz Edson Fachin. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 368. 
37 RODRIGUES, Silvio. Direito civil. 27a ed. São Paulo: Saraiva, 2002. v. 5, p. 360. 
38 BRASIL, Código Civil, artigo 1.467. 
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1.1.2 Hipoteca mobiliária 

Sujeitas a disciplina ou regime especial, seja pela natureza dos bens e/ou por seu valor, 

estão: (i) a hipoteca naval, também conhecida como marítima, a qual incide em embarcações, 

(ii) a hipoteca aérea, que recai em aeronaves, e (iii) a hipoteca de vias férreas, que incide 

sobre estradas de ferro.39 

 

1.1.2.1 Hipoteca de vias férreas 

A hipoteca de estradas de ferro recai sobre a linha e o material de exploração e não 

abrange o imóvel sobre o qual se construiu a linha. 40  Mesmo sendo essa a teoria 

predominante, encontramos autores que afirmam que o solo que serve de leito à linha também 

está compreendido no conjunto de bens que conformam a via férrea.41 

O credor tem o direito de preferência e pode se opor à venda da estrada, das linhas, 

dos ramais ou de seu material, nos casos em que sua garantia pode restar prejudicada ou 

diminuída, mas não tem direito à posse. Se for preciso executar a garantia, deve ser intimado 

representante da União ou do Estado, que poderá remir a dívida pagando o preço da 

arrematação ou da adjudicação, com fundamento no interesse público.42 

 

1.1.2.2 Hipoteca aérea 

Conforme dispõe o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA), instituído pela Lei n. 

7.565, de 19 de dezembro de 1986, em seu artigo 106: “Considera-se aeronave todo aparelho 

manobrável em vôo, que possa sustentar-se e circular no espaço aéreo, mediante reações 

aerodinâmicas, apto a transportar pessoas ou coisas”. 

                                                
39 BRASIL, Código Civil, artigo 1.473: “Podem ser objeto de hipoteca: I – os imóveis e os acessórios dos 
imóveis conjuntamente com eles; II – o domínio direto; III – o domínio útil; IV – as estradas de ferro; V – os 
recursos naturais a que se refere o art. 1.230, independentemente do solo onde se acham; VI – os navios; VII – as 
aeronaves; VIII – o direito de uso especial para fins de moradia; IX – o direito real de uso; X – a propriedade 
superficiária”. 
40 PENTEADO, 2014, p. 574. 
41 GOMES, 2012, p. 389. 
42 BRASIL, Código Civil, artigo 1.505. 
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As aeronaves são bens móveis, mas, por ter um valor alto e por ser fácil individualizá-

las, podem ser objeto de hipoteca e não de penhor. E mais ainda: normalmente, os devedores 

precisam continuar operando as aeronaves, ou seja, deter sua posse para poder afrontar suas 

dívidas sem conseguir transferi-las aos credores. 

Esse tipo de hipoteca segue as mesmas regras gerais sobre direitos reais de garantia. O 

credor hipotecário têm os direitos de (i) excutir a coisa hipotecada, (ii) preferir no pagamento 

outros credores e (iii) executar o devedor pelo restante da dívida quando o produto da venda 

da coisa empenhada não bastar. Quanto ao valor do título constitutivo, são precisos o registro 

do total da dívida, o prazo para pagamento, a taxa de juros e a especificação da coisa dada em 

garantia.43 

Além disso, as aeronaves estão sujeitas a registro, e podem ser objeto de hipoteca não 

só a aeronave completa, mas também motores, partes e acessórios, mesmo estando a nave em 

construção (artigo 138 do CBA).44 O artigo 1 do CBA dispõe que o direito aeronáutico é 

regulado por tratados, convenções e atos internacionais de que o Brasil seja parte, pelo CBA e 

pela legislação complementar.45 

A Convenção relativa ao Reconhecimento Internacional de Direitos sobre 

Aeronaves,46 assinada em Genebra em 19 de junho de 1948 por 89 países e ratificada por 81 

(entre os quais, o Brasil), foi a tentativa mais relevante de lidar com as dificuldades quanto à 

propriedade e aos direitos e garantias sobre aeronaves por muito tempo.47 Foi parcialmente 

                                                
43 GOMES, 2012, p. 356. 
44 “Art. 138. Poderão ser objeto de hipoteca as aeronaves, motores, partes e acessórios de aeronaves, inclusive 
aquelas em construção. §1° Não pode ser objeto de hipoteca, enquanto não se proceder à matrícula definitiva, a 
aeronave inscrita e matriculada provisoriamente, salvo se for para garantir o contrato, com base no qual se fez a 
matrícula provisória. §2° A referência à aeronave, sem ressalva, compreende todos os equipamentos, motores, 
instalações e acessórios, constantes dos respectivos certificados de matrícula e aeronavegabilidade. §3° No caso 
de incidir sobre motores, deverão eles ser inscritos e individuados no Registro Aeronáutico Brasileiro, no ato da 
inscrição da hipoteca, produzindo esta os seus efeitos, ainda que estejam equipando aeronave hipotecada a 
distinto credor, exceto no caso de haver nos respectivos contratos cláusula permitindo a rotatividade dos 
motores. §4º Concluída a construção, a hipoteca estender-se-á à aeronave se recair sobre todos os componentes; 
mas continuará a gravar, apenas, os motores e equipamentos individuados, se somente sobre eles incidir a 
garantia. §5° Durante o contrato, o credor poderá inspecionar o estado dos bens, objeto da hipoteca”. 
45 BRASIL. Lei n. 7.565, 19 de dezembro de 1986. 
46 Decreto do Governo n. 33, de 4 de setembro de 1985. 
47 VENEZIANO, Felipe Bonsenso. Convenção da Cidade do Cabo e Protocolo Aeronáutico: aplicabilidade e 
efeitos no ordenamento jurídico brasileiro. Dissertação (Mestrado em Direito Civil) – Faculdade de Direito, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017, p. 66 
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revogada e continua em vigor em relação aos bens não contemplados pela Convenção da 

Cidade do Cabo (como partes e equipamentos de aeronaves).48 

O Brasil aderiu à Convenção sobre Garantias Internacionais Incidentes sobre 

Equipamentos Móveis (conhecida por seu nome em inglês, Cape Town Convention) e ao 

Protocolo à Convenção sobre Garantias Internacionais Incidentes sobre Equipamentos Móveis, 

relativos a questões específicas de equipamento aeronáutico, firmados na Cidade do Cabo, em 

16 de novembro de 2001, e ratificados em 15 de maio de 2013, pelo Decreto n. 8.008 

(respectivamente, Convenção da Cidade do Cabo e Protocolo Aeronáutico).49 Ambos vigoram 

atualmente no direito brasileiro. A Convenção e o Protocolo são aplicáveis às operações 

internas do Brasil, conforme estabelece o artigo 50, §1o da Convenção,50 a garantias em 

transações internacionais, a garantias reais, a contratos de compra e venda com reserva de 

domínio, a contratos de arrendamento mercantil e a contratos de leasing sobre aeronaves entre 

partes brasileiras. No entanto, mediante a declaração ao artigo 39, §1o, o Brasil rejeitou a 

prioridade das garantias feitas no marco da convenção sobre as garantias e preferências não 

convencionais do direito interno.51 

 

1.1.2.3 Hipoteca naval 

Recai sobre embarcações, mesmo em fase de construção, qualquer que seja a 

arqueação bruta do navio,52 além de acessórios como botes, lanchas, máquinas e também 

sobre melhorias introduzidas após a hipoteca.53 

                                                
48 VENEZIANO, 2017, p. 68. 
49 Logo adiante, discute-se o conteúdo da Convenção da Cidade do Cabo e o do Protocolo Aeronáutico. 
50 “Art. 50, §1o: Um Estado contratante pode, no momento da ratificação, aceitação ou aprovação do Protocolo, ou 
de sua adesão a este, declarar que a presente Convenção não se aplicará a uma operação que seja uma operação 
interna no que se refere a esse Estado e com respeito a todas as categorias de bens ou a algumas destas”. 
51 Declaração do artigo 39, §1o: “A República Federativa do Brasil declara que: todas as categorias de direitos ou 
garantias não convencionais que, sob as Leis da República Federativa do Brasil tenham ou venham a ter no 
futuro prioridade sobre uma garantia sobre um bem equivalente àquela do titular de uma garantia internacional 
registrada deverão ter prioridade sobre uma garantia internacional registrada, seja no âmbito dos procedimentos 
de insolvência ou não [...]”. 
52 BRASIL. Lei n. 7.652, de 3 de fevereiro de 1988, artigo 13. 
53 ESPÍNOLA, Eduardo. Os direitos reais no direito civil brasileiro. Rio de Janeiro: Conquista, 1958, p. 475; 
LOPES, Miguel Maria de Serpa. Tratado dos registros públicos. 6a ed. atual. por José Serpa de Santa Maria. 
Brasília: Brasília Jurídica, 1997, p. 287. 
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A hipoteca naval está regulamentada por uma lei federal e duas convenções 

internacionais. A Lei Federal n. 7.652/1988 dispõe que as embarcações brasileiras, exceto as 

da Marinha de Guerra, serão inscritas na Capitania dos Portos ou em órgão subordinado em 

cuja jurisdição for domiciliado o proprietário ou armador ou onde for operar a embarcação. 

Além disso, é obrigatório o registro no Tribunal Marítimo, quando a nave pese mais de 100 

toneladas. 54  As hipotecas sobre navios brasileiros devem ser registradas no Tribunal 

Marítimo, sendo essa inscrição declaratória,55 e a dita lei não se aplica a embarcações 

estrangeiras. 

As convenções são (i) a Convenção Internacional para a Unificação de Certas Regras 

Relativas aos Privilégios e Hipotecas Marítimas, adotada em Bruxelas em 1926, na 

Conferência Internacional de Direito Marítimo, promulgada no Brasil nos termos do Decreto 

n. 351/1935 (Convenção de Bruxelas), e (ii) a Convenção de Direito Internacional Privado, 

adotada em Havana, em 1928, na Sexta Conferência Internacional Americana, promulgada no 

Brasil nos termos do Decreto n. 18.871/1929 (Código de Bustamante). 

A Convenção de Bruxelas unificou o direito de preferência das hipotecas constituídas 

sob a lei e/ou em jurisdição estrangeira. Além disso, estabeleceu a lex fori como competente 

para execução hipotecária. Em virtude disso, o regime brasileiro de hipoteca é regulamentado 

pela Convenção. 

O Código de Bustamante assegura os efeitos extraterritoriais da hipoteca marítima 

mesmo em “países cuja legislação não conheça ou não regule essa hipoteca ou esses 

privilégios”.56 

 

1.2 Outras formas contratuais de garantia por bens móveis  

Alguns autores confundem tipos ou modalidades de garantia real com formas 

contratuais de garantia. Isso acontece comumente com a alienação fiduciária em garantia, por 

                                                
54 BRASIL. Lei n. 7.652, de 3 de fevereiro de 1988, artigo 3. 
55 “Art. 12, §1: [...] Enquanto não registrados, os direitos reais e os ônus subsistem apenas entre as partes, 
retroagindo a eficácia do registro à data da prenotação do título”. 
56 BRASIL. Decreto n. 18.871, de 1929, artigo 278. 
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exemplo, que não é um tipo de garantia real (como são o penhor, a hipoteca e a anticrese) e 

tampouco uma modalidade de garantia pessoal.57 

 

1.2.1 Alienação fiduciária em garantia  

O ordenamento jurídico brasileiro tem muitas figuras de natureza fiduciária.58 Para 

entender a alienação fiduciária em garantia, é preciso distinguir duas figuras jurídicas a que 

aludem as normas: (i) a alienação fiduciária em garantia e (ii) a propriedade fiduciária. 

A alienação fiduciária em garantia é o contrato que serve de título à constituição da 

propriedade fiduciária. É similar ao que acontece com o contrato de hipoteca, o contrato de 

penhor ou o contrato de anticrese, já que são os títulos que dão margem à construção das 

garantias reais de hipoteca, penhor e anticrese.59 Então, se o objeto for coisa corpórea, faz-se 

um contrato de alienação fiduciária em garantia; se for coisa incorpórea, trata-se, geralmente, 

de cessão fiduciária.60 No entanto, alguns bens incorpóreos podem ser objeto de alienação 

fiduciária, como, por exemplo, direitos de propriedade intelectual ou valores mobiliários, 

assim como também coisas futuras (artigo 483 do Código Civil). 

A alienação fiduciária em garantia tem origem tanto no trust receipt anglo-saxão 

quanto na fidúcia romana (fiducia cum creditore),61 em virtude da qual o devedor transfere 

                                                
57 ALVES, José Carlos Moreira. Da alienação fiduciária em garantia. São Paulo: Saraiva, 1973, p. 40. 
58 As principais figuras de natureza fiduciária do direito positivo brasileiro segundo o tipo de bem de que se trate 
são (i) bens móveis para garantia de créditos constituídos no âmbito dos mercados financeiro e de capitais, bem 
como para garantia de créditos fiscais e previdenciários; direitos bens móveis e títulos de crédito; e coisa 
fungível (artigo 66-B da Lei n. 4.728/1965, com a redação da Lei n. 10.931/2004); (ii) ações de sociedades por 
ações (Lei n. 6.404/1976); (iii) aeronaves, para fins de garantia (Lei n. 7.565/1986, artigo 148 e seguintes); (iv) 
bens móveis para fins de garantia celular – promessa de entrega de produtos rurais – cédula de produto rural – 
CPR (Lei n. 8.929/1994); (v) direitos creditórios sobre imóveis (Lei n. 4.864/1965 e Lei n. 9.514/1997; (vi) bens 
imóveis em geral, para fins de garantia; e créditos que constituam lastro de títulos em processo de securitização 
de créditos imobiliários (Lei n. 9.514/1997); (vii) imóveis destinados ao Programa de Arrendamento Residencial 
(Lei n. 10.188/2001); (viii) quotas de fundo de investimento para garantia de locação de imóveis (artigo 88 da 
Lei n. 11.196/2005); (ix) dos imóveis integrantes de carteiras dos fundos de investimento imobiliário (Lei n. 
8.668/1993); e (x) créditos para fins de securitização de créditos vinculados à atividade agropecuária (artigo 38 a 
41 da Lei n. 11.076/2004). 
59 ALVES, 1973, p. 40. 
60 CHALHUB, Melhim Namem. Negócio fiduciário. 3a ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 185. 
61 SILVA, Fábio Rocha Pinto e. Garantias imobiliárias em contratos empresariais: hipoteca e alienação 
fiduciária. São Paulo: Almedina, 2014. p. 125, citando DINAMARCO, Candido Rangel. Alienação fiduciária de 
bens imóveis. Revista de Direito Imobiliário, n. 51, p. 238; e GOMES, Orlando. Alienação fiduciária em 
garantia. São Paulo: RT, 1971. p. 26-27.  
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fiduciariamente o domínio da coisa para outorgá-la como garantia. Mais especificamente, ela 

implica a transferência da propriedade indireta e resolúvel de um bem em garantia (móvel ou 

imóvel) ao credor, que passa a ser o proprietário fiduciário de tal bem (propriedade resolúvel) 

independentemente de sua tradição efetiva, pelo prazo do escopo do negócio, com a 

finalidade exclusiva de garantir o pagamento ou o cumprimento de uma obrigação. 

Uma vez cumprida a obrigação, o credor deve restituir ao proprietário a titularidade do 

bem. Em caso de descumprimento, deve vender o bem e com seu produto pagar a dívida 

garantida e os gastos pela realização do bem e devolver o saldo restante ao devedor.62 Se o 

produto da venda não é suficiente, não se extingue a obrigação, e o devedor permanece 

obrigado pelo saldo remanescente da dívida.63 Além disso, é importante destacar que o credor 

fiduciário não pode – num primeiro momento64 – se apropriar do bem se a dívida não for paga 

no vencimento, ou seja, está vedado o denominado “pacto comissório” (artigo 1.365 do 

Código Civil).65 Tal vedação tem dois objetivos fundamentais, quais sejam: (i) proteger o 

devedor para que o bem não seja entregue por montante inferior ao que vale; e (ii) preservar 

os direitos dos demais credores.66  

A natureza jurídica da alienação fiduciária em garantia é contratual.67 Sendo a 

propriedade transitória até o pagamento da dívida, o contrato de constituição da garantia deve 

prever sua extinção. 

Como regra, o bem móvel deve ser alienável e identificável por características 

particulares como número de série, ano e local de fabricação, peculiaridades da coisa que 

                                                
62 BRASIL, Código Civil, artigo 1.364. 
63 BRASIL, Código Civil, artigo 1.366. 
64 Poderá o devedor, por exemplo, através de um novo negócio jurídico, acordar com o credor uma dação em 
pagamento, prevista no artigo 356 do Código Civil, o qual estabelece que “o credor pode consentir em receber 
prestação diversa da que lhe é devida”, não estando vinculada ao pacto comissório. 
65 Entretanto, o §5º do artigo 27 da Lei n. 9.514/1997 faz uma exceção ao pacto comissório no caso dos bens 
imóveis, observando que será considerada extinta a dívida se, no segundo leilão, não houver licitante, mantendo-
se a propriedade com o credor fiduciário. 
66 DALÓ, Luiz Paulo Lago. A alienação fiduciária de bens imóveis nas operações estruturadas via emissão de 
certificados de recebíveis imobiliários (CRI). Dissertação (Mestrado em Direito) – Escola de Direito de São 
Paulo da Fundação Getulio Vargas, São Paulo, 2019, p. 91 
67 ALVES, 1973, p. 45. 
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constam no contrato de alienação fiduciária (em função dos artigos 1.36768 e 1.36269 do CCB, 

e, para sua constituição, do artigo 1.42470 do mesmo CCB). 

Os contratos celebrados no marco da Lei de Mercado de Capitais também devem 

incluir a taxa de juros, a cláusula penal e, se houver, o índice de atualização monetária. É 

importante ressaltar que, caso não se possa identificar o objeto da garantia por características 

peculiares no contrato de alienação fiduciária, o credor terá o ônus da prova contra terceiros 

de identificar os bens que estão em poder do devedor. 

A alienação fiduciária de bem móvel foi incorporada pelo direito brasileiro em 1965, 

pelo artigo 66 da Lei n. 4.728, que disciplina o mercado de capitais e procura facilitar a 

obtenção de crédito, foi alterada em 1969, pelo Decreto-Lei n. 911, e, mais recentemente, pela 

Lei n. 9.514, de 20 de novembro de 1997, e pela Lei n. 10.931, de 2 de agosto de 2004. 

Posteriormente, o CCB revogou o regime da Lei de Mercado de Capitais, exceto as 

normas processuais, que continuam em vigor, e inseriu a propriedade fiduciária de bens 

móveis para fins de garantia na parte relativa ao Direito das Coisas, nos artigos 1.361 a 1.368. 

Dispõe o artigo 1.361 do CCB que: “Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa 

móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor”.71 É infungível, 

pois tem que ser conservada durante o negócio e restituída pelo devedor depositário ao final 

do prazo contratual, não podendo ser substituída.72 O CCB não restringe o uso da garantia 

para dívidas no marco do mercado de capitais, mas o estende a “credores que sejam pessoas 

jurídicas ou pessoas naturais”.  

                                                
68 BRASIL, Código Civil, artigo 1.367: “A propriedade fiduciária em garantia de bens móveis ou imóveis 
sujeita-se às disposições do Capítulo I do Título X do Livro III da Parte Especial deste Código e, no que for 
específico, à legislação especial pertinente, não se equiparando, para quaisquer efeitos, à propriedade plena de 
que trata o art. 1.231”. 
69 BRASIL, Código Civil, artigo 1.362: “O contrato, que serve de título à propriedade fiduciária, conterá: I – o 
total da dívida, ou sua estimativa; II – o prazo, ou a época do pagamento; III – a taxa de juros, se houver; IV – a 
descrição da coisa objeto da transferência, com os elementos indispensáveis à sua identificação”. 
70 BRASIL, Código Civil, artigo 1.424: “Os contratos de penhor, anticrese ou hipoteca declararão, sob pena de 
não terem eficácia: I – o valor do crédito, sua estimação, ou valor máximo; II – o prazo fixado para pagamento; 
III – a taxa dos juros, se houver; IV – o bem dado em garantia com as suas especificações”. 
71 BRASIL, Código Civil, artigo 1.361, grifo nosso. Não obstante, a antiga Lei n. 4.728/1965 continha 
disposições que admitiam, “de certa forma e ilogicamente, que as coisas fungíveis possam ser objeto de 
alienação fiduciária [...]” (ALVES, 1973, p. 106). 
72 O Código Civil Brasileiro exclui os bens fungíveis da propriedade fiduciária. Entretanto, essa limitação é 
normalmente contornável: como a fungibilidade não é uma característica dos bens, mas a interpretação subjetiva 
de quem os descreve, basta assim identificar os bens de maneira única, tal como se o fez no corpo deste trabalho. 
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A Lei n. 10.931/2004, antes enunciada, revogou os artigos 66 e 66-A da Lei do 

Mercado de Capitais e introduziu o artigo 66-B, que regula a alienação fiduciária no âmbito 

financeiro e no mercado de capitais, complementando a regulamentação geral dada pelo CCB. 

Em oposição à definição do Código Civil, o §3o do artigo 66-B da Lei do Mercado de Capitais 

estabelece que a alienação fiduciária pode recair sobre “bens móveis fungíveis”. Ali se 

estabelece que tal alienação deve ser convencionada entre duas entidades financeiras e será 

permitida em qualquer contrato bancário que tenha como “credor uma instituição financeira” 

ou que seja acessório de uma operação de mercado de capitais. Parte da doutrina criticou essa 

normativa com o fundamento de que contraria o princípio do desdobramento da posse que 

caracteriza a alienação fiduciária, mesmo que seja em caráter excepcional,73 e outra parte 

defendeu a separação desses dois regimes.74 Em suma, há um regime jurídico dúplice a reger 

a propriedade fiduciária de bens móveis, o que pode implicar insegurança jurídica. 

A alienação fiduciária de bens móveis acaba sendo um instrumento mais aproveitado 

por instituições financeiras do que por pequenas ou médias empresas, que têm mais 

dificuldade para competir com as de maior porte na solicitação de financiamentos. 

Porém, com a regulamentação das fintechs75 no Brasil em abril de 2018,76 aumentaram 

as oportunidades de as PME obterem crédito mais barato e acessível mediante garantias sobre 

bens móveis. De acordo com o BCB,77 as fintechs são empresas que introduzem inovações 

nos mercados financeiros por meio do uso intenso de tecnologia, com potencial para criar 

novos modelos de negócios. Atuam por meio de plataformas on-line e oferecem serviços 

digitais inovadores relacionados ao setor.  

No Brasil, há várias categorias de fintechs – de crédito, pagamento, gestão financeira, 

empréstimo, investimento, financiamento, seguro, negociação de dívidas, câmbio, e 
                                                
73 CHALHUB, 2006, p. 195; FABRÍCIO, Adroaldo Furtado. Alienação fiduciária de coisa fungível: um grave 
equívoco. Revista dos Tribunais, n. 617, p. 16-19, mar. 1987; RESTIFFE NETO, Paulo. Garantia fiduciária. 2a 
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1976, p. 101. 
74 A separação desses dois regimes encontra respaldo no STJ-Resp n.1101375 RS 2008/024016-2-Relator 
Ministro Luis Felipe Salomão. Data de Julgamento: 4/06/13, T4. Quarta Turma, Data de publicação: DJe 
01/07/13. No caso trazido pelo magistrado, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, tratava-se de pessoa 
jurídica que pretendia adotar o procedimento especial de busca e apreensão apresentado no Decreto-Lei n. 
911/1969 para resgatar bens dados em garantia em um contrato. No caso, o Ministro discutiu a legitimidade ativa 
da empresa requerente para se valer de procedimento especial criado para situações do mercado financeiro. Aí, o 
regime que guiou o julgamento do caso foi o disposto no Código Civil. 
75 A palavra fintechs resulta da composição entre os termos em inglês finance e technology. 
76 Pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) – Resoluções 4.656 e 4.657. 
77  FINTECHS. Banco Central do Brasil. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/ 
fintechs>. Acesso em: 5 ago. 2019. 
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multisserviços – e só podem ser autorizados a funcionar dois tipos de fintechs de crédito para 

intermediação entre credores e devedores por meio de negociações realizadas em meio 

eletrônico: a Sociedade de Crédito Direto (SDC) e a Sociedade de Empréstimo entre Pessoas 

(SEP), cujas operações constarão do Sistema de Informações de Créditos (SCR).  

As fintechs estão começando a criar novas alternativas para o uso de bens móveis como 

garantia em favor das PME; por exemplo, em operações de alienação fiduciária sobre veículos.78 

Quanto à interação da alienação fiduciária com a Lei de Recuperação de Empresas e 

Falência (LRE), é importante esclarecer que a decretação da falência ou o deferimento do 

processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações em 

beneficio do devedor pelo prazo de 180 dias, nos termos do artigo 6o. Todavia, registre-se que 

esse prazo vem sendo excepcionalmente prorrogado pela jurisprudência nos casos em que não 

tenha havido deliberação sobre o plano de recuperação pelos credores em razão de atraso não 

imputável à empresa recuperanda.79 Além disso, o §3o do artigo 49 da referida Lei prevê que 

nem o credor fiduciário, nem os bens submetidos a alienação fiduciária estarão sujeitos aos 

efeitos de eventuais processos de recuperação judicial do devedor.80 Isso significa que tais 

créditos estão excluídos do processo de recuperação, podendo ser executados em separado, a 

partir de procedimentos mais céleres. Esse é um dos principais motivos pelos quais as 

garantias que abrangem contratos de propriedade fiduciária são atraentes para o investidor. De 

acordo com Marcelo Sacramone:81 

O proprietário fiduciário não se submete à recuperação judicial por ter 
verdadeiro “direito real em garantia” e não um “direito real de garantia”. Ao 
credor é atribuída a propriedade da coisa para a garantia de um negócio 

                                                
78 QUERO Financiar.com. Disponível em: <https://querofinanciar.com/emprestimo-com-garantia-de-veiculos/ 
#1510318001687-78d29b37-a221>. Acesso em: 5 ago. 2019. 
79 Nesse sentido, vejam-se BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgInt no AREsp: 443.665 RS 2016, Relator: 
Ministro MARCO BUZZI. Data de Julgamento: 15 set. 2016. T4 – QUARTA TURMA. Data da Publicação: 23 
set. 2016 e BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgInt no AREsp: 887860 SE 2016/0069591-1. Relator: 
Ministro RAUL ARAÚJO. Data do julgamento: 23 ago. 2016. T4 – QUARTA TURMA. Data da publicação: 
DJe 9 set. 2016. 
80 BRASIL. Lei n. 11.101, de 9 de junho de 2005, artigo 49: “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os 
créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos [...] §3º Tratando-se de credor titular da posição de 
proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente 
vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, 
inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu 
crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a 
coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo 
de suspensão a que se refere o §4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos 
bens de capital essenciais a sua atividade empresarial”. 
81 SACRAMONE, Marcelo Barbosa. Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência. São Paulo: 
Saraiva, 2018, p. 206-207. 
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jurídico principal. Difere-se esse direito de propriedade fiduciária sobre a 
coisa dos direitos reais de garantia, como a hipoteca, o penhor e a anticrese. 
Nestes, o credor tem um direito real sobre o bem do devedor, enquanto na 
propriedade fiduciária o credor tem um direito real sobre bem próprio, de 
sua propriedade, ainda que resolúvel. 

No entanto, a jurisprudência vem flexibilizando a aplicação dessa regra nos casos em 

que o bem alienado é essencial para a preservação da empresa (princípio contido na parte 

final do §3º do artigo 49 e no caput do art. 47 da LRE), conforme já tem decidido em 

sucessivas oportunidades o Superior Tribunal de Justiça: 

1. Via de regra, o credor titular da posição de proprietário fiduciário ou 
detentor de reserva de domínio de bens móveis ou imóveis não se sujeita aos 
efeitos da recuperação judicial (Lei n. 11.101/2005, art. 49, §3o). 2. No caso 
dos autos, porém, o Juízo da Recuperação Judicial informa que o objeto da 
busca e apreensão em trâmite no Juízo Comum “são bens essenciais às 
atividades da Recuperanda”. 3. Nos moldes da jurisprudência da eg. 
Segunda Seção desta Corte, demonstrado que o objeto do litígio envolve 
bens de capital essenciais à atividade empresarial, afasta-se a exceção 
contida no §3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, prevalecendo a exceção da 
exceção constante da parte final do mesmo dispositivo legal. 4. Agravo 
regimental desprovido.82 

A nominação da essencialidade do bem estritamente necessário para preservar a 

empresa é uma medida excepcional e determinada no caso concreto pelo juiz.83 Entretanto, 

atualmente, há inúmeras interpretações extensivas relativas ao conceito de bem de capital 

essencial à manutenção da atividade da empresa recuperanda, fazendo com que o juiz da 

recuperação judicial impeça a apreensão do bem alienado ao beneficiário da garantia.84 

Contudo, as medidas de apropriação de bens móveis e imóveis pelo credor titular da 

sua propriedade fiduciária podem ser retomadas logo que vença o stay period, ainda que esses 

bens sejam considerados essenciais (salvo se a devedora demonstrar que existem requisitos da 

tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, com aplicação concomitante do artigo 189 

da LRE). No mesmo sentido, destaca-se a recente decisão proferida no bojo da Recuperação 
                                                
82 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Conflito positivo de competência n. 134.655-
AL. Relator: Ministro RAUL ARAÚJO. Segunda Seção. Data do julgamento: 14 out. 2015. Data da publicação: 
DJe 3 nov. 2015, grifo nosso. 
83  WAISBERG, Ivo. Proteção dos ativos essenciais da recuperada. In: MENDES, Bernardo Bicalho de 
Alvarenga (Coord.). Aspectos polêmicos e atuais da Lei de Recuperação de Empresas. Belo Horizonte: 
D’Plácido, 2016, p. 446. 
84 Nesse sentido, destaque-se a decisão de processamento da Recuperação Judicial das empresas Odebrecht S/A 
e outras. SÃO PAULO (Município). Tribunal de Justiça de São Paulo. Processo n. 1057756-77.2019.8.26.0100. 
1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca. 17 jun. 2019.  Disponível em: <https://esaj.tjsp. 
jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=2S0012IW70000&processo.foro=100&uuidCaptcha=sajcaptcha_2fdd04
c2f7e84f42a0f8635135dd3da2>. Acesso em: 3 ago. 2019. 
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Judicial do grupo Lupatech, em curso no MM. Juízo da 1ª Vara de Falências e Recuperações 

Judiciais da Comarca de São Paulo (SP), que reconheceu que a impossibilidade de excussão 

dos bens por credores titulares de créditos não sujeitos a recuperação judicial é temporária e 

não pode servir para blindar a empresa em recuperação frente a eles: 

3. Controvérsia estabelecida entre recuperandas e BNDES (fls. 26463/26479 
e 27108/27110) manifestando-se sobre a recusa do BNDES a proposta de 
composição de seu crédito (extraconcursal), bem como sobre o pedido de 
revogação da suspensão da ação de busca de apreensão n. 0021581-
60.2015.4.03.6100, em tramitação na 5a Vara Federal de São Paulo, 
sustentam as recuperandas a ocorrência de trânsito em julgado da decisão que 
reconheceu a essencialidade dos bens enquanto perdurar o período de 
cumprimento do plano. Reiteram, ademais, a essencialidade dos bens para o 
exercício de suas atividades operacionais, [...] O BNDES, de seu turno, em 
sua última manifestação nos autos, ressalta que a única matéria da efetiva 
competência do juízo é a questão ligada à proteção de bens das recuperandas, 
em função de sua essencialidade, no lapso do chamado stay period. 
Argumenta que este período se esgotou de há muito e, com fundamento no 
Enunciado III do Grupo de Câmeras de Direito Empresarial do TJSP, pugna 
novamente pela revogação da ordem de suspensão que a impede de dar 
continuidade à ação de busca e apreensão movida em face das recuperandas. 
E a síntese da questão posta para deliberação do juízo. Não há que se falar, de 
início, em preclusão ou trânsito em julgado de decisão proferida nos autos em 
favor das recuperandas reconhecendo a essencialidade de determinados de 
bens de capital e, portanto, da impossibilidade temporária de excussão dos 
bens por credores titulares de créditos não sujeitos a recuperação judicial. A 
tutela protetória, bem sabem as recuperandas, tem caráter provisório e 
objetivava assegurar-lhes o gozo de bens essenciais a sua operação no 
momento da negociação de seu plano, impedindo, durante o período de 
discussão e aprovação do plano, que a empresa se visse desfalcada de ativos 
que comprometeriam seu processo produtivo. A proteção, contudo, não é 
definitiva, como bem ponderou o BNDES, entendimento consolidado pelo E. 
Tribunal de Justiça no Enunciado III do Grupo de Câmeras de Direito 
Empresarial, segundo o qual escoado o prazo de suspensão de que trata o c 
4Ao, do artigo 6Ao da Lei 11.101/05 (stay period), as medidas de 
expropriação pelo credor titular de propriedade fiduciária de bens móveis ou 
imóveis, de arrendador mercantil, de proprietários ou promitente vendedor, 
poderão ser retomadas, ainda que os bens a ser executados sejam essenciais 
à atividade empresarial. Assim, à luz de tal entendimento, escoado o stay 
period, a essencialidade de bens não mais se constitui razão jurídica para se 
impedir ao credor a continuidade da ação cabível para a defesa de seu 
credito, de sorte que inexistem na espécie os fenômenos de preclusão ou 
trânsito em julgado sustentados pelas recuperandas em contraposição ao 
pedido do BNDES. Este juízo, alias, em recentes decisões sobre a matéria 
idêntica, vem consignando o entendimento de que a recuperação judicial não 
pode servir de instrumento de blindagem da empresa em recuperação frente 
aos credores não sujeitos ao plano. Dito de outro modo, durante o período de 
supervisão judicial sobre o cumprimento do plano, eventual reconhecimento 
de essencialidade de bens para fins de sua manutenção na posse da 
recuperanda deve ser analisada de maneira excepcional ecum grano salis, 
para evitar o alargamento de interpretação que não encontra respaldo legal. 
Para que a essencialidade dos bens seja reconhecida após o stay period, 
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mormente em relação aos bens de capital que estejam inseridos nas hipóteses 
do parágrafo 3Ao do art. 49 da Lei 11.101/2005, existe a necessidade de a 
recuperanda demonstrar a presença dos requisitos da tutela de urgência, nos 
termos do art. 300 do CPC, com aplicação concomitante do art. 189 da LRF 
[...]. É preciso, em suma, garantir aos credores não sujeitos ao plano de 
recuperação o exercício da prerrogativa de legal de buscar a satisfação de 
seus créditos em execuções individuais. [...] Tem razão o BNDES, portanto, 
ao asseverar que a competência deste juízo está limitada à aferição da 
essencialidade do bem e de sua proteção no curso do processo de recuperação 
judicial. [...] Não é mais dado ao juízo estender a proteção de forma 
indefinida, ao arrepio da lei e do entendimento jurisprudencial consolidado 
sobre o tema. Isto posto, revoga-se a suspensão outrora determinada do juízo, 
permitindo-se ao BNDES o prosseguimento com as medidas que entenda 
cabíveis nos autos da ação de busca e apreensão, processo n. 0021581-
60.2015.4.03.6100, em trâmite na 5a Vara Federal de São Paulo/SP.85 

Em suma, nem a alienação fiduciária, que tradicionalmente foi considerada a melhor 

opção para conseguir a execução rápida e segura de bens outorgados em garantia, pode ser 

considerada hoje uma blindagem total contra os efeitos da recuperação judicial. 

Pode-se observar, portanto, que a alienação fiduciária difere do penhor em que se 

transfere a posse e não constitui um mero direito real de garantia, que pode ser constituído 

independentemente da tradição da coisa, inclusive enquanto esta se acha em poder do 

devedor, que nesse caso se converte em depositário.86 Por outro lado, no penhor, às vezes é 

exigida a tradição, não havendo necessária a transmissão de propriedade. 

 

1.2.2 Contrato de compra e venda com reserva de domínio 

A figura está instituída nos artigos 521 a 528 do CCB. A cláusula de reserva de 

domínio ou propriedade é acessória a um contrato de compra e venda e permite que o 

vendedor de uma coisa móvel reserve para si a propriedade do bem até que seu preço seja 

inteiramente pago. Ou seja, a propriedade do bem fica sujeita a uma condição suspensiva. 

                                                
85 SÃO PAULO (Município). Tribunal de Justiça de São Paulo. 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da 
Comarca de São Paulo. Processo n. 1050924-67.2015.8.26.0100. Recuperação Judicial do grupo Lupatech. 
Número do Diário: 2859, p. 971-1001. Data da publicação: 1 ago. 2019, grifos nossos. Disponível em: 
<https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=2S000GWQT0000&processo.foro=100&uuidCaptcha=
sajcaptcha_2fdd04c2f7e84f42a0f8635135dd3da2>. Acesso em: 3 ago. 2019. 
86 ALVES, 1973, p. 10. 
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A reserva de propriedade é um importante instrumento de tutela do vendedor que 

vende uma coisa e a entrega logo, concedendo ao comprador um prazo para pagamento. Esse 

prazo constituiria um denominado “crédito comercial”. 

A cláusula de reserva de domínio deve ser escrita e estipulada no contrato de compra e 

venda. No caso de a venda já haver sido celebrada, a cláusula não pode ser inserida no 

contrato posteriormente, dado que a reserva já terá sido diferida ao comprador.87 

Note-se que a coisa móvel deve ser perfeitamente individualizada, isto é, não pode ser 

objeto de venda com reserva de domínio a coisa não passível de caracterização exata, e, na 

dúvida, decide-se a favor do terceiro adquirente de boa-fé.88 Esse requisito de especialidade 

tão restrito é um dos motivos apresentados por alguns autores para justificar a falta de uso da 

reserva de domínio que foi substituída pela alienação fiduciária sobre bens fungíveis.89 

Contrariamente ao que acontece no Brasil, a venda com reserva de propriedade é um 

dos principais meios de tutela do crédito comercial na Comunidade Europeia, porque as 

instâncias comunitárias procuraram impor seu reconhecimento por meio da Diretiva n. 

2011/7/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de fevereiro de 2011, que estabelece 

medidas de prevenção a atrasos de pagamento nas transações comerciais (artigo 4°, n. l).90  

Apesar de elas terem pontos comuns, a venda com reserva de domínio não deve ser 

confundida com a alienação fiduciária em garantia. Na primeira, o vendedor e proprietário de 

um bem contrata sua venda com o comprador-devedor, mas a transmissão da propriedade se 

suspende até o pagamento da coisa. Na segunda, o devedor é o proprietário da coisa e contrata 

sua transmissão ao credor em razão de uma dívida. 

 

                                                
87 LEITÃO, 2012, p. 226. Cfr. LUMINOSO, Angelo. I contratti tipici e atipici: contratti di alienazione, di 
godimento, di credito. Milano: Giuffrè, 1983. v. I, p. 261-318/587-643; ALBUQUERQUE, Pedro de. Contrato 
de compra e venda: introdução, efeitos essenciais e modalidades. In: CORDEIRO, António Menezes (Org.). 
Direito das Obrigações. 2a ed. Lisboa: AAFDL, 1991. v. 3: Contratos em especial, p. 11-48, p. 37, nota 3. 
88 BRASIL, Código Civil, artigo 523. 
89 SILVA, 2017, p. 510. 
90 VASCONCELLOS, Luis Miguel Pestana de. Direito das garantias: manuais universitários. 2a ed. Coimbra: 
Almedina, 2013, p. 359. 
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1.2.3 Arrendamento mercantil 

O contrato de arrendamento mercantil é “negócio jurídico realizado entre pessoa 

jurídica, na qualidade de arrendadora, e pessoa física ou jurídica, na qualidade de arrendatária, 

e que tenha por objeto o arrendamento de bens adquiridos pela arrendadora, segundo 

especificações da arrendatária e para uso próprio desta”.91 Ou seja, a empresa proprietária dos 

bens os cede em locação outorgando à arrendatária o direito de adquiri-los ao terminar o 

contrato. 

Esse contrato está regulado pela Lei n. 6.099, de 12 de setembro de 1969, que dispõe 

sobre o tratamento tributário das operações de arrendamento mercantil, e pela Resolução n. 

2.309, de 28 de agosto de 1996, emitida pelo BCB, que disciplina e consolida normas 

relativas às operações de arrendamento mercantil. 

A Resolução n. 2.309/1996 prevê duas modalidades de arrendamento mercantil: 

financeiro e operacional. 

No arrendamento mercantil financeiro, também conhecido como leasing, o arrendador 

adquire os bens para si, mas no interesse do arrendatário, e lhe cede seu uso por determinado 

tempo. Este deve conservar o bem e, uma vez transcorrido o tempo pactuado, pode devolvê-lo 

ou comprá-lo. Nessa modalidade, os pagamentos das parcelas têm caráter financeiro, posto 

que amortizam o valor total do bem, isto é, o preço se vai antecipando com o pagamento. As 

contraprestações previstas no contrato devem ser suficientes para que a arrendadora recupere 

o custo do bem arrendado durante o prazo contratual da operação e, adicionalmente, obtenha 

um retorno sobre os recursos investidos.92 

Por outra parte, a modalidade operacional do arrendamento mercantil, também 

conhecida como renting, é um contrato pelo qual a arrendadora coloca à disposição do 

arrendatário determinados bens e assegura o assessoramento do pessoal técnico para sua 

revisão e manutenção em troca de determinado preço. Assim, existe apenas uma cessão de 

uso do bem em troca de um valor. O pagamento das parcelas só retribui o uso dos bens com 

finalidade arrendatária, e não financeira. 

                                                
91 BRASIL. Lei n. 6.099, 12 de setembro de 1969, artigo 1, parágrafo único. 
92 BRASIL. Resolução n. 2.309, de 28 de agosto de 1996, artigo 5, §I. 
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Mesmo nos casos em que o renting é acompanhado de opção de compra, normalmente 

o valor do bem é de mercado, já que o preço pago não se paga parcelado senão no final, no 

momento de exercer o direito da opção de compra, à diferença do que acontece com o leasing, 

em que o preço normalmente se antecipa com as quotas. 

Como podemos ver, não sendo uma simples locação nem uma garantia real, o contrato 

de arrendamento mercantil é um contrato com uso impróprio da propriedade como garantia.93 

 

1.3 Publicidade 

Em sua origem, a publicidade das transações foi utilizada pelo direito romano para 

legitimar a transferência de bens pessoais ou reais valiosos res mancipi. A transferência era 

feita em praça pública ante os libripens e, em casos de aquisição de terras conquistadas sub 

hasta, fincava-se uma bandeira do legionário romano. Esses eram os símbolos legais com que 

a lei romana notificava terceiros do negócio jurídico que se havia feito. Desde então, a 

publicidade se converteu numa característica típica do sistema legal ocidental.94 

A publicidade é o ato jurídico pelo qual uma garantia concedida a favor de um credor 

passa a ter oponibilidade erga omnes e se materializa majoritariamente por meio de registro. 

Entre seus benefícios, podemos enunciar os seguintes: (i) protege o credor de outros credores 

do mesmo devedor, (ii) dá segurança ao garantidor e ao investidor que quiser contratar com 

ele ou adquirir o bem outorgado como garantia e (iii) concorre para evitar injustiças entre os 

participantes do mercado, já que eles têm direito a conhecer o escopo dos direitos gerados por 

um empréstimo garantido que pode afetá-los.95 Por outro lado, sacrifica a confidencialidade 

das pessoas, já que publica informações sobre seus bens submetidos a registro e serve a fins 

estatísticos e de fiscalização pública.96 

 

                                                
93 SILVA, 2017, p. 512. O autor apresenta duas possibilidades de contrato com uso impróprio de garantia: (i) 
arrendamento mercantil e (ii) alienação fiduciária com cláusula de retrovenda. 
94 KOZOLCHYK, Boris; WILSON, John M. The Organization of the American States: The New Model Inter-
American Law on Secured Transactions. Uniform Law Review, v. 7, n. 1, p. 69-130, 2002, p. 79. 
95 KOZOLCHYK, Boris. Fairness in Anglo and Latin American Commercial Adjudication. Boston College 
International and Comparative Law Review, v. 2, n. 2, 1979, p. 219/233/235/248. 
96 CENEVIVA, Walter. Lei dos registros públicos comentada. 14. ed. atual. até 30 de abril de 2001. São Paulo: 
Saraiva, 2001, p. 37. 
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1.3.1 Publicidade constitutiva e publicidade declaratória 

No Brasil, o sistema existente para a transmissão de propriedade é a publicidade 

constitutiva, transmitida pelo registro do bem. A publicidade é garantida por lançamentos em 

repartições especiais, criadas pelo Estado e operadas por ele ou por entidades privadas. 

Na publicidade declaratória, pelo contrário, o próprio contrato transfere a propriedade, 

sem necessidade de registro. 

É importante distinguir entre a formação do contrato e a oponibilidade da garantia 

perante terceiros, e a função da publicidade é justamente que o direito constituído pelo 

contrato se torne oponível erga omnes. 

 

1.3.2 Publicidade das garantias mobiliárias 

1.3.2.1 Penhor 

No penhor comum, a garantia se constitui pela entrega efetiva da posse do bem. Para 

ser efetivo frente a terceiros adquirentes e erga omnes, o penhor deve ser registrado no 

Registro de Títulos e Documentos (RTD).97 Assim, o próprio registro contém uma preferência 

da qual decorreria a sequela, qual seja, o direito de perseguir a coisa empenhada onde ela 

estiver. 

Além dele, o penhor de direitos e títulos de crédito também deve ser registrado no 

RTD98 e, para ser eficaz perante o devedor, lhe deve ser notificado. Assim, a notificação é 

fator de eficácia relativa perante o devedor para que ele pague o credor pignoratício. A 

declaração de ciência do devedor supre a notificação escrita.99 

Os penhores rural,100 mercantil e industrial101 devem ser registrados no Registro de 

Imóveis (RI) da localidade do bem empenhado, salvo certos penhores pecuários, que devem 

ser inscritos no RTD.102 

                                                
97 PENTEADO, 2014, p. 566. 
98 BRASIL, Código Civil, artigo 1.452. 
99 BRASIL, Código Civil, artigo 1.453. 
100 BRASIL, Código Civil, artigo 1.438. 
101 BRASIL, Código Civil, artigo 1.448. 
102 Conforme o estabelecido pelo artigo 127, inciso IV, Lei n. 6.015/1973: o contrato de penhor de animais, não 
compreendido nas disposições do artigo 10 da Lei n. 492, de 30 de agosto de 1934. 
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O penhor de veículos deve ser registrado no RTD do domicílio do devedor e anotado 

no certificado de propriedade perante uma autoridade de trânsito.103 

Por fim, o penhor de valores mobiliários e ativos financeiros, que são títulos que 

podem circular no mercado, deve ser registrado perante as entidades autorizadas pelo BCB, 

conforme o estabelecido pela Lei n. 13.476, de 28 de agosto de 2017. 

 

1.3.2.2 Hipoteca mobiliária 

A hipoteca de vias férreas é constituída mediante registro no RI do município da 

estação inicial da linha (artigo 1.502 do CCB). 

A hipoteca de aeronaves deve ser registrada localmente no Registro Aeronáutico Brasileiro 

(RAB), por imposição do CBA (artigo 72, II), e com averbação no certificado de matrícula da 

aeronave (artigo 141 do CBA), evidenciando modalidade de publicidade constitutiva. 

No contrato de hipoteca aérea, devem constar todos os requisitos do artigo 142 do 

CBA.104 Assim, em caso de contrato de hipoteca subscrito no exterior, ela deve ser inscrita ex 

officio no RAB (artigo 73, III CBA).105 

A Convenção da Cidade do Cabo prevê a criação de um registro internacional 

acessível por meio de um ponto de entrada;106 no Brasil, esse ponto é o RAB, como estabelece 

a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) na Resolução n. 309/2014. 

Finalmente, a hipoteca de embarcações brasileiras deve ser registrada no Tribunal 

Marítimo,107 que informa o registro à Capitania dos Portos em cuja jurisdição estiver incluído 

                                                
103 BRASIL, Código Civil, artigo 1.462. 
104 “Art. 142. Do contrato de hipoteca deverão constar: I – o nome e domicílio das partes contratantes; II – a 
importância da dívida garantida, os respectivos juros e demais consectários legais, o termo e lugar de pagamento; III – 
as marcas de nacionalidade e matrícula da aeronave, assim como os números de série de suas partes componentes; IV 
– os seguros que garantem o bem hipotecado. §1° Quando a aeronave estiver em construção, do instrumento deverá 
constar a descrição de conformidade com o contrato, assim como a etapa da fabricação, se a hipoteca recair sobre 
todos os componentes; ou a individuação das partes e acessórios, se sobre elas incidir a garantia. §2° No caso de 
contrato de hipoteca realizado no exterior, devem ser observadas as indicações previstas no artigo 73, item III”. 
105 “Art. 73. Somente são admitidos a registro: [...] III – atos autênticos de países estrangeiros feitos de acordo 
com as leis locais, legalizados e traduzidos, na forma da lei, assim como sentenças proferidas por tribunais 
estrangeiros após homologação pelo Supremo Tribunal Federal [...]”. 
106 O Artigo XVI da Convenção permite que os Estados contratantes designem um ponto de entrada através do 
qual as informações requeridas para o registro devem ou podem ser transmitidas ao registro internacional. 
107 BRASIL. Lei n. 7.652, de 2 de fevereiro de 1988, artigo 12. 
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o porto de inscrição da embarcação, para a devida anotação.108 No contrato devem constar 

todos os requisitos do artigo 14, I e II da Lei 6.652, que dispõe sobre o registro de propriedade 

marítima.109 

 

1.3.2.3 Alienação fiduciária em garantia 

O contrato de alienação fiduciária em garantia deve ser celebrado por escrito, em 

instrumento particular ou público. O modo da constituição é o registro constitutivo110 no RTD 

do domicílio do devedor, exceto se se tratar de veículos, que se devem registrar na repartição 

competente para o licenciamento. 

 

1.3.2.4 Contrato de compra e venda com reserva de domínio 

Para valer contra terceiros, a cláusula de reserva de domínio deve ser registrada no 

RTD do domicílio do comprador.111 

 

1.3.2.5 Arrendamento mercantil 

Para ser válido, o arrendamento mercantil deve estar plasmado consensualmente num 

contrato. A exigência do registro do contrato (no Cartório de Títulos e Documentos) visa 

apenas produzir efeitos contra terceiros, mas não é requisito para a validade do negócio 

jurídico.112 

                                                
108 BRASIL. Lei n. 7.652, de 2 de fevereiro de 1988, artigo 14, §2. 
109 “Art. 14 Os interessados, para requererem o registro dos direitos reais e de outros ônus, apresentarão o 
contrato que deverá conter, obrigatoriamente, além dos elementos intrínsecos ao ato: I – as características 
principais da embarcação, arqueação bruta, tonelagem de porte bruto e outros dados que a identifiquem 
devidamente; e II – a declaração de estar segurada a embarcação, exceto quando constituída hipoteca ou outro 
gravame real na forma permitida pelo art. 13 desta lei”. 
110 Ou seja, essa modalidade de propriedade só se constitui com o registro, tal qual o penhor rural e a hipoteca. 
111 BRASIL, Código Civil, artigo 522. 
112 RIO DE JANEIRO (Município). 7a Vara Cível. TJ-RJ-AI: 005267600820098190000. Relator: NAGIB 
SLAIBI FILHO. Data do julgamento: 10 nov. 2009. Sexta Câmara Cível. Data da publicação: 17 nov. 2009. 
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Além disso, é importante que o registro de contrato de arrendamento mercantil seja 

declaratório, porque a posse de coisas móveis não sujeitas a registro implica a presunção de 

propriedade. Assim, coisas desse tipo podem ser objeto de penhor ou de alienação fiduciária 

fraudulenta por parte do arrendatário (possuidor da coisa). 

As operações de subarrendamento mercantil previstas no artigo 15 da Resolução n. 

2.309/1996 do BCB113 estão sujeitas a registro no BCB. 

 

1.3.3 O papel do registro no regime de garantias 

O registro tem um papel sumamente preponderante no sistema de garantias 

mobiliárias brasileiro, e essa afirmação tem vários fundamentos. 

Em primeiro lugar, o efeito constitutivo do registro transmite o direito real. 

Diferentemente do que acontece em países onde o direito nasce no contrato, só a 

oponibilidade perante terceiros depende de um registro (publicidade declaratória). O fato de 

ser um registro constitutivo acaba dando preponderância ao trabalho dos oficiais do registro, 

que passa de uma função meramente administrativa a uma verdadeira qualificação dos 

documentos apresentados. Isso tem a vantagem de uma maior segurança, mas acaba dilatando 

e encarecendo os processos. Acresce-se que, muitas vezes, como veremos no Capítulo 2, o 

oficial de registro acaba tendo que fiscalizar o cumprimento de obrigações, o que, 

rigorosamente, não lhe deveria competir, mas que ele faz para não ser responsabilizado pelo 

descumprimento do usuário. 

Em segundo lugar, o registro é um dos pontos que os investidores internacionais 

analisam cuidadosamente no momento de outorgar um crédito. Nossa experiência em comitês 

de risco e de crédito nos permitiu ver de perto como são apresentadas as possíveis garantias e 

descartadas as de alto risco. Seja no registro formal das garantias ou na legislação e no 

sistema registral, a dificuldade e a insegurança jurídica têm um alto peso no risco, que acaba 

se traduzindo em juros e onerando ainda mais o tomador do crédito. 

                                                
113 “Art. 15. Os bancos múltiplos com carteira de arrendamento mercantil e as sociedades de arrendamento 
mercantil podem realizar operações de arrendamento com entidades domiciliadas no exterior, com vistas 
unicamente ao posterior subarrendamento dos bens a pessoas jurídicas, no País”. 
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Em terceiro lugar e relacionado ao tópico anterior, os organismos e as agências 

internacionais de desenvolvimento há muito mostram um marcado interesse na unificação e 

harmonização das regulamentações em matéria de secured transactions, em especial de seu 

registro, para conseguir fazer empréstimos aos países em melhores condições financeiras e a 

taxas mais baixas. 

 

1.4 Conclusão do Capítulo 1 

O estudo do regime normativo das garantias apresentou vários motivos pelos quais 

hoje o registro acaba sendo descentralizado, implicando muita insegurança, dilações e 

confusão ao processo. 

Embora acreditemos que uma dose de formalidade é essencial no que respeita às 

garantias, concluímos que elas acabam apresentando uma complexidade que dificulta sua 

utilização prática.  

Quanto à formalidade, não há razão para vê-la como um elemento negativo ou 

necessariamente oposto ao moderno. Muito pelo contrário, a formalidade deve conferir 

previsibilidade e dinamismo aos negócios comerciais, embora não a ponto de significar 

complexidade demasiada. Em virtude disso, as partes devem se valer de esquemas formais 

simples, que satisfaçam a necessidade de certeza e segurança, mas mantendo o dinamismo 

dos negócios.114 Em particular, acreditamos que o fato de o registro da garantia ser formal não 

implica que ele não possa ser eletrônico, nem que os processos não possam ser mais simples. 

Além disso, verificamos que há regras relativas a garantias tanto no Código Civil 

quanto em leis especiais como o pacto de retrovenda, o direito de retenção e a propriedade 

fiduciária, além das presentes nas normas de Direito Comercial e Falimentar. Ou seja, a não 

sistematização das garantias em uma única estrutura normativa dentro do ordenamento 

brasileiro acaba sendo uma complexidade adicional, seja para seu estudo ou para sua 

aplicação. 

                                                
114 FREITAS, Antonio Carlos de Oliveira. A viabilidade jurídica da cédula de produto rural eletrônica: e-CPR. 
Dissertação (Mestrado Profissional em Direito dos Negócios) – Escola de Direito de São Paulo, Fundação 
Getulio Vargas, São Paulo, 2019; BORGES DOS SANTOS GOMES DE ARAUJO, Danilo O formalismo dos 
títulos de crédito como segurança jurídica. In: GORGA, Érica; PINTO SICA, Ligia Paula (Coord.). Estudos 
avançados de direito empresarial: títulos de crédito. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013, p. 2-3. 
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E mais ainda. Como antecipamos no começo deste capítulo, o ordenamento jurídico 

brasileiro não tem um sistema unificado de preferências das garantias: as garantias reais 

tradicionais apresentam um sistema misto sujeito ao tempo e às classes de crédito, enquanto 

as outras formas de garantias contratuais mencionadas apresentam um sistema de preferências 

fundamentado apenas no tempo. 

Aliás, a existência de mais de um registro para garantias mobiliárias (com exceção das 

que dependem de registro especial, por suas qualidades específicas como, por exemplo, a 

hipoteca aeronáutica) implica mais confusão, já que temos de dividir em dois. 

Cumpre também destacar que a existência de definições rígidas (como os conceitos de 

fiança, penhor, hipoteca, anticrese, propriedade fiduciária) que se distinguem em aspectos 

essencialmente formais obstam a introdução de novas formas de garantia;115 por exemplo, a 

garantia flutuante sobre universalidades de bens, especialmente para o penhor de estoque ou 

de estabelecimento empresarial, presente nas propostas de harmonização legal internacionais 

apresentadas neste trabalho. 

Finalmente, diga-se que o ordenamento brasileiro requer a identificação específica dos 

bens, em contraposição ao que acontece nas legislações que permitem definições genéricas de 

garantia, como acontece no caso do Protocolo Aeronáutico do registro internacional da CCC. 

Em última análise, este primeiro capítulo visa entender melhor os desafios e problemas do 

marco jurídico das garantias. 

                                                
115 SILVA, p. 2. 
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2 ANÁLISE DO SISTEMA REGISTRAL 

No Capítulo 1, expusemos o regime normativo brasileiro sobre garantias mobiliárias e 

o papel relevante do registro desses bens no incremento do financiamento internacional a 

pequenas e médias empresas. 

Aqui, começamos com uma análise geral do sistema registral de garantias sobre bens 

móveis descrevendo seu funcionamento. Além disso, tratamos brevemente do registro de bens 

intermediários (valores mobiliários, títulos de crédito e ativos financeiros), que são 

comumente confundidos com os bens objeto deste estudo. 

Por fim, expomos os problemas e as dificuldades que hoje se apresentam no momento 

de registrar um bem, além do registro eletrônico e de sua evolução no Brasil.  

 

2.1 Registro público no Brasil 

Os registros públicos são regulamentados pela Lei n. 6.015, de 31 de dezembro de 

1973 (Lei dos Registros Públicos, ou LRP), salvo os registros de hipotecas aéreas e marítimas 

que, como vimos, são regulamentadas pelo CBA. 

Passados 21 anos da LRP, de 18 de novembro de 1994, e um longo processo de 

discussão legislativa,116 veio a ser sancionada a Lei n. 8.935, que dispõe sobre serviços 

notariais e de registro como os de protesto de títulos e de distribuição de contratos marítimos 

(Lei dos Cartórios, ou LC). No mesmo âmbito temático, há a Lei n. 10.169/2000, que 

estabelece normas gerais para a fixação de emolumentos relativos aos atos praticados por 

serviços notariais e de registro. 

A finalidade do registro público é imprimir mais segurança, eficácia e autenticidade 

aos atos jurídicos, criando uma presunção relativa de verdade. Além do efeito constitutivo, ele 

tem efeito comprobatório (prova a existência e a veracidade do ato jurídico) e publicitário 

(torna públicos os atos averbados, salvo raras exceções).117 

                                                
116 Sobre a história crítica aos anteprojetos e à lei, consultar CENEVIVA, Walter. Lei dos notários e dos 
registradores comentada (lei n. 8.935/94). 6. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 1-21. 
117 CENEVIVA, 2007, p. 4. 
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A LRP estabelece que a escrituração deve ser feita em livros encadernados, conforme 

os modelos e as medidas máximas indicadas pela mesma lei mecanicamente, em folhas soltas, 

conforme os modelos aprovados pela autoridade judiciária competente.118 Entretanto, a partir 

de 2019, “Os registros poderão ser escriturados, publicitados e conservados em meio 

eletrônico, obedecidos os padrões tecnológicos estabelecidos em regulamento”. 119  O 

cancelamento de um registro é feito por sentença judicial ou documento autêntico de quitação 

ou exoneração de título registrado.120 

O artigo 1o da LRP enuncia os quatro registros que se encarregam de cuidar dos 

serviços concernentes aos registros públicos para autenticidade, segurança e eficácia dos atos 

jurídicos. São eles: (i) o registro civil de pessoas naturais, (ii) o de pessoas jurídicas, (iii) o de 

títulos e documentos e (iv) e o de imóveis. O mesmo artigo estabelece que os demais registros 

são regidos por leis próprias, como é o caso do RAB e do Tribunal Marítimo. 

Neste trabalho, analisamos apenas os órgãos que registram garantias mobiliárias. 

Nossa análise é geral e visa dar uma ideia da complexidade do sistema registral e das 

dificuldades que os usuários e provedores do serviço enfrentam diariamente. 

 

2.1.1 Registros privados de títulos intermediados 

Contextualizando este trabalho, é importante não confundir registros públicos de 

garantias reais (como RTD ou RI) com registros privados de títulos intermediados. Aqui, 

discutem-se os primeiros. 

São títulos intermediados os valores mobiliários, os títulos de crédito e os ativos 

financeiros que têm um intermediário para fins de liquidação, que atua como depositário. 

A título de exemplo, o artigo 2o da Lei n. 6.385, de 7 de dezembro de 1976, dá uma 

definição dos valores mobiliários: 

Art. 2º São valores mobiliários sujeitos ao regime desta Lei: I – as ações, 
debêntures e bônus de subscrição; II – os cupons, direitos, recibos de 
subscrição e certificados de desdobramento relativos aos valores mobiliários 

                                                
118 BRASIL. Lei n. 6.015, de 31 de dezembro de 1973, Art. 3. 
119 BRASIL. Lei n. 6.015, de 31 de dezembro de 1973, Art. 1, §3º, incluído pela Medida Provisória n. 881, de 30 
de abril de 2019. 
120 BRASIL. Lei n. 6.015, de 31 de dezembro de 1973, Art. 164. 
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referidos no inciso II; III – os certificados de depósito de valores 
mobiliários; IV – as cédulas de debêntures; V – as cotas de fundos de 
investimento em valores mobiliários ou de clubes de investimento em 
quaisquer ativos; VI – as notas comerciais; VII – os contratos futuros, de 
opções e outros derivativos, cujos ativos subjacentes sejam valores 
mobiliários; VIII – outros contratos derivativos, independentemente dos 
ativos subjacentes; e IX – quando ofertados publicamente, quaisquer outros 
títulos ou contratos de investimento coletivo que gerem direito de 
participação, de parceria ou de remuneração, inclusive resultante de 
prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor 
ou de terceiros. 

O títulos de crédito, por sua vez, são definidos pelo artigo 887 do CCB como 

“documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido, somente 

produz efeito quando preencha os requisitos da lei”. São exemplos o cheque, a duplicata, a 

nota promissória e a letra de câmbio.  

Os ativos financeiros são ativos líquidos intangíveis representados por caixa, um ativo 

patrimonial de outra entidade, um direito contratual de receber caixa ou outro ativo financeiro 

de outra entidade ou de trocar ativos ou passivos financeiros com outra entidade sob 

condições que são potencialmente favoráveis à primeira entidade ou um contrato que será ou 

poderá ser liquidado em ações da própria entidade.121 De modo geral, quando levado ao 

ambiente do mercado financeiro e registrado ou depositado, qualquer direito creditório se 

torna o que a lei chama de ativo financeiro. 

Por uma questão terminológica, título intermediado é uma expressão muito mais 

utilizada no direito internacional que no direito doméstico. De fato, na esfera internacional, a 

Convenção do Institut International pour l’Unification du Droit Privé (UNIDROIT) sobre as 

Regras Materiais para Títulos Intermediados (Genebra, 2009) trata desse tema. Ela ainda não 

entrou em vigor, mas, segundo seu artigo 42, isso acontecerá “no primeiro dia do mês 

seguinte à expiração de seis meses após a data do depósito do terceiro instrumento de 

ratificação, aceitação, aprovação ou adesão entre os Estados que tiverem depositado tais 

instrumentos”. Até hoje, apenas Bangladesh assinou a Convenção, em 2009.122 

A transferência dos títulos intermediados se realiza por um registro (por meio de 

créditos ou débitos) nas contas que possuam esses ativos. 

                                                
121 Conforme definição dada no Pronunciamento Técnico CPC n. 39, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis da 
CVM. 
122 UNIDROIT. Disponível em: <https://www.unidroit.org/status>. Acesso em: 15 ago. 2019. 
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As registradoras são entidades privadas encarregadas do registro e da custódia de 

valores mobiliários ou recebíveis dos quais elas são intermediárias. São exemplos a Central de 

Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados (CETIP-B3) e a CERC Central de 

Recebíveis S.A. (CERC).  

A CETIP foi fundada em 1984, mas só começou a funcionar em março de 1986. 

Transitam por ela diversas operações como aplicações em ativos, créditos imobiliários e 

financiamento de veículos. Em março de 2017, a CETIP se integrou à BM&FBovespa, dando 

origem à B3 (Brasil Bolsa Balcão), que registra eletronicamente gravames sobre valores 

mobiliários depositados123 e posições em operações com derivativos124 das quais ela é a 

intermediária. 

Entre outros serviços, a CERC oferece o registro virtual de alguns ativos financeiros e 

de duplicatas (sob a forma escritural).  

A lei que cria a duplicata é muito antiga (Lei n. 5.474, de 18 de julho de 1968) e a 

define como um título de crédito físico emitido pelo credor contra o devedor que representa 

um direito de cobrança de venda (duplicata mercantil) ou prestação de serviços (duplicata de 

serviços). É o único título emitido pelo credor; os demais (nota promissória, debênture, cédula 

de título bancário etc.) são emitidos pelo devedor.  

Em 21 de dezembro de 2018, para formalizar uma prática corrente no mercado atual, 

foi aprovada a Lei n. 13.775, que regulamenta o registro eletrônico ou virtual de duplicatas, 

que levou ao campo jurídico a figura da “duplicata sob a forma escritural”.125  

Para melhor compreendê-la, vejamos um exemplo do funcionamento da duplicata 

escritural. Um produtor rural vende frutas a um supermercado e lhe remete a mercadoria. 

Nesse momento, em vez de emitir uma fatura da venda e tirar uma duplicata, ou seja, uma 

cópia dessa fatura, o vendedor transmite pela internet a uma instituição financeira os dados 

                                                
123  Registro de Contrato de Garantia. Manual de Operações, CETIP, B3, 2018. Disponível em: 
<http://www.b3.com.br/data/files/20/14/E1/EE/533656104E775456AC094EA8/Registro-de-Contrato-de-
Garantia.pdf>. Acesso em: 15 fev 2019. 
124 Nos termos da Instrução da CVM n. 541, de 20 de dezembro de 2013, atribuídos a depositários centrais 
segundo a Lei n. 12.810, de 15 de maio de 2013, e o Decreto n. 7.897, de 1 de fevereiro de 2013, que 
complementam o artigo 63-A da Lei n. 10.931, de 2 de agosto de 2004. 
125 BRASIL. Lei n. 13.775, de 21 de dezembro de 2018. Dispõe sobre a emissão de duplicata sob a forma 
escritural; altera a Lei n. 9.492, de 10 de setembro de 1997, e dá outras providências.  
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referentes ao negócio jurídico. A instituição financeira, também pela internet, encaminha ao 

comprador um boleto bancário para que o devedor pague a obrigação originada no contrato. 

Em caso de falta de pagamento do valor, o credor ou a entidade encarregada da 

cobrança encaminharão as indicações de negócio jurídico ao tabelionato por meio eletrônico, 

e este fará o protesto do título por indicações. O canhoto da nota fiscal, que atesta o 

recebimento da mercadoria, e o boleto, que foi encaminhado e não foi pago, além do 

instrumento de protesto por indicação, serão, juntos, o instrumento de cobrança dos credores. 

Por que isso é relevante no mercado brasileiro? Porque ele tem na duplicata uma fonte 

de financiamento muito comum, que é o factoring. É um meio de antecipar recebíveis no 

mercado financeiro local. Então, o que antes era um direito creditório se tornou um ativo 

financeiro. 

É importante destacar que o registro feito por empresas como a CERC ultrapassa a 

mera publicidade, incluindo a avaliação e o monitoramento do bem dado em garantia, com 

busca em bases diversas. Há algoritmos que verificam se existem casos da mesma pessoa 

interessada nos dois lados da relação, se a mercadoria de fato pode ser produzida pela 

empresa que a está vendendo (evitando, por exemplo, que uma imobiliária comercialize 

mercadorias) etc. Esse é um registro qualificado, de segunda geração, que avalia, monitora e 

informa os credores para que tomem providências sobre os bens registrados. É um serviço de 

acompanhamento extrarregistro. 

O registro de garantias sobre títulos intermediados é eletrônico, rápido e muito 

simples. Criando um nome de usuário e uma senha, o usuário pode verificar on-line as 

informações sobre seus bens.  

Entender o alcance do registro de títulos intermediados é importante para 

contextualizar este trabalho e também porque, em geral, são ativos que têm um tratamento 

especial nas iniciativas de harmonização internacional estudadas no Capítulo 3. Por exemplo, 

o artigo 1º da Lei Modelo da OEA permite aos Estados excluírem certos ativos de seu escopo. 

Seguindo esse modelo, alguns países que adotaram a Lei têm excluído os títulos 

intermediados, um claro exemplo da complementaridade das normas de harmonização 
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internacional com as outras normas dos países. 126  Além disso, como mencionáramos 

anteriormente, a UNIDROIT também criou a convenção sobre títulos intermediados que trata 

especificamente dessa categoria já enunciada. 

 

2.1.2 Cartório de Registro de Títulos e Documentos 

O Título IV da LRP trata dos cartórios de Registro de Títulos e Documentos (RTD), 

onde se registra a maioria das garantias mobiliárias: penhor comum, penhor de veículos, 

penhor de direitos, de caução de títulos de crédito, penhor de animais,127 contratos de compra 

e venda com reserva de domínio e contratos de alienação fiduciária em garantia (artigo 127 da 

LRP). De fato, os contratos de compra e venda com reserva de domínio e os de alienação 

fiduciária em garantia devem ser registrados, sob pena de não ser oponíveis a terceiros. Como 

estabelece o Superior Tribunal de Justiça (STJ): 

A exigência de registro do contrato de alienação fiduciária em garantia no 
cartório de títulos e documentos e a respectiva anotação do gravame no 
órgão de trânsito não constituem requisitos de validade do negócio, tendo 
apenas o condão de torná-lo eficaz perante terceiros.128 

Na mesma linha, a Súmula 92 do STJ estabelece: “A terceiro de boa-fé não é oponível 

a alienação fiduciária não anotada no Certificado de Registro do veículo automotor”. 

Nos registros dos penhores, o oficial deve revisar o contrato e verificar se nele 

constam claramente os valores do débito e dos juros, as penas, os vencimentos, o nome, a 

profissão e o domicílio do credor e do vendedor, o descritivo dos objetos apenhados, a data e 

o número de ordem, as condições do negócio e as pessoas em cujo poder ficam os bens 

objetos do contrato.129 Quando o penhor for sobre coisa fungível, bastará a declaração de 

qualidade, que define a espécie de tributo e o sujeito ativo de imposição e cobrança;130 quando 

for pecuário, a escritura deve conter o lugar onde se encontram tais seres, designar sua 

                                                
126 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA). Boletín Informativo. Washington DC, nov. 
2018. Disponível em: <http://www.oas.org/es/sla/ddi/boletines_informativos_DDI_Coordinacion_Internacional_ 
Reformas_Legislativas_Garantias_Mobiliarias_Noviembre-2018.html>. Acesso em: 15 fev. 2019.  
127 Não contemplados nas disposições do artigo 10 da Lei n. 492/1934. 
128 Jurisprudência em Teses. STJ divulga 15 teses da corte sobre registros públicos. Revista Consultor Jurídico, 
São Paulo, 6 maio 2017. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2017-mai-06/stj-divulga-15-teses-corte-
registros-publicos>. Acesso em: 15 fev. 2019. 
129 BRASIL. Lei n. 6.015, de 31 de dezembro de 1973, artigo 144. 
130 CENEVIVA, Walter. Lei dos registros públicos comentada. 14. ed. atual. até 30 de abril de 2001. São Paulo: 
Saraiva, 2001, p. 55/277. 
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espécie, raça, grau de mestiçagem, marca, sinal, nome e todos os elementos característicos 

que os identifiquem. 

Ao receber os documentos, o oficial competente deve, em primeiro lugar, protocolá-

los. Assim, anotará a data de sua apresentação, o número de ordem, a natureza do 

instrumento, a espécie de lançamento (registro integral, resumido ou averbação) e o nome da 

pessoa que os apresentou.131 

O RTD conta com quatro livros132 para escrituração, cada qual com 300 folhas. Para 

fins de conservação, podem-se adotar sistemas de computação e microfilmagem.133 

Entre as funções dos oficiais de registro, está a de fiscalizar o pagamento de impostos 

devidos “pelos atos que lhes forem apresentados em razão do ofício”,134 de modo que eles 

podem ser responsabilizados pelo descumprimento de tal obrigação fiscal.135 A LC lhes exige 

fiscalizar o recolhimento dos impostos incidentes sobre atos que devam praticar136 e até 

mesmo de certas contribuições. Um exemplo disso é o documento comprobatório de falta de 

débito relativo às contribuições sociais, que deve ser apresentado pelo notário em alienação de 

bem móvel incorporado ao ativo da empresa conforme seu valor, sob pena de esse notário 

responder solidariamente, anulando-se o ato e sendo ele responsabilizado administrativa e 

penalmente pela desatenção a essa exigência.137 

Autores como Walter Ceneviva criticam, a nosso ver acertadamente, a amplitude do 

rol do notário e do registrador como agentes da fiscalização tributária, pois isso implica 

alguma confusão, sobretudo considerando-se a complexidade da normativa do sistema 

tributário brasileiro.138 

                                                
131 BRASIL. Lei n. 6.015, de 31 de dezembro de 1973, artigo 146. 
132 “Art. 132. [...] I – Livro A – protocolo para apontamentos de todos os títulos, documentos e papéis 
apresentados, diariamente, para serem registrados, ou averbados; II – Livro B – para trasladação integral de 
títulos e documentos, sua conservação e validade contra terceiros, ainda que registrados por extratos em outros 
livros; III – Livro C – para inscrição, por extração, de títulos e documentos, a fim de surtirem efeitos em relação 
a terceiros e autenticação de data; IV – Livro D – indicador pessoal, substituível pelo sistema de fichas, a critério 
e sob a responsabilidade do oficial, o qual é obrigado a fornecer, com presteza, as certidões pedidas pelos nomes 
das partes que figurarem, por qualquer modo, nos livros de registros”. 
133 Nos termos do artigo 41 da Lei n. 8.935, de 18 de novembro de 1994, e conforme as normas editadas pelas 
Corregedorias Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal. 
134 BRASIL. Lei n. 6.015, de 31 de dezembro de 1973, artigo 289. 
135 BRASIL. Lei n. 6.015, de 31 de dezembro de 1973, artigo 28. 
136 BRASIL. Lei n. 8.934, de 18 de novembro de 1994, artigo 30, inc. XI, e artigo 31. 
137 BRASIL. Lei n. 6.015, de 31 de dezembro de 1973, artigo 28. 
138 CENEVIVA, 2001, p. 530-531. 
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2.1.3 Cartório de Registro de Imóveis 

Como vimos, existem certos bens que, apesar de ser móveis, devem ser registrados no 

cartório de Registro de Imóveis (RI). São eles os penhores rural, mercantil e industrial e a 

hipoteca de via férreas. 

O Título V da LRP trata das funções específicas relativas ao registro de imóveis. Ao 

receber os documentos, o oficial deve primeiramente examiná-los e, sem entrar no seu mérito, 

aferir sua registrabilidade. 

O RI deve ter cinco livros para escrituração139 e conservar permanentemente os livros 

e documentos140 para conseguir registrar e averbar os imóveis e os direitos reais a eles 

referentes.141 O registro pode ser cancelado por requerimento judicial, ou unânime das partes, 

ou de interessado instruído com documento hábil.142 

 

2.1.4 Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB) 

Como já antecipamos, o registro de hipotecas de aeronaves é feito no RAB, com 

averbação no certificado de matrícula. 

Diferentemente dos RTD e dos RI, o RAB é público, único e centralizado.143 

Encarrega-se da inscrição ou da transcrição do documento em livro público e de fornecer aos 

interessados certidões com informações atualizadas.144 Para cancelar o registro de uma 

hipoteca ou de um gravame sobre a aeronave, o proprietário deve apresentar um requerimento 

escrito com o consentimento do credor fiduciário, do hipotecário ou daquele em favor de 

quem conste o ônus real.145 

 

                                                
139 “Art. 173. [...] I – Livro n. 1 – Protocolo; II – Livro n. 2 – Registro Geral; III – Livro n. 3 – Registro Auxiliar; 
IV – Livro n. 4 – Indicador Real; V – Livro n. 5 – Indicador Pessoal”. 
140 CENEVIVA, 2001, p. 310 
141 BRASIL. Lei n. 6.015, de 31 de dezembro de 1973, artigo 172. 
142 BRASIL. Lei n. 6.015, de 31 de dezembro de 1973, artigo 250. 
143 BRASIL. Lei n. 7.565, de 19 de dezembro de 1986, artigo 72. 
144 AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL. Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB). Brasília, DF, 2017. 
Disponível em: <http://www.anac.gov.br/assuntos/setor-regulado/aeronaves/rab/sobre/sobre-o-registro-
aeronautico-brasileiro-rab>. Acesso em: 15 fev. 2019. 
145 BRASIL. Lei n. 7.565, de 19 de dezembro de 1986, artigo 75. 
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2.1.4.1 Registro internacional 

A Convenção da Cidade do Cabo criou um registro internacional, único e centralizado 

para inscrição de garantias internacionais sobre equipamentos móveis.146 

O registro internacional para equipamentos aeronáuticos fica hoje em Dublin, na 

Irlanda, e é mantido por uma empresa chamada Aviareto Limited, sob a supervisão do 

Conselho da Organização da Aviação Civil Internacional (OACI). 147  Ele é totalmente 

eletrônico e funciona 24 horas por dia, sete dias por semana,148 e só fecha por períodos curtos, 

para manutenção ou para correção de falhas de funcionamento. Em média, o registro on-line 

torna-se pesquisável depois de 38 segundos. Os custos de registro são fixos e relativamente 

baixos,149 pois não se baseiam no valor dos bens, como acontece nos registros brasileiros. O 

sistema de registro requer pouquíssima formalidade; opera por meio de formulários 

eletrônicos que são preenchidos com poucos dados e sem necessidade de nenhuma cópia. 

Uma das principais características desse registro é basear-se na identificação do bem 

com informações específicas sobre os equipamentos, e não do nome do devedor (como 

acontece em outras regulamentações internacionais).150  Isso significa que, para fins de 

registro, o bem deve ser identificável por características únicas; no caso das aeronaves, sua 

matrícula. A razão de se fazer o registro por bem e não pelo nome do devedor é distingui-lo 

de classes de bens e de bens futuros não identificados, permitindo que se vejam todas as 

garantias sobre a aeronave, tanto as que sejam dadas pelo devedor quanto as que der qualquer 

outra pessoa.151 

Se o Estado contratante tiver feito declarações adicionais exigindo um código de 

autorização para transmissão de informação de registro, como é o caso do Brasil, o 

interessado deve passar pelo RAB, que servirá como ponto de entrada e emitirá esse código 

de autorização.152  

                                                
146 BRASIL. Decreto n. 8.008, de 15 de maio de 2013, artigo 16. 
147 Sediada em Montreal, Canadá, a OACI foi criada pela Convenção de Chicago, em 1944, para desenvolver os 
princípios e a técnica da navegação aérea internacional e favorecer o estabelecimento e o desenvolvimento de 
transportes aéreos internacionais. 
148 Protocolo Aeronáutico, artigo XX(4). 
149 Em 2014, U$ 100 para registros e U$ 35 para buscas. GOODE, Roy Goode. Security interest in mobile 
equipment: lawmaking lessons from the Cape Town Convention. Adelaide Law Review, v. 35, n. 1, 2014, p. 66. 
150 Por exemplo, a Lei Modelo da OEA e a Lei Modelo da United Nations Commission on International Trade 
Law (UNCITRAL). 
151 GOODE, 2014, p. 63. 
152 VENEZIANO, 2017, p. 91. 
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Não é necessária nenhuma prova da validade ou da existência da garantia, porque o 

registro é meramente declaratório. Eventuais conflitos quanto à validade da garantia devem 

ser resolvidos pelas partes ou por terceiros interessados e só em último caso por tribunais.153 

O sistema de prioridade é bem simples e se resume à regra cronológica, o chamado 

first-to-file, ou seja, o primeiro que registra obtém prioridade sobre as garantias não 

registradas ou as registradas posteriormente. São exceções a esse princípio os direitos não 

consensuais do país (penhoras legais, reivindicações preferenciais de empregados por salários 

ou por impostos etc.) e as declarações dos países feitas em relação ao artigo 39 da Convenção 

(direitos gozando de prioridade sem registro). No caso do Brasil, a declaração em relação a 

esse artigo foi sugerida por força do disposto no artigo 144 do CBA.154 

Quanto ao regime de responsabilidade adotado pela Convenção, o OACI terá 

imunidade conforme o estabelecido no Protocolo,155 de modo que a responsabilidade do 

registro será objetiva e restrita a erros ou omissões. 

Uma das maiores inovações da Convenção é o procedimento self help, pelo qual se 

cancela um registro perante o RAB sem intervenção judicial e de forma simples e expedita. 

De acordo com a Convenção, o cancelamento deve ser solicitado com a apresentação pela 

parte autorizada de um formulário conforme o modelo anexo ao Protocolo, que funciona 

como uma autorização registrada e irrevogável de cancelamento da matrícula e de exportação. 

Por escrito, o credor deve notificar o RAB de que foram concedidas as medidas de 

cancelamento da matrícula, e, no prazo máximo de cinco dias úteis, o RAB disponibilizará o 

cancelamento.156 

 

2.1.5 Tribunal Marítimo 

O artigo 1° da Lei n. 2.180, de 5 de fevereiro de 1954, estabelece que o Tribunal 

Marítimo é um órgão autônomo, com jurisdição em todo o território nacional, auxiliar do 

Poder Judiciário e vinculado ao Comando da Marinha. Entre suas atribuições, está a de 

manter o registro geral da hipoteca naval e demais ônus sobre embarcações brasileiras. 
                                                
153 VIGLINO, Mickael R.Transporte aéreo e direito transnacional: da convergência à uniformidade. Revista de 
Direito Internacional, Brasília, v. 13, n. 3, 2016, p. 167. 
154 VENEZIANO, 2017, p. 135. 
155 Convenção da Cidade do Cabo, artigo 27 (1). 
156 BRASIL. Decreto n. 8.008, de 15 de maio de 2013, artigo X.6. 
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Além do registro do Tribunal Marítimo, existe o Registro Especial Brasileiro (REB), 

instituído pela Lei n. 9.432, de 8 de janeiro de 1997, pelo qual poderão ser registradas 

embarcações brasileiras operadas por empresas brasileiras de navegação.157 O REB foi 

constituído para apoiar e estimular a Marinha Mercante nacional e a indústria naval 

brasileira.158 

O registro da hipoteca marítima é regulamentado pela Lei n. 7.652, de 3 de fevereiro de 

1988. O interessado em registrar a hipoteca, seja o proprietário do bem ou seu representante 

legal, deve apresentá-la à Capitania dos Portos ou ao órgão subordinado em cuja jurisdição 

estiver incluído o porto de inscrição da embarcação, a quem caberá encaminhar ao Tribunal 

Marítimo o requerimento e os seguintes documentos que lhe devem ser apensados: (i) o 

contrato com as características mais importantes da embarcação, arqueação bruta, tonelagem de 

porte bruto e outros dados que a identifiquem, e (ii) uma declaração de estar segurada, exceto 

quando o gravame seja constituído na fase de construção.159 O registro da hipoteca para a 

devida anotação será comunicado pelo Tribunal Marítimo à Capitania dos Portos competente. 

 

2.2 Registro eletrônico 

2.2.1 Evolução histórica 

No Brasil, os serviços notariais e de registro são fiscalizados pelo Poder Judiciário, 

conforme o estabelecido na CRFB.160 No Judiciário, encontramos o Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ), que é uma instituição pública criada pela Emenda Constitucional n. 45, de 

2004, e instalada em 14 de junho de 2005, nos termos do artigo 103-B da CRFB. O CNJ 

desenvolve e coordena vários programas161 e dita normas técnicas. Isso é relevante porque, 

                                                
157 BRASIL. Lei n. 9.432, de 8 de janeiro de 1997, artigo 11. 
158  MARINHA DO BRASIL. Tribunal Marítimo. Atribuição. Rio de Janeiro, [s.d.]. Disponível em: 
<https://www.marinha.mil.br/tm/?q=atribuicao>. Acesso em: 14 fev. 2019. 
159 BRASIL. Lei n. 7.652, de 3 de fevereiro de 1988, artigo 14. 
160 Artigo 236, §1o da CRFB, c/c artigo 30, XIV da LNP, que preveem que os notários e os registradores são 
obrigados a cumprir as normas técnicas baixadas pelo juízo competente, que zelará para que seus serviços sejam 
prestados com rapidez, qualidade satisfatória e de modo eficiente. 
161 Como o Programa sobre o Processo Judicial eletrônico (PJ-e), sistema desenvolvido pelo CNJ em parceria 
com os tribunais e a participação da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para a automação do Judiciário. 
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-
informacao/processo-judicial-eletronico-pje>. Acesso em: 7 mar. 2019. 
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como veremos, ele sempre esteve muito envolvido no processo de introdução do registro 

eletrônico de bens no Brasil. 

A primeira norma que faculta o desenvolvimento das atividades registrais em meio 

digital foi a Medida Provisória n. 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, que regula o documento 

eletrônico e cria um sistema para garantir sua autenticidade, integridade e validade jurídica – 

a chamada Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). 

Alguns anos depois, o artigo 18 da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006, ordenou 

a informatização do processo judicial e previu a criação de livros eletrônicos para o RI. 

Em 7 de julho de 2009, a Lei n. 11.977 instituiu o Sistema de Registro Eletrônico 

(SRE). De forma geral, impõe aos cartórios a obrigatoriedade de implementar o registro 

eletrônico e oferecer serviços eletrônicos. Também esclarece que documentos eletrônicos 

apresentados aos cartórios ou por eles expedidos devem atender aos requisitos da 

infraestrutura ICP e à arquitetura e-PING (padrões de interoperabilidade de governo 

eletrônico). Além disso, estabelece um prazo de cinco anos para a implementação do sistema 

de registro eletrônico em todo o território nacional, sem impor penalidade pelo 

descumprimento. (Esse prazo se encerrou em 8 de julho de 2014.) 

Quanto ao RTD, foi desenvolvida uma central nacional dependente do Instituto de 

Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas do Brasil (IRTDPJ-BR), que está em 

operação desde 2011. Entre outras coisas, essa central nacional distribui pedidos de registro 

aos cartórios, centraliza certas informações e recebe dos bancos pedidos de certidão e outras 

demandas. 

É importante destacar que a Central IRTDPJ Brasil é um órgão de classe, que tem 

natureza jurídica de associação e, consequentemente, adesão facultativa para os cartórios de 

RTD; tanto é assim que nem todos lhe estão associados. 

Entretanto, o Provimento CG n. 16/2019, da Corregedoria Geral da Justiça de São 

Paulo, oficializou a Central RTDPJ-SP, desenvolvida pelo IRTDPJ-SP, tornando-a obrigatória 

para todos os registradores de RTDPJ do estado de São Paulo, conforme previsto no item 7.7 

do Cap. XIX das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça (NSCGJ): “7.7. A 

Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados de Registro de Títulos e Documentos será 

desenvolvida, operada e administrada perpetuamente pelo Instituto de Registro de Títulos e 
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Documentos de São Paulo – IRTDPJ-SP”. O cadastramento de todos os registradores é 

obrigatório,162 e também é obrigatória a consulta diária da Central RTDPJ-SP para verificar a 

existência de algum pedido.163 

Quanto ao RI, considerando que a migração de serviços tradicionalmente feitos em 

papel para meio eletrônico seria uma tarefa difícil e de grandes proporções, a Associação dos 

Registradores Imobiliários do Estado de São Paulo (ARISP) apresentou à Corregedoria Geral 

da Justiça de São Paulo uma proposta da qual resultou o Provimento CG n. 42/2012, que 

dispõe sobre a implantação do Serviço de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) no estado. O 

SREI é um conjunto de diretrizes e ferramentas tecnológicas que visa uma interação entre 

usuários e registradores de imóveis pela internet. Além disso, o Provimento dispõe sobre a 

operação da Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados dos Registradores de Imóveis, 

plataforma desenvolvida, operada e administrada pela ARISP e gerenciada a partir de 2016 

pela Coordenação Nacional das Centrais Estaduais de Serviços Eletrônicos 

Compartilhados,164 vinculada ao Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB).  

Toda a documentação que serve de base ao SREI foi publicada pelo CNJ por meio da 

Recomendação n. 14, de 2 de julho de 2014, que estabeleceu os padrões para que as 

corregedorias dos tribunais dos estados sigam os parâmetros do modelo, caso regulamentem a 

adoção do sistema de registro eletrônico. 

Cabe mencionar que a Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados dos 

Registradores de Imóveis tem um módulo chamado Central Nacional de Indisponibilidade de 

Bens (CNIB), criado e regulamentado pelo Provimento n. 39/2014 do CNJ, que se destina a 

integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados ou por autoridades 

administrativas.165  

                                                
162 Conforme o disposto no item 44 do Cap. XVIII e no item 7 do Cap. XIX das NSCGJ.  
163 Conforme previsão expressa do item 7.3 do Cap. XIX das NSCGJ. 
164 Criada para atender ao Provimento n. 47/2015 da CNJ, que prevê a obrigatoriedade da criação de Centrais de 
Serviços de Registros Eletrônicos Compartilhados em todo o país. Informação atualizada sobre sua atuação. 
INSTITUTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO DO BRASIL (IRIB). Disponível em: <http://www.irib.org.br/ 
registro-eletronico/centrais-registros>. Acesso em: 7 mar. 2019. 
165 Segundo um de nossos entrevistados, o juiz ingressa na central dos cartórios (todos os tribunais do Brasil 
estão cadastrados), preenche o formulário com o CPF e as informações relevantes do proprietário dos bens, e 
todos os cartórios do Brasil recebem essa informação. Uma vez recebida, eles devem dar cumprimento e 
notificar o juiz eletronicamente. Os bens são indisponibilizados desde a data da ordem do juiz, retroativamente. 
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O tempo passou, e o CNJ veio a emitir o Provimento n. 47, de 18 de junho de 2015, 

que estabelece diretrizes gerais para o SREI. Um ano depois, ditou o Provimento n. 48, de 16 

de março de 2016, para o registro de títulos e documentos e civil de pessoas jurídicas. 

Ambos os Provimentos são similares, tratando das centrais para prestação de serviço 

eletrônico, mas limitado à recepção e expedição de documentos eletrônicos. O artigo 2º do 

Provimento n. 48 estabelece a obrigatoriedade da implementação do registro eletrônico por 

todos os oficiais de registro de cada estado, do Distrito Federal e dos territórios, a qual 

compreende: 

I – o intercâmbio de documentos eletrônicos e de informações entre os 
ofícios de registro e títulos e documentos e civil de pessoas jurídicas, o 
Poder Judiciário, a administração pública e o público em geral; II – a 
recepção e o envio de títulos em formato eletrônico; III – a expedição de 
certidões e a prestação de informações em formato eletrônico; e IV – a 
formação, nos cartórios competentes, de repositórios registrais eletrônicos 
para o acolhimento de dados e o armazenamento de documentos eletrônicos. 

Por último, cabe mencionar que o artigo 8º desse Provimento veda aos ofícios de 

registro a possibilidade de “recepcionar e expedir documentos eletrônicos por e-mail ou 

serviços postais ou de entrega [...] postar ou baixar (download) documentos eletrônicos [...] 

[e] prestar serviços eletrônicos referidos neste provimento [...] em concorrência com as 

centrais de serviços eletrônicos compartilhados [...]”. Para eleger o serviço de sua preferência, 

o usuário deve encaminhar o documento por meio físico ou por mídia magnética, entregando-

o diretamente na serventia,166 uma vez que é vedada sua transmissão eletrônica. 

Um de nossos entrevistados explicou que o motivo foi a segurança informática, “já 

que nenhum órgão público ou privado faz a troca de documentos eletrônicos por e-mail, ela é 

uma tecnologia muito frágil, e ele pode ser capturado no seu tráfego. O objetivo do 

Provimento foi estabelecer uma central. Hoje, isso já acontece. A central recebe os 

documentos e passa aos respectivos cartórios”. 

Em 10 de maio de 2016, pelo Decreto n. 8.764, se institui o Sistema Nacional de 

Gestão de Informações Territoriais (SINTER), que regulamenta o disposto no artigo 41 da Lei 

                                                
166 Artigo 9 do Provimento n. 48 do CNJ: “Os títulos e documentos eletrônicos […] podem ser recepcionados 
diretamente no cartório, caso o usuário requeira e compareça à serventia com a devida mídia eletrônica […]”. 
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n. 11.977, de 7 de julho de 2009.167 O SINTER não é um cadastro que pretende substituir os 

atuais registros, mas um sistema de integração dos cadastros existentes. É um projeto da 

Secretaria da Receita Federal, e, segundo declaração de seu gerente, Luis Orlando Rotelli 

Rezende, no marco do Encontro CNF (Confederação Nacional das Instituições Financeiras), 

realizado em Brasília, em 2017, a motivação inicial para sua implantação “teria sido o 

aumento da arrecadação [...] mas o SINTER é multifinalitário, o que permite que seja 

utilizado também para a integração cadastral, atingindo outros objetivos”.168 

Em 22 de dezembro de 2016, a Medida Provisória n. 759 (artigo 54) autorizou a 

criação do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (ONR).  

Em 11 de julho de 2017, publicou-se a Lei n. 13.465, que dispõe, entre muitas outras 

matérias, que o SREI será implementado e operado em âmbito nacional pelo ONR, que será 

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, regulada pela Corregedoria Nacional 

de Justiça do CNJ. Por força da lei, todos os cartórios de RI devem fazer parte da ONR.  

Nesse caso, os serviços eletrônicos serão disponibilizados ao Poder Judiciário, ao 

Poder Executivo federal, ao Ministério Público, aos entes públicos previstos nos regimentos 

de custas e emolumentos dos estados e do Distrito Federal e aos órgãos encarregados de 

investigações criminais, fiscalização tributária e recuperação de ativos. Por último, a lei 

dispõe que a administração pública federal acessará as informações do SREI por meio do 

SINTER. De fato, a partir do dia 22 de julho de 2019, os registros deveriam – e, de fato, 

vários começaram169 – enviar informações sobre registro de imóveis e tabelionato de notas ao 

SINTER, conforme o manual operacional expedido pela Receita Federal. Aguarda-se 

homologação da proposta do estatuto da ONR pelo CNJ.  

 

                                                
167 “Art. 41. A partir da implementação do sistema de registro eletrônico de que trata o art. 37, os serviços de 
registros públicos disponibilizarão ao Poder Judiciário e ao Poder Executivo federal, por meio eletrônico e sem 
ônus, o acesso às informações constantes de seus bancos de dados, conforme regulamento. Parágrafo único. O 
descumprimento do disposto no caput ensejará a aplicação das penas previstas nos incisos II a IV do caput do 
art. 32 da Lei no 8.935, de 18 de novembro de 1994”. 
168 REZENDE, Luis Orlando Rotelli. Painel 2. O registro unificado de garantias. In: ENCONTRO CNF –
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS: Os instrumentos internacionais e o 
regime das garantias de crédito: perspectivas e propostas para um melhor ambiente de negócios no Brasil. Brasília: 
2017, p. 59. Disponível em: <https://cnf.org.br/encontro-cnf-garantias-de-credito/>. Acesso em: 5 maio 2019. 
169 CARTÓRIOS DE MATO GROSSO INICIAM ENVIO DE DOCUMENTOS AO SINTER. Portal Anoreg-
MT. Cuiabá, 6 ago. 2019. Disponível em: <https://www.anoregmt.org.br/novo/cartorios-de-mato-grosso-iniciam-
envio-de-documentos-ao-sinter/>. Acesso em: 13 ago. 2019. 
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2.2.2 Situação atual 

Na atualidade, alguns serviços que buscam agilizar os processos dentro do registro 

público por meio de uma plataforma eletrônica foram implementados em alguns estados; por 

exemplo, no caso do RTD, os pedidos de certidão e as consultas sobre a autenticidade de 

certidões e registros, a recepção de documentos eletrônicos para registro e a desmaterialização 

de documentos em papel para envio para registro em outras comarcas. 

Quanto ao RI, também estão sendo implementadas as seguintes funcionalidades por 

meio de plataformas eletrônicas: a matrícula on-line, a pesquisa on-line de bens, a certidão 

eletrônica e o e-Protocolo – a remessa aos RI de arquivos eletrônicos de traslados e de 

certidões de escrituras públicas e de instrumentos particulares com força de escritura pública 

para registro e averbação, para exame e cálculo ou averbação de cancelamento de hipoteca ou 

alienação fiduciária.170 

Todos esses serviços visam cumprir o disposto pela Lei n. 11.977/2009, mas ainda 

falta o principal, que é a reestruturação do próprio sistema em bases internas eletrônicas. 

É fundamental entender que a digitalização não implica a transformação eletrônica do 

sistema, assim, por exemplo, a matrícula on-line é só a visualização da imagem da matrícula 

do imóvel – ou seja, a simples conversão da imagem em papel para o formato digital. 

Portanto, só haverá ganho de tempo e escala quando sobrevier o avanço eletrônico do sistema, 

sendo fundamental garantir a migração de sistemas em caso de perecimento do modelo 

adotado, na medida em que as tecnologias envolvidas estão em constante evolução e 

mudança.171 

Em suma, passados dez anos da Lei n. 11.977, o registro eletrônico ainda não foi 

implementado na maioria dos cartórios brasileiros. 

Entre os motivos mais importantes apresentados pelos entrevistados, figuram o custo 

envolvido e as limitações impostas pela LRP ou por decisões da CNJ, que muitas vezes 

exigem o ato físico prenotado no cartório. Além disso, outros mencionam a falta de sanções 

taxativas por descumprimento na Lei n. 11.977. 

                                                
170 e-PROTOCOLO. BR Registradores. Brasília, [s.d.]. Disponível em: <http://www.registradoresbr.org.br/ 
protocolo.aspx>. Acesso em: 5 ago. 2019.  
171 FREITAS, 2019. 
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Quanto à primeira questão, como não existem no Brasil procedimentos, padrões nem 

emolumentos únicos, os lucros gerados pelos cartórios variam enormemente, dependendo de 

sua localização geográfica. Por esse e por outros motivos, os investimentos em registro de 

cada estado são muito diferentes. Os RI de São Paulo foram os que mais evoluíram, e hoje já 

é possível realizar vários atos eletronicamente. 

Quanto à segunda, como vimos acima, a LRP é de 1973, quase 20 anos antes do 

surgimento da internet acessível como a conhecemos hoje.172 Consequentemente, é preciso 

rever muitos atos da LRP para que o registro eletrônico funcione eficientemente. Esse tema é 

tratado no Projeto de Lei n. 10.375, de 2018, em discussão no Congresso Nacional, que 

dispõe sobre o uso de meio eletrônico nos registros públicos e adota providências adicionais 

para a segurança jurídica e a celeridade das transações imobiliárias – ele altera a Lei n. 6.015, 

de 31 de dezembro de 1973, e a Lei n. 6.766, de 19 de dezembro de 1979, entre outras 

disposições. 

Outra dificuldade mencionada pelos usuários é a trazida pelo artigo 8o do Provimento 

n. 48 do CNJ, que impede os cartórios de receberem documentos eletrônicos diretamente, 

obrigando o usuário a levá-los em pendrive. Consequentemente, aumentam os custos e se 

perde tempo (em ambos casos, tanto do cartório quanto do usuário). Ademais, o Provimento 

sujeita a recepção de documentos eletrônicos obrigatoriamente às Centrais Eletrônicas, o que, 

a nosso ver, vulnera diretamente o artigo 131 da LRP173 e o artigo 12 da LC,174 que 

estabelecem não ser necessária prévia distribuição. Ou seja, os usuários dos serviços públicos 

prestados pelos RTD não podem apresentar os documentos eletrônicos diretamente à 

serventia de sua livre escolha, e a lei os sujeita à distribuição obrigatória e prévia realizada 

por um cartório centralizador. Finalmente, a nosso ver, o CNJ extrapola sua competência, que 

se deveria limitar a disciplinar e regulamentar diretrizes gerais para o registro eletrônico de 

títulos, mas não “inovar”, impondo uma obrigação que o legislador não criou. Recentemente, 

o Superior Tribunal Federal (STF) anulou uma decisão do CNJ que alterava provimento 

                                                
172 Artigo 5o da Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet): “o sistema constituído o conjunto de protocolos 
lógicos, estruturado em escala mundial para uso público e irrestrito, com a finalidade de possibilitar a 
comunicação de dados entre terminais por meio de diferentes redes”. 
173 Artigo 131 da Lei n. 6.015, de 31 de dezembro de 1973: “Os registros referidos nos artigos anteriores serão 
feitos independentemente de prévia distribuição”. 
174 Artigo 12 da Lei n. 8.935, de 18 de novembro de 1994: “Aos oficiais de registro de imóveis, de títulos e 
documentos e civis das pessoas jurídicas, civis das pessoas naturais e de interdições e tutelas compete a prática 
dos atos relacionados na legislação pertinente aos registros públicos, de que são incumbidos, independentemente 
de prévia distribuição, mas sujeitos os oficiais de registro de imóveis e civis das pessoas naturais às normas que 
definirem as circunscrições geográficas”. 
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administrativo do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) que assegura aos usuários o 

direito de apresentar seus requerimentos e documentos diretamente à serventia de sua 

preferência e, como argumenta a Associação dos Advogados de São Paulo (AASP), os sujeita 

à distribuição obrigatória e prévia realizada por um cartório centralizador, criado e mantido 

pelos próprios serventuários. Segundo os fundamentos do STF, além de não haver ilegalidade 

no ato de livre escolha, a competência para regulamentar a questão é da Corregedoria-Geral 

de Justiça de São Paulo.175 

Além disso, há uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao STF (ADI 58883) 

interposta pelo Instituto de Arquitetos do Brasil questionando a inconstitucionalidade de parte 

de Lei n. 13.465, de 2017, que trata da competência para a criação da ONR e do SREI. 

Argumenta o requerente que: 

[...] o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (constante do art. 76 da 
Lei) viola patentemente as disposições constitucionais de competências 
relativas aos serviços notariais e de registro [...]. [e] A criação do ONR […] 
coloca em risco a segurança e a privacidade de dados sensíveis de toda a 
população brasileira, além de consistir em uma perigosa e patrimonialista 
“fuga privatística”.176 

Em fevereiro de 2019, foi admitido o ingresso do IRIB e do Colégio de Registradores 

de Rio Grande do Sul como amici curiae.177 

Segundo um dos entrevistados, oficial num cartório,178 outro entrave seria a remissão 

dos contratos eletrônicos às centrais estaduais, cada qual com linguagem e campos próprios. 

Parece haver, entre a interoperabilidade e a necessidade de um sistema único do 

registro, um hiato que, no caso dos bens imóveis, se vem tentando resolver com a ONR. E 
                                                
175 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Anulada decisão do CNJ que alterava distribuição de requerimentos em 
cartórios paulistanos. Brasília, DF, 13 maio 2019. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/ 
verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=410864>. Acesso em: 14 maio 2019. 
176 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.883 
Distrito Federal. Requerente: Diretoria Nacional do Instituto de Arquitetos do Brasil. Relator: Ministro LUIZ 
FUX. Despacho de 20 fev. 2018. Data da publicação: DJe 22 fev. 2018, p. 7. Disponível em: 
<https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5342200>. Acesso em: 5 maio 2019. 
177 BRASIL, 2018. 
178 “Um problema parece ser a dificuldade na produção de contratos eletrônicos, embora isso já esteja 
acontecendo com as escrituras notariais: o tabelião faz uma escritura no livro em papel, mas emite uma certidão 
eletrônica e a encaminha ao RI. O RI faz a tramitação dessa certidão e desse registro em um sistema híbrido, em 
papel e eletronicamente, porém devolve eletronicamente para o tabelião. O mesmo poderia ser com os contratos 
de financiamento bancário. O bancos podem fazer um contrato em papel e extrair do contrato um resumo e 
remeter esse resumo eletronicamente ao cartório; o cartório registra e devolve uma certidão eletrônica ao banco. 
Isso é possível. O entrave que eu vejo aí é que isso deveria ser remetido para 27 estados eletronicamente, porque 
cada um tem uma central, cada um com sua linguagem e campos. Para isso existe a ONR”. 
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vale esclarecer que a ONR é um órgão criado por lei, de adesão obrigatória para os cartórios e 

exclusivo dos de registro de imóveis. Entretanto, no Brasil, tais cartórios também registram 

alguns bens móveis. Além disso, como veremos, há em vários estados cartórios de RI e RTD 

que funcionam juntos, e é provável que, se um deles fizer algum avanço – por exemplo, 

modernizar o sistema de registro imóvel –, isso acabe afetando o outro. 

 

2.3 Análise crítica do sistema registral brasileiro 

A descrição do funcionamento e da evolução do registro no Brasil mostra claramente 

que se trata de um sistema muito complexo, com inúmeras ambiguidades e, por conseguinte, 

com um grande potencial para melhorar. Das entrevistas e do estudo normativo, destacam-se 

algumas deficiências que consideramos que se devem superar para esse aprimoramento.  

(a) Número de cartórios estaduais e conflito de funções entre profissionais: “Existem 

no Brasil cerca de dezoito mil serventias de registro, entre os de imóveis, títulos e 

documentos, serviços notariais, de protesto e de pessoas físicas e jurídicas, sendo que vários 

acumulam funções”.179 

Um dos motivos do número de serventias é a distinção legal entre tabeliães e notários, 

conforme o estabelecido nos artigos 6º e 7º da LC, que resulta numa serventia para cada um, 

ao invés de uma sinergia. Além do excesso de serventias, existe um excesso de profissionais, 

o que muitas vezes confunde suas funções (artigo 5o e artigo 26 da LC). 

Também há conflitos de funções entre o advogado e o tabelião, especialmente quando 

este interpreta que a presença daquele pouparia o notário do aconselhamento sobre a natureza 

e as consequências do ato (artigo 35 da LC). E mais: além da incompatibilidade com o artigo 

25 da LC, exame atento do artigo 7º da LC, poderia implicar conflito com funções típicas dos 

advogados. 

Aliás, a organização dos cartórios varia muito conforme a região geográfica de que se 

trate: muitos cartórios de registro de imóveis também prestam serviços de RTDPJ. Por 

exemplo, no estado de São Paulo, exceto na capital e em grandes cidades, RI e RTD 

funcionam conjuntamente. Entretanto, existe na capital o Centro de Estudos e Distribuição de 

                                                
179 REZENDE, 2017, p. 56. 
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Títulos e Documentos de São Paulo (CDT), que agrupa seus dez cartórios de RTD; ele 

recepciona os documentos a serem registrados e os remete ao respectivo RTD.  

(b) Registros em papel: a maioria das serventias ainda depende de registros feitos em 

papel, por meio de livros ou, em alguns casos, por sistema de fichas, que é muito ineficiente. O 

único completamente eletrônico é o registro internacional da Convenção da Cidade do Cabo. 

Ceneviva afirma que há uma tendência burocrática a aumentar o número de requisitos 

e obstáculos da forma pela qual os atos sujeitos a registro devem ser transcritos nos livros 

registrais, com o pretexto de dar maior segurança às partes e a terceiros.180 

(c) Publicidade local: a maioria dos registros opera com publicidade local, de modo 

que, para obter informação sobre todos os registros feitos por cada pessoa física ou jurídica, é 

preciso oficiar todos os serviços de registro do Brasil. 

(d) Registros feitos de forma linear: isso significa que a matrícula de um imóvel pode 

evidenciar hipotecas de 1º, 2º e 3º graus, mesmo que uma delas tenha sido cancelada, total ou 

parcialmente. Também podem ser registradas alienações fiduciárias em garantia e outros 

gravames, tornando muito difícil sua leitura e compreensão. 

(e) Casuísmo legislativo: ao invés de procurar resolver problemas mais abrangentes, o 

legislador parece preferir ir ditando soluções caso a caso, que normalmente acabam gerando 

mais confusão. Um exemplo são as soluções paliativas para centrais estaduais, que não 

resultam efetivas porque cada estado tem serventias distintas para cada bem dado em penhor. 

(f) Complexidade: no sistema registral, ela se expressa tanto nas normas como na 

prática. Tomemos como exemplo o artigo 28 da LN, que trata sobre os direitos e deveres dos 

notários e oficiais de registro. Ele estabelece que tais agentes gozam de independência e do 

direito de percepção de emolumentos, mas acaba se contradizendo ao prescrever que podem 

perder a delegação de poderes sob determinadas hipóteses previstas em lei.181 

Além disso, as modalidades de registro (declaratório e constitutivo) delimitam o 

objeto do penhor, na medida em que sua modalidade não possessória é limitada a penhores 

especiais. A variedade de modalidades de registro segundo o tipo de penhor também implica 

confusão. 
                                                
180 CENEVIVA, 2001, p. 35. 
181 CENEVIVA, 2007, p. 205. 
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Finalmente, tanto a extinção quanto a inscrição de uma garantia são repletas de 

formalidades que podem variar conforme o cartório. 

(g) Discricionariedade regulatória: o artigo 4º da LC faculta ao juiz de cada comarca 

determinar dias e horários em que as serventias devem abrir ao público.  

(h) Competências: a repartição de competências cadastrais é muito confusa. Só a 

União tem 20 cadastros de imóveis rurais, divididos em diferentes órgãos, sem comunicação 

entre eles, situação que se repete nos estados e municípios. 

(i) Políticas públicas: a gestão pública tem baixa qualidade e não valoriza o tema do 

registro, levando à descontinuidade de trabalhos, às vezes em razão de meras mudanças 

políticas ou da adoção de soluções de curto prazo. A cultura hierárquica é paternalista, avessa 

a inovações. Há falta de recursos e mau uso dos existentes: há cartórios em que faltam até 

energia elétrica ou acesso à internet. Concorrem para as dificuldades a dimensão continental 

do país e a falta de investimento na formação dos recursos humanos dos cartórios.182 

(j) Falta de interoperabilidade entre as centrais estaduais: a interoperabilidade pode ser 

entendida a capacidade de diversos sistemas e organizações trabalharem em conjunto 

(interoperar) de modo a garantir que pessoas, organizações e sistemas computacionais 

interajam para trocar informações de maneira eficaz. A inexistência dessa efetiva 

comunicação entre as centrais estaduais gera lentidão nas operações, dificuldade para obter 

informações e gastos desnecessários como eventuais duplos registros.183 

(k) Normas federais e costumes locais: pela extensão do território brasileiro, as 

diferenças entre os estados são muito grandes, não raro havendo mais ou menos adesão a 

determinadas normas em lugares diferentes. 

(l) Burocracia desnecessária: as queixas quanto ao atendimento, às exigências 

incongruentes e sem previsão legal de documentação, à recusa da responsabilidade de emitir 

certas certidões e efetuar alguns procedimentos foram as mais frequentes. Muito se reclamou 

também do descumprimento de prazos legais sem fundamento e da diferença de prazos para 

os atos em diferentes estados. Houve ainda apontamentos no sentido de que diversos RI não 

                                                
182 REZENDE, 2017, p. 56-60. 
183  GOVERNO DIGITAL. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Disponível em: 
<https://www.governodigital.gov.br/transformacao/orientacoes/interoperabilidade>. Acesso em: 12 mar. 2019. 
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qualificam os títulos imediatamente, como determina a lei, fazendo posteriormente exigências 

descabidas e abusivas, muitas vezes diferentes dentro do mesmo ofício.184 

 

2.4 Conclusão do Capítulo 2 

Neste capítulo, analisamos o funcionamento do sistema registral e esclarecemos as 

diferenças entre os diversos registros. No Brasil, não existe um único registro que contemple 

todos os bens móveis. Por isso começamos estudando o RTD, que abrange a maioria dos bens 

móveis, e continuamos pelo RI até chegar aos registros especiais para bens móveis peculiares, 

caso das aeronaves e das embarcações. Percebemos que o fato de que algumas garantias 

mobiliárias devem ser registradas no Registro de Imóveis dificulta ainda mais o 

aprimoramento do sistema de registro, sobretudo considerando que os bens móveis e imóveis 

têm naturezas econômicas diferentes. 

Ao longo do capítulo, destacam-se dois problemas fundamentais do atual sistema 

registral que, a nosso ver, são elementos chave para futuro aprimoramento: o registro em 

papel e sua onerosidade. 

Em relação ao primeiro, o fato de o registro continuar sendo majoritariamente em 

papel implica precariedade, insegurança e ineficiência do sistema. O suporte em papel 

dificulta o armazenamento e a segurança dos documentos, além da falta de praticidade dos 

processos, elementos essenciais para a economia e a eficiência do comércio. Para nos 

acercarmos de possíveis soluções para esse problema, mostramos a evolução do registro 

eletrônico até a atualidade. Verificamos que, apesar de as normas vigentes obrigarem os 

cartórios a terem um registro eletrônico, até hoje ele não foi implementado, muito 

provavelmente pelo custo envolvido, por limitações impostas pela LRP, por decisões do CNJ 

e pela falta de sanções taxativas pelo descumprimento. 

Já a onerosidade do registro, motivada pela ineficiência do sistema – que demanda o 

pagamento de elevados emolumentos pela parte interessada, calculados de acordo com tabela 

progressiva publicada na esfera estadual –, faz com que o uso de garantias sobre bens móveis 

seja menos competitivo que outras opções de garantia. 
                                                
184 Informações fornecidas pelo Dr. Olivar Vitale (da VBD Advogados e presidente do IBRADIM) à Comissão 
da Indústria Imobiliária (CII), numa pesquisa sobre as diferenças entre os emolumentos cobrados no território 
brasileiro. 
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Finalmente, além dos dois desafios essenciais que mencionamos anteriormente, 

tratamos de vários outros que o registro público enfrenta hoje e que se relacionam diretamente 

com eles. Destacamos a falta de interoperabilidade entre as dezoito mil serventias de registro 

do país e as centrais estaduais, dificultando a compilação das informações para avaliações do 

sistema em geral e de qualquer mudança digital desejada. 

Os problemas expostos poderiam ser solucionados seguindo algumas das ideias que 

propomos no Capítulo 3, como a implantação de um registro eletrônico e de baixo custo. 
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3 PROPOSTAS PARA APRIMORAR O SISTEMA REGISTRAL  

No Capítulo 1, apresentamos o enquadramento das garantias mobiliárias dentro do 

ordenamento jurídico brasileiro. Constatamos que o direito brasileiro tem normas divergentes 

quanto aos elementos fundamentais que compõem o regime de direito de garantias mobiliárias 

dependendo de seu tipo e que é necessária uma sistematização das normas sobre garantias 

mobiliárias. Concluímos que um registro centralizado pode imprimir maior segurança ao 

processo. 

No Capítulo 2, tratamos do funcionamento dos registros sobre bens móveis e dos 

problemas e desafios que eles envolvem na atualidade. O fato de que algumas garantias 

mobiliárias devem ser registradas no RI dificulta ainda mais o aprimoramento do sistema de 

registro, sobretudo considerando que os bens móveis e imóveis têm naturezas econômicas 

diferentes. Dos desafios apresentados, destacamos a relevância do registro em papel e da 

excessiva onerosidade nas operações de registro. Concluímos que um sistema eletrônico e de 

baixo custo resolveria uma parte importante dos problemas arrolados. 

Nesses termos, nos perguntamos como obter um registro centralizado, eletrônico e 

barato sem abolir o regime vigente. Para isso, procuramos soluções em diversas fontes: 

recorremos a normativas e experiências internacionais, mas sem desconhecer a tradição 

jurídica e cultural do país continental que é o Brasil. 

 

3.1 O sistema registral em instrumentos de harmonização internacional 

Discutimos alguns instrumentos internacionais criados com a finalidade de facilitar, 

agilizar e tornar mais transparente o registro de garantias mobiliárias. Todos eles, em 

diferentes medidas, propõem sistemas de registro centralizados, eletrônicos e de baixo custo. 

Apesar de haver várias técnicas vigentes para promover a harmonização legal, 

destacamos aqui as que consideramos mais relevantes para o Brasil, quais sejam, as 

convenções internacionais de uniformização legal; no nosso caso, a Convenção de Cidade do 

Cabo e as leis modelos da OEA e da UNCITRAL. 
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Conste, entretanto, que existem outras ferramentas efetivas para cumprir com esse 

objetivo: as convenções que tratam do conflito de interesses,185 os instrumentos regionais 

obrigatórios,186 os guias187 e os contratos modelos188 com termos padronizados.189 

Todos os instrumentos universais e regionais enunciados têm sido uma combinação de 

hard law e soft law.190 A expressão hard law designa a lei, enquadrando-se nessa categoria os 

tratados e as convenções internacionais. Soft law designa protótipos normativos que, apesar de 

não ser obrigatórios para os países, são particularmente eficientes em temas específicos, como 

é o caso das leis modelos (emanadas de organismos internacionais, são mecanismos de 

adequação normativa para harmonizar a legislação de vários países em torno de pautas 

homogêneas). 

Entre as iniciativas universais, vale mencionar a Convenção da Cidade do Cabo, a Lei 

Modelo da UNCITRAL e o guia para sua adoção, que, como veremos, foram pensadas para 

todos os países, seja de tradição romano-germânica de civil law, seja da anglo-saxã, com o 

modelo jurídico de common law.  

Entre as iniciativas regionais, destacam-se a da Organisation pour l’Harmonisation en 

Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a da OEA e a da União Europeia (UE). A primeira, 

Acte Uniforme Portant Organisation des Sûretés, foi adotada em 1997 e emendada em 2010, 

tendo entrado em vigor em 2011 e sido adotada por vários países africanos. A segunda, a Lei 

Modelo da OEA, é mais bem discutida neste capítulo. Por último, o Marco Comum de 

Referência Europeu (Draft Common Frame of Reference – DCFR), que trata da publicidade 

das garantias mobiliárias propondo a implementação de um registro central europeu de 

garantias, pessoal, operado eletronicamente e acessível pela internet (artigo IX-3:301). Como 

sugerem o Guia da UNCITRAL e o artigo 9 do estadunidense Uniform Commercial Code 

(UCC), não é preciso registrar o contrato de garantia, basta uma indicação, ou seja, 

informações mínimas para certificar a existência da garantia. A principal função do registro é 

                                                
185 Por exemplo, a Convenção de Haia sobre a lei aplicável a certos direitos relativos a valores mobiliários 
detidos junto ao intermediário, de 2002. 
186 Por exemplo, a Diretiva da Comunidade Europeia de 2002, relativa aos acordos de garantia financeira 
(2002/47/CE). 
187 Por exemplo, o guia para a adoção da Lei Modelo sobre Garantias Mobiliárias da UNCITRAL (Viena, 2016). 
188 Por exemplo, o Acordo Global de Empréstimos sobre Títulos Mestres da International Securities Lenders 
Association. 
189 GOODE, 2003. 
190 BRIGIDO, 2009, p. 53. 
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estabelecer uma data fixa para sua oponibilidade frente a terceiros e sua prioridade frente a 

outros credores.191 

Essas iniciativas dos organismos internacionais resultam de vários fatores. Alguns 

autores afirmam que, no caso dos países menos desenvolvidos, a pressão para se 

modernizarem veio de organismos internacionais como o Banco Mundial, para facilitar a 

extensão do crédito a mais países e a disponibilidade de métodos eficientes de execução de 

garantias.192 Por outro lado, há autores que afirmam que, na América Latina, a reforma das 

leis para garantir créditos não tem sido absolutamente apresentada como condição de 

nenhuma operação de empréstimo do BM, do BID ou do FMI.193  

Seja como for, hoje existem inúmeras evidências de que um bom marco legal e um 

aproveitamento inteligente da tecnologia facilitam muito o acesso a crédito a pequenas e 

médias empresas, barateiam os custos transacionais e concorrem para o desenvolvimento dos 

países. 

Um claro exemplo foi o acontecido na Romênia, país de tradição legal civilista, que 

em 1999 reformou seu sistema de garantias mobiliárias, aumentando sensivelmente o número 

de registros de bens nos registros públicos locais, passando de 65.000 registros em 2001 a 

618.218 em 2004.194 A nova lei foi inspirada no artigo 9o do UCC e nos personal property 

security acts (PPSA) dos EUA e do Canadá e em sua adaptação às jurisdições civilistas de 

Quebec e da Luisiana.195 A reforma rendeu inúmeros benefícios ao país, e, entre os mais 

significativos, ressaltamos o impacto no acesso a crédito fora dos centros urbanos, sobretudo 

devido ao registro descentralizado, totalmente eletrônico e sem papel, com entrada e acesso 

completos pela internet – o primeiro registro desse tipo no mundo.196 

Acreditamos que os sistemas de registro apresentados pelos instrumentos de 

harmonização descritos a seguir são adaptáveis ao sistema brasileiro e podem melhorar muito 
                                                
191 BAR, 2009. 
192 GOODE, 2003, p. 342. 
193 PEÑA, Nuria de la; FLEISIG, Heywood. Las pequeñas y medianas empresas y sus garantías. CEAL, 2002, p. 
19-28, p. 22-25. 
194 Registros incluem todas as operações emitidas pelo ente registral, entre elas, cancelamentos, inscrições e 
buscas. 
195 PEÑA, Nuria de La; FLEISIG, Heywood. Romania: Law on Security Interests in Personal Property and 
Commentaries. Review of Central and East European Law, v. 29, n. 2, p. 133-217, 2004, p. iv. 
196 CHAVES, Rodrigo; PEÑA, Nuria de la; FLEISIG, Heywood. Secured Transactions Reform: Early Results 
from Romania. CEAL, Issues Brief, p. 1-4, 2004, p. 2-3. Disponível em: <http://www.ceal.org/publications.asp>. 
Acesso em: 8 abr. 2019.  
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o registro de garantias mobiliárias. Começaremos por sua origem para depois discutir os três 

instrumentos internacionais que consideramos mais relevantes no que respeita a nosso tema 

de estudo para o Brasil: LMOEA, LMU e CCC, junto a seus Protocolos Aeronáutico e MAC. 

 

3.1.1 Origem: o modelo estadunidense de security interest 

O UCC dos EUA é uma lei estadual para as unidades federativas que a adotarem. Ela 

foi o resultado um dos trabalhos mais relevantes da Uniform Law Commission e, apesar de 

não ter sido aplicada igualmente em todo o território nacional, ela deu alguma uniformidade 

ao direito comercial do país. Seu artigo 9o, provavelmente um dos mais conhecidos 

internacionalmente, inspirou vários outros ordenamentos. O primeiro país a aderir ao regime 

desse artigo foi o Canadá, cujos estados adotaram os PPSA com base nele, inclusive estados 

civilistas como o Quebec. Depois, aderiram a Nova Zelândia e a Austrália, resultando no New 

Zealand Personal Property Security Act, em vigor desde 2002, e o Personal Property 

Securities Bill, desde 2009, seguidas por várias leis modelo.197 

Esses motivos justificam um breve comentário sobre alguns aspectos do artigo 9o do 

UCC. É importante sublinhar que ele se limita a regular o que em termos de direito 

continental denominaríamos garantias reais sobre móveis e garantias assentes na titularidade 

de um direito, ficando fora de seu escopo as garantias sobre bens imóveis.198  

O célebre artigo apresenta um conceito de garantia unificado e amplo chamado security 

interest (ou “direito de garantia”, em tradução livre), que designa um bem ou um conjunto de 

bens, sejam presentes ou futuros. O direito de garantia é criado por contrato, mas, para ser 

oponível a terceiros, demanda publicidade, que é funcional (já que ela só exige informações 

estritamente necessárias e facilmente acessíveis) e flexível (para contemplar as necessidades 

das mais variadas transações e número de participantes). Na maioria dos casos, ela se 

materializa por meio de um registro central conectado aos registros estaduais, onde constarão o 

nome do garantidor e do garantido e os bens objetos da garantia. A prelação é fundamentada 

no princípio prior tempore, potior iure, ou seja, a prioridade do primeiro registro. 

                                                
197  Por exemplo, a Model Law of Secured Transactions, de 1993, emitida pelo European Bank for 
Reconstruction and Development.  
198 VASCONCELLOS, Luis Miguel Pestana de. Direito das garantias: manuais universitários. 2a ed. Coimbra: 
Almedina, 2013, p. 35. 
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3.1.2 OEA: Lei Modelo Interamericana de Garantias Mobiliárias (Washington, 2002) 

A Lei Modelo Interamericana sobre Garantias Mobiliárias foi aprovada e adotada 

pelos estados membros da OEA na VI Conferência Especializada Interamericana sobre 

Direito Internacional Privado (CIDIP-VI), em 8 de fevereiro de 2002 (Lei Modelo da OEA, 

ou LMOEA). No Título IV, os artigos 35 a 46 tratam do registro, e ele foi complementado 

com seu Regulamento Modelo para o Registro em virtude da Lei Modelo Interamericana 

sobre Garantias Mobiliárias pela CIDIP-VII, em 9 de outubro de 2009, com 21 artigos, cada 

um comentado no mesmo corpo legal.  

A LMOEA é exemplificativa e facultativa; não precisa ser adotada sem modificações. 

De fato, o país normalmente precisa adaptá-la para que funcione harmonicamente com seu 

sistema jurídico. É uma iniciativa de unificação regional na América Latina que merece ser 

aprofundada tanto pelas grandes inovações que podem concorrer para o aprimoramento do 

registro local quanto pela importância do Brasil na região. Já foi adotada com diferentes 

adaptações no Peru (2006), na Guatemala (2008), em Honduras (2009), em El Salvador 

(2013), no Panamá (2013), na Costa Rica (2014) e na Colômbia (2014). O México teve uma 

primeira reforma parcial em 2000199 e uma implementação do registro unificado em 2009. A 

reforma está em fase de discussão para aprovação parlamentar em vários outros países. 

Esse fato não é menor, já que não só facilita financiamentos internacionais como 

impulsiona o comércio entre economias vizinhas, considerando a tendência do atual governo 

brasileiro de alentar relações de comércio bilaterais. 

A LMOEA foi redigida de forma simples e não é muito extensa. Apesar de ter sido 

inspirada no artigo 9o do UCC, tem uma abordagem alternativa que se adapta aos países de 

tradição civilista, seguindo um registro uniforme de modo que as mesmas regras são aplicadas 

a cada uma das garantias vigentes no país. Além disso, traz um modelo de garantia funcional 

composto de um tipo aberto de garantia (e não uma enunciação exaustiva de tipos de 

garantia), ou seja, facultando a possibilidade de constituir garantias mobiliárias sobre bens 

presentes ou futuros, determinados ou indetermináveis e relativas a espécies de obrigação 

presentes, futuras, certas ou condicionais. Dedica os artigos 35 a 46 do título IV ao registro. 
                                                
199 O México reformou parcialmente seu sistema de garantias mobiliarias pela necessidade da assinatura do 
Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (NAFTA) com os EUA e o Canadá, países que tinham já uma 
importante tradição em garantias mobiliárias. O México tinha uma desvantagem legal ao não fazer uma reforma 
pelo menos em penhores mercantis, prejudicando suas PME, as quais ficariam sem acesso a crédito em 
condições semelhantes a seus vizinhos. 
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3.1.2.1 Características gerais 

Em primeiro lugar, um dos elementos essenciais da lei modelo é a amplitude do 

conceito de garantia mobiliária. Seu artigo 2200 estabelece que as garantias mobiliárias podem 

ser constituídas sobre um ou vários bens móveis específicos, sobre categorias genéricas de 

bens ou sobre todos os bens do devedor garante, sejam presentes ou futuros, corpóreos ou 

incorpóreos, para o cumprimento de uma ou várias operações presentes ou futuras. 

As formas de publicidade propostas pela lei modelo são a cessão de posse, a 

notificação do terceiro possuidor ou do devedor do crédito e o registro, sendo esta última a 

predominante. 

A LMOEA institui um modelo de registro eletrônico de garantias que admite a 

coexistência com outros registros como o de imóveis ou os especializados. Prevê que o 

sistema registral especial deve prevalecer sobre o registro plasmado na lei, quando uma lei 

que disponha sobre o registro especial de determinados bens contemplar a constituição de 

garantias sobre eles no mesmo registro. No caso do Brasil, isso deve ser estudado 

cautelosamente. Tomando como exemplo o registro de um veículo, primeiro registrado no 

registro especializado em veículos automotores e logo inscrito no registro central, o tempo 

transcorrido entre uma operação e outra pode dar lugar a confusão; por exemplo, quando um 

investidor internacional checar o registro central acreditando incorretamente que certo bem 

está livre de gravames.201 

Em relação à prioridade, também na LMOEA o registro atende à regra prior tempore, 

potior iure, cabendo a prioridade ao primeiro credor garantido a registrar o bem (artigo 35). 

Quanto à operação do sistema e à busca de registros, o índice do registro de bens é 

feito com base no nome do devedor. Assim, se um credor está interessado na situação de 

determinado bem de um terceiro, ele pode verificá-la pelo nome desse terceiro. Considerando 

que a homonímia é muito comum no Brasil, para dar maior segurança ao sistema, se deveria 

poder pesquisar por RG e CPF ou CNPJ. O fato de ter como base o nome do devedor permite, 

                                                
200 A Lei Modelo da OEA inclui uma definição ampla do termo em seu artigo 2o: “Las garantías mobiliarias a 
que refiere esta Ley pueden constituirse contractualmente sobre uno o varios bienes muebles específicos, sobre 
categorías genéricas de bienes muebles, o sobre la totalidad de los bienes muebles del deudor garante, ya sean 
estos presentes o futuros, corporales o incorporales, susceptibles de la valoración pecuniaria al momento de la 
constitución o posteriormente, con el fin de garantizar el cumplimiento de una o varias obligaciones, presentes o 
futuras sin importar la forma de la operación o quien sea el titular de la propiedad […]”. 
201 SILVA, 2017, p. 648. 
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por exemplo, que se possam registrar bens futuros. Esse tipo de índice dificilmente 

funcionaria no registro de bens imóveis, já que normalmente eles têm por base a descrição do 

imóvel. 

Tanto para registro de gravames quanto para acesso a informações para fins de 

pesquisa, o registro é remoto e eletrônico, e os interessados podem acessar o sistema por meio 

de uma senha pessoal e confidencial. 

Além disso, se estabelece a exigência do pagamento de taxa de acesso ao registro para 

fins de busca, o que é preferível a onerar o registrante com todos os custos da operação do 

registro, já que as buscas provavelmente serão feitas por terceiros, mesmo que não haja 

nenhum contrato de garantia. 

O sistema de registro proposto é único, uniforme, público e automatizado. Aliás, o 

registro teria uma base de dados única e central para todo o país, onde estariam arquivados 

todos os formulários de registro. Assim, o lugar onde foi feito o registro deixa de ser 

importante, já que o credor interessado na situação dos bens de seu devedor acessa 

diretamente o sistema central, sem ter de fazer uma busca complexa e onerosa em cada um 

dos estados ou municípios onde o devedor tenha bens registrados. Além disso, o registro 

facilita as operações internacionais, posto que todos os gravames se encontram no registro 

central.  

Nos casos em que se trate de um bem móvel incorporado a um imóvel, a lei prevê que 

ele deve ser registrado no registro de bens móveis e no de imóveis. 

Uma das novidades da lei é a alternativa do prerregistro. As garantias podem ser 

registradas antes da existência do contrato ou antes de o credor garantido outorgar o crédito 

ao devedor. Além disso, a lei autoriza a existência de dois documentos, um contrato de 

garantia com a obrigação garantida e um contrato com o bem dado em garantia. 

Um dos elementos mais importantes do sistema registral proposto pela lei é o 

formulário de inscrição. Diferentemente do que acontece normalmente nos regimes civilistas, 

em que é necessário que todo contrato de garantia seja registrado, a proposta da lei é muito 

mais simples. Para registrar uma garantia, deve-se preencher um formulário eletrônico com 

apenas as seguintes informações: (i) nome e endereço do garantidor, (ii) valor máximo 

garantido pela garantia mobiliária; o fato de ser um montante máximo e não um valor 



 

73 

determinado é uma vantagem importante, especialmente em países com inflação alta, (iii) 

nome e endereço do credor garantido, (iv) descrição dos bens, que pode ser geral ou 

específica, desde que eles sejam identificados (isso ajuda muito no registro de bens fungíveis 

ou por inventário e mesmo no de bens futuros), e (v) o nome dos devedores. O prazo de 

vigência da inscrição é de cinco anos, renovável por períodos de três anos. 

É bem simples preencher o formulário; não é preciso ser advogado matriculado no 

país de registro nem ter muito conhecimento jurídico. Além disso, pelas poucas informações 

requeridas, ele acaba sendo muito ágil, preserva a confidencialidade das partes e, como 

veremos, reduz os custos da transação. Aliás, esse modelo suprime o chamado registry lag, 

que é o tempo transcorrido entre a apresentação do documento e o dia em que esse documento 

passa a constar no registro. Normalmente, esse intervalo varia de um a três dias, em virtude da 

verificação do cumprimento dos requisitos e da análise pela qual o oficial determinar a 

validade do documento. A data de prelação é estabelecida pelo dia em que o documento foi 

apresentado, no entanto, se um novo credor verificar o registro no dia seguinte à apresentação 

do primeiro credor, muito provavelmente o gravame não constará no registro. Ou seja, o 

segundo credor pode ser enganado pelo devedor garantido e não ter como sabê-lo, sendo 

prejudicado no seu direito de preferência. Pelo contrário, baseando-se em formulários, a lei 

modelo reduz a necessidade de revisão de documentos e, consequentemente, na maioria dos 

casos, ou não há intervalo entre a inscrição e a aparição do registro no sistema, ou ele é de 

poucos segundos. Isso porque se o formulário é preenchido e as tarifas pagas, ele é aceito. 

Além disso, a supressão de formalidades como a revisão de documentos e registros em 

papel feitos manualmente reduz sensivelmente o custo do serviço prestado pelo registro, 

afetando diretamente o montante da operação. 

Os registros podem ser feitos por meio eletrônico ou por qualquer outro método 

autorizado pelo país. Ou seja, podem não ser totalmente eletrônicos, apesar de esse ser o 

formato mais recomendado. Seu conteúdo não é verificado formalmente pelos funcionários do 

registro: a revisão se limita ao preenchimento correto das informações e ao pagamento da taxa 

de inscrição. Assim, cumpridos esses requisitos, o formulário deve ser aceito e a garantia, 

registrada. 

O que acontece se o formulário for preenchido com informações incorretas? O registro 

será feito, mas não será executável, porque ele não prova a existência da transação, mas 
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apenas a publicidade do conteúdo do formulário confere oponibilidade perante terceiros, sem 

impacto na formação, ou seja, as garantias são criadas pelo contrato de garantia que produz 

diretamente eficácia entre as partes (declaratório). 

A lei modelo supõe que deva haver recursos específicos para a violação do dever do 

credor garantido de fornecer informação fidedigna sobre a garantia, e acordou-se que uma 

mera responsabilidade por danos não seria suficiente, que se optaria por exigir o 

cancelamento da inscrição (artigo 18, cláusula III): o credor garantido registrado não só 

perderia sua prioridade em relação a novos credores como também (permanentemente) em 

relação a outros credores garantidos que já tenham adquirido uma garantia de segunda classe 

sobre o mesmo bem.  

Uma proposta seria classificar os erros segundo seu grau de importância e que um erro 

seja considerado grave se, por exemplo, impedir que um usuário que faz uma busca 

corretamente encontre a informação financeira correta.202 

O formulário não requer assinatura eletrônica, o que também concorre para a 

eficiência e a rapidez da operação. A ideia é alcançar o nível de segurança por outros meios. 

A administração e a operação do registro incumbem à autoridade competente que o 

país indique. Na Colômbia, que adotou a Lei Modelo, o registro é operado pela 

Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (CONFECÁMARAS), entidade sem 

fins lucrativos de natureza sindical. Acreditamos que no Brasil isso seria improvável, pois se 

oporia resistência a dar tanto poder a uma confederação de câmaras de comércio privada. 

Um dos maiores obstáculos que enfrentaram a maioria dos países de América Latina 

que adotaram a lei (com exceção do México) foi a incorreta implementação e o mau 

entendimento de que um registro eletrônico de avisos que tem como base fundamental ser um 

arquivo de devedores com o objeto de que as pessoas possam consultar ou registrar em tempo 

real operações em relação a bens móveis se confunde com o que tradicionalmente tinha sido 

até esse momento o registro de penhores. Isso leva a uma confusão tal que prejudica o registro 

de garantias.203 Ao estudar o Protocolo MAC, veremos que o registro internacional que ele 

propõe pode ser uma ferramenta valiosíssima para suprir as deficiências dos registros em 
                                                
202 KOZOLCHYK, 1979, p. 117. 
203 Informação verbal fornecida por María del Pilar Bonilla na palestra Regional Consultation Workshop, The 
future mining, agricultural and Construction (MAC) Protocol, na Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo, em São Paulo, em 8 de agosto de 2019. 
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países que já têm um regime normativo de garantias mobiliárias (adequado), mas com 

registros que ainda não funcionam perfeitamente. 

 

3.1.3 Nações Unidas: a Lei Modelo sobre Garantias Mobiliárias e o guia para sua adoção 
(Viena, 2016) 

A Lei Modelo sobre Garantias Mobiliárias das Nações Unidas (United Nations 

Commission on International Trade Law – UNCITRAL e Commission des Nations Unies 

pour le Droit Commercial International – CNUDCI) e o guia para sua adoção foram 

aprovados em 2016 (Lei Modelo da UNCITRAL, ou LMU), depois de mais de dez anos de 

discussões e estudos que envolveram prestigiados juristas do mundo. 

A LMU tem um formato mais completo e detalhado e uma técnica de redação 

diferente que o da LMOEA, com vários artigos com alternativas para situações diversas 

segundo a opção escolhida. Além disso, dá um número de definições maior que a LMOEA. 

Atualmente, há um projeto de lei para reforma total do regime de garantias mobiliárias 

em fase de discussão para aprovação parlamentar no Paraguai, na República Dominicana e no 

México inspirada tanto na LMU quanto na LMOEA, entretanto, ela ainda não foi 

implementada em nenhum outro país. 

Como a da OEA, tem uma abordagem funcional e unitária da garantia e de sua 

publicidade. Dedica os artigos 28 a 33 do capítulo IV ao sistema registral. 

 

3.1.3.1 Características gerais 

À semelhança da LMOEA, a LMU propõe um sistema universal, centralizado e 

eletrônico baseado no preenchimento de formulários eletrônicos com informações 

indispensáveis, sem a necessidade de abrir ao conhecimento público todo o contrato de 

garantia.  

A garantia real mobiliária se dá pelo registro, e não mais pela transmissão da posse. A 

publicidade é declaratória, como acontece sob a LMOEA. O registro é eletrônico, e a consulta 

pública pode ser feita pelo nome ou pelo documento do garantidor; como resultado, se emite 

uma certidão válida em todo o país. 
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O formulário é baseado no indicador pessoal dos garantidores e tem os elementos 

essenciais dos contratos de garantia: descrição dos bens gravados, prazo de vigência da 

inscrição e montante máximo da garantia, elementos parecidos com os requeridos no CCB 

para penhores. 

Diferentemente do que ocorre sob a LMOEA, a LMU não propõe um prazo de 

vigência da inscrição, mas dá ao Estado adotante a liberdade de determiná-lo.  

Embora seja o formato mais recomendado, o registro não é totalmente eletrônico. 

Assim como no modelo da OEA, o registrador não pode exigir provas da existência da 

autorização do outorgante da garantia: o contrato escrito de garantia constitui autorização 

suficiente para que o outorgante faça o registro inicial ou modifique um registro (artigo 2o, 

incisos 5 e 6). 

É um registro meramente declaratório, com formalidades mínimas. Não se exigem 

reconhecimento de firmas ou atos autenticatórios. Seu objetivo é́ indicar a existência de 

negócios jurídicos relativos a um bem e estabelecer entre eles a ordem de preferência no 

tempo, pela certeza da data. Assim, as garantias serão oponíveis perante terceiros com as 

limitações do formulário apresentado e sempre que sejam oportunamente reputadas válidas. 

Inscrita a notificação de registro, o sistema deve enviar à pessoa indicada como credor 

garantido cópia da informação contida no formulário, dando data e hora do registro e número 

de inscrição. Por sua vez, essa pessoa deve remeter cópia ao garantidor. 

A busca de informações no registro pode ser feita pelo indicador pessoal dos 

garantidores ou pelo número de inscrição. A lei propõe diferentes critérios de busca, sendo 

possíveis a coincidência exata e a aproximada. Quanto ao custo das operações, o registro deve 

publicar as taxas registrais determinadas pelo Estado. 

 

3.1.4 UNIDROIT: Convenção sobre Garantias Internacionais Incidentes sobre 
Equipamentos Móveis (Cidade do Cabo, 2001) 

A Convenção da Cidade do Cabo visa estabelecer um regime jurídico internacional 

para criação, aplicação, registro e prioridade de interesses de segurança em categorias de 

equipamentos móveis de alto valor e exclusivamente identificáveis. Como vimos, o Brasil 

ratificou a Convenção de Cidade do Cabo e o Protocolo Aeronáutico. 
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3.1.4.1 Protocolo Aeronáutico 

No Capítulo 1, descrevemos as particularidades mais relevantes do registro 

internacional da Convenção de Cidade do Cabo. Neste ponto, havendo analisado como 

funciona o registro no Brasil e os registros propostos pelas lei modelo, nos limitamos a 

discutir aspetos que consideramos relevantes para chegar a uma conclusão sobre o tema. 

O modelo proposto tem características comuns com as leis modelo tratadas. Todos 

propõem um sistema de registro claro e simples, ágil, seguro, de baixo custo e centralizado, 

para facilitar e aprimorar operações comerciais internacionais. Também é importante destacar 

algumas diferenças, como, por exemplo, que o registro da Convenção está fundado em ativos 

(identificados por número de matrícula), e não no indicador pessoal dos garantidores, como as 

leis modelo citadas. Além disso, diferentemente das disposições da LMOEA e da LMU, ele é 

totalmente eletrônico. A publicidade visa dar à garantia sobre bens móveis oponibilidade 

perante terceiros mediante o registro como único método. 

A Convenção de Cidade do Cabo é geral e complementa a legislação local, uma das 

razões pelas quais foi ratificada por tantos países.204 Aliás, um estudo de Veneziano205 conclui 

que não há conflito entre a Convenção de Cidade do Cabo e a lei doméstica,206 mas, mesmo 

que houvesse, pelo critério da especialidade, a Convenção deveria prevalecer. 

Além do Brasil, a CCC foi ratificada por quatro dos oito países que reformaram ou 

estão em processo de reforma de seu sistema de garantias mobiliárias na América Latina 

conforme as lei modelo apresentadas neste trabalho, são eles a Colômbia (2007), o México 

(2007), o Panamá (2003) e o Paraguai (2018). Especialistas afirmam que a ratificação da CCC 

por esses países teve um impacto indireto nas reformas a seus respectivos regimes de 

garantias mobiliárias, que aconteceram logo depois.207  

                                                
204  Atualmente, 79. CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT, 
International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT). Disponível em: 
<https://www.unidroit.org/status-2001capetown>. Acesso em: 16 ago. 2019. 
205 VENEZIANO, 2017, p. 229. 
206 Há um artigo da Convenção da Cidade do Cabo segundo o qual se pode escolher a lei de regência para 
qualquer contrário, e o Código Brasileiro de Aeronáutica afirma que direitos reais devem ser regidos pela lei de 
nacionalidade da matrícula da aeronave. Esse seria o único caso em que nos parece haver um conflito que, na 
verdade, nem existe mais, porque a Convenção da Cidade do Cabo é posterior e derrogou esse artigo, mantendo 
que nenhuma medida que altere a normativa nacional pode ser aplicada sem autorização judicial.  
207 Informação verbal fornecida por Adalberto Elias (Natlaw) na palestra Regional Consultation Workshop, The 
future mining, agricultural and Construction (MAC) Protocol, na Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo, em São Paulo, em 8 de agosto de 2019. 
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Também o Protocolo Aeronáutico foi amplamente aceito, tendo sido ratificado por 75 

países além do Brasil.208 No que tange a sua interação com a LRJ, o legislador brasileiro 

estabeleceu que nem a recuperação judicial, nem a falência suspenderá o exercício de direitos 

de contratos de locação, arrendamento mercantil ou de qualquer outra modalidade de 

arrendamento de aeronaves ou de suas partes. Além disso, os créditos decorrentes desses não 

se submeterão à recuperação judicial, devendo prevalecer os direitos de propriedade. Ou seja, 

poderão retirar os bens do devedor mesmo que sejam considerados essenciais, não se lhes 

aplicando a exceção contida no §3o do artigo 49 da LRJ.209 

Hoje, o registro internacional para aeronaves funciona muito bem, com um importante 

incremento no número de registros, emissão de certidões e renovação de licenças, ao longo 

dos últimos anos.210 

Entendemos que não é possível replicar esse modelo no sistema registral brasileiro de 

garantias mobiliárias sem adaptações no ordenamento jurídico. 

Primeiramente, um dos motivos pelos quais um registro desse tipo pode funcionar no 

Brasil com poucos requisitos de formalidade é o fato de que o objeto da garantia é um bem 

móvel facilmente identificável por uma matrícula. Além disso, as aeronaves são muito mais 

escassas que outros bens móveis e, por isso, mais facilmente detectáveis (à diferença do que 

acontece com equipamentos de mineração, agricultura ou construção, como veremos ao 

estudar o Protocolo MAC). 

Outro argumento contra a incorporação do regime seria o fato de importar ao Brasil 

um registro de uma convenção internacional, o que poderia ferir a soberania nacional. 

                                                
208 PROTOCOL TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT 
ON MATTERS SPECIFIC TO AIRCRAFT EQUIPMENT, International Institute for the Unification of Private 
Law (UNIDROIT). Disponível em: <https://www.unidroit.org/status-2001capetown-aircraft>. Acesso em: 16 
ago. 2019. 
209 LRJ: “Art. 199. Não se aplica o disposto no art. 198 desta Lei às sociedades a que se refere o art. 187 da Lei no 
7.565, de 19 de dezembro de 1986. §1o Na recuperação judicial e na falência das sociedades de que trata o caput 
deste artigo, em nenhuma hipótese ficará suspenso o exercício de direitos derivados de contratos de locação, 
arrendamento mercantil ou de qualquer outra modalidade de arrendamento de aeronaves ou de suas partes. §2o Os 
créditos decorrentes dos contratos mencionados no §1o deste artigo não se submeterão aos efeitos da recuperação 
judicial ou extrajudicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, não se 
lhes aplicando a ressalva contida na parte final do §3o. Na hipótese de falência das sociedades de que trata o caput 
deste artigo, prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa relativos a contratos de locação, de 
arrendamento mercantil ou de qualquer outra modalidade de arrendamento de aeronaves ou de suas partes”. 
210 Nesse sentido, ver TWELFTH Annual Statistical Report – 1 Jan. 2017/31 Dec. 2017. International Registry 
of Interests in Aircraft Equipment. Feb. 2019, p. 11. Disponível em: <https://www.aviareto.aero/wp-
content/uploads/2019/02/International-Registry-Annual-Statistical-Report-2017.pdf>. Acesso em: 30 jul. 2019. 
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Por último, nos enfrentamos novamente com os temas da publicidade declaratória, da 

abordagem funcional unificada e do modelo de registro de formulários propostos pela 

Convenção, diferentemente dos requeridos pela normativa brasileira. 

Entretanto, o Brasil pode se beneficiar tanto da aplicação da Convenção e de seu 

Protocolo para transações domésticas211 quanto do conhecimento prático adquirido com sua 

adoção, que rendeu benefícios patentes. Por exemplo, no caso da recuperação judicial da 

Avianca Brasil,212 em que o judiciário brasileiro ditou medidas de restituição dos bens 

solicitadas pelos arrendatários em menos de 24 horas. Aliás, os arrendatários obtiveram a 

posse das aeronaves no período de dez dias corridos.213 

Nesse sentido, o Protocolo faculta aos Estados contratantes a escolha das medidas 

protetivas em caso de insolvência da parte devedora a serem aplicadas na execução de 

interesses internacionais sob a Convenção, cabendo a cada Estado escolher o tempo de espera 

durante o qual o devedor não poderá tomar medidas contra o insolvente. Assim, o Protocolo 

apresenta duas alternativas: a famosa opção A, baseada em regras que fortalecem a posição do 

credor, pela imediata devolução do bem uma vez transcorrido o prazo determinado por cada 

signatário ou mediante purgação de mora e confissão da dívida futura e a menos popular 

opção B, que favorece a posição do devedor, posto que determina que o credor seja 

comunicado e, além disso, que o juiz deve decidir sobre sua pretensão. Por ser a mais segura, 

a alternativa A beneficia o Estado contratante, e foi a que o Brasil escolheu, como a maioria 

dos Estados contratantes.  

Experiências como essa certamente devem ser consideradas quando o Brasil sopesar 

os benefícios de ratificar o Protocolo MAC. 

 

                                                
211 Artigo 50, §1o da Convenção. 
212 Em novembro de 2018, a Avianca Brasil deixou de pagar os contratos de arrendamento de aeronaves e, em 10 
de dezembro, deu início ao processo de recuperação judicial. Três arrendadores procuraram obter a posse de 
quatro aeronaves arrendadas. 
213 O artigo 13 da CCC estabelece que “[...] um Estado Contratante deverá assegurar que um credor que fornece 
a prova do inadimplemento pelo devedor possa, antes da decisão sobre o mérito de sua pretensão e na medida em 
que o devedor tiver a qualquer tempo assim convindo, obter de um tribunal sem demora uma ou mais das 
seguintes medidas, conforme requerido pelo credor: (a) a conservação do bem e de seu valor; (b) a posse, o 
controle ou a custódia do bem; (c) a imobilização do bem; ou (d) o arrendamento ou, exceto nos casos 
contemplados pelas alíneas (a) a (c), a administração do bem e da renda que dele derive [...]”. Além disso, o 
Brasil define “sem demora” como dez dias corridos, em suas declarações ao artigo XXX, §2o, relativo ao artigo 
X, dispondo sobre sua aplicação integral (grifo nosso). 
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3.1.4.2 Protocolo MAC (mining, agricultural and construction equipment) 

O Protocolo MAC é uma extensão da Convenção da Cidade do Cabo aplicável a 

equipamentos de mineração, agricultura e construção (tratores, escavadoras, carregadores de 

pá frontais, caminhões basculantes, equipamento de mistura e trituração, colheitadeiras, 

guindastes etc.). Para identificar os tipos de equipamento MAC cobertos em seu escopo, o 

Protocolo adota o Sistema Harmonizado de Descrição e Codificação de Mercadorias (HS).214 

O Protocolo MAC afetará primeiramente empréstimos internacionais para itens 

móveis de alto custo unitário. No entanto, também se aplicará a empréstimos domésticos, 

desde que o devedor se encontre num país contratante. 

Em novembro de 2019, será realizada uma conferência diplomática em Pretória, na 

África do Sul, para aprová-lo. Ele procura aumentar a produtividade global nos setores 

envolvidos e prover o financiamento de equipamentos uma estrutura legal internacional. 

Diferentemente do que acontece com os Protocolos Aeronáutico, Ferroviário e 

Espacial – cujos ativos normalmente são excluídos do escopo das regras gerais em matéria de 

garantias mobiliárias –, o Protocolo MAC terá maior interação com essas normas em virtude 

de que o equipamento MAC é muito mais diverso e está geralmente sujeito a normas gerais 

domésticas sobre bens móveis.215 Para resolver essa possível sobreposição de normas, o artigo 

29 da Convenção estabelece que, consistentemente com o estabelecido nos outros Protocolos, 

a garantia registrada pelo Protocolo MAC tem prioridade sobre qualquer outra inscrita 

subsequentemente e sobre as não inscritas. Ou seja, aplica o já mencionado critério de 

especialidade. 

No que tange a critérios para registro de gravames ou ao acesso a informações para 

fins de pesquisa do equipamento MAC, a regra proposta é o número de série do fabricante, e 

                                                
214 Do inglês harmonized system. O HS é um sistema de nomenclatura global desenvolvido pela Organização 
Mundial das Alfândegas (OMA) para obter uma classificação uniforme e internacional de mercadorias. Os 
países também o utilizam para monitorar bens controlados, calcular e cobrar taxas e impostos indiretos e 
compilar estatísticas de comércio e transporte. O HS é aplicado globalmente e cobre 98% de todo o comércio 
internacional. Unidroit 2019- DCME-MAC. DOC. 5, p. 7. 
215 MOONEY, C. W.; DUBOVEC, M.; BRYDIE-WATSON, W. The Mining, Agricultural and Construction 
Equipment Protocol to the Cape Town Convention Project: The Current Status. Uniform Law Review, v. 21, n. 2-
3, ago. 2016 apud WARWICK ECONOMICS AND ASSOCIATES. MAC Protocol Economic Assessment: An 
Economic Assessment of the Fourth Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment 
on Matters Specific to Mining, Agricultural and Construction Equipment. [s.l.]: International Institute for the 
Unification of Private Law (UNIDROIT), Aug. 2018. Disponível em: <https://www.unidroit.org/english/ 
documents/2018/study72k/1808-final-mac-protocol-ea.pdf>. Acesso em: 30 jul. 2019. 
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não seu nome, como acontece no Protocolo Aeronáutico. Além disso, são requeridas 

informações adicionais que assegurem a singularidade do bem de forma simples e 

transparente. Devido à falta de padrões universalmente acordados quanto à alocação única do 

número de série dos fabricantes, poderia acontecer de existir um mesmo número de série em 

dois itens diferentes. Nesse caso, a informação adicional sobre o bem se torna fundamental 

para sua correta identificação. Um dos grandes desafios que se apresentariam no caso de o 

Brasil ratificar esse Protocolo seria a identificação de bens, já que ele abrange uma gama de 

equipamentos muito mais ampla que o aeronáutico, e que não são identificáveis facilmente 

por meio de uma matrícula.216 

Outro tema amplamente debatido e que aguarda discussão na próxima conferência 

diplomática é a manutenção da disposição da Convenção que outorga aos Estados 

contratantes a possibilidade de designar um ponto de entrada no país para transmitir as 

informações ao registro internacional. Ao contrário do que acontece com os bens objeto do 

Protocolo Aeronáutico, que são basicamente aeronaves, pela grande diversidade dos 

equipamentos MAC, é improvável que uma única autoridade nacional se possa 

responsabilizar por todos e, portanto, seja designada como ponto entrada doméstico.217 

Outro grande desafio que o registro internacional procura resolver é a execução do 

bem se não se cumprir a obrigação garantida, especialmente em caso de recuperação judicial 

da devedora. 

A Avaliação Econômica do Protocolo MAC218 tem informações relevantes para o 

tema. Estabelece que, primeiramente, o registro internacional ajudará a resolver potenciais 

conflitos entre garantias concorrentes. Entretanto, as dificuldades para provar e executar uma 

reivindicação serão determinadas pela eficácia do sistema legal doméstico, especialmente do 

regime de recuperação e falência. 

                                                
216 O artigo XVIII do esboço do Protocolo MAC estabelece que são necessárias e suficientes para identificar o 
objeto para os fins do artigo 18(1)(a) da CCC uma descrição do equipamento que contenha o número de série do 
fabricante e informações adicionais que garantam a exclusividade. Os regulamentos devem especificar o formato 
do número de série do fabricante e fornecer quais informações adicionais são necessárias para garantir a 
exclusividade. INTERNATIONAL INSTITUTE FOR THE UNIFICATION OF PRIVATE LAW (UNIDROIT). 
Text of the Draft Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters Specific 
to Mining, Agricultural and Construction Equipment. June 2018. Disponível em: <https://www.unidroit.org/ 
english/documents/2018/study72k/dc/s-72k-dc-03-e.pdf>. Acesso em: 29 jul. 2019. 
217 INTERNATIONAL INSTITUTE FOR THE UNIFICATION OF PRIVATE LAW (UNIDROIT). Legal 
Analysis MAC Protocol. July 2019, p. 30. Disponível em: <https://www.unidroit.org/english/ 
documents/2019/study72k/dc/s-72k-dc-05-e.pdf>. Acesso em: 30 jul. 2019. 
218 WARWICK ECONOMICS AND ASSOCIATES, 2018. 
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Embora se reconheça que nem sempre que o credor que pretenda reclamar a 

reintegração do equipamento MAC venha a lidar com a insolvência total do devedor, as 

medidas de velocidade, custo e eficácia do funcionamento do sistema de recuperação judicial 

podem dar um indicador útil. O mencionado estudo de Warwick 219  apresenta dados 

alarmantes, tomados do relatório Doing Business do BM anual para 2018,220 que mostram a 

enorme variação no tempo, no custo e no êxito na recuperação de bens de credores garantidos 

nos diferentes países e como isso influencia seu desenvolvimento. No Brasil, por exemplo, o 

tempo da recuperação judicial é de quatro anos, o êxito da recuperação dos bens em jogo é de 

12,7 centavos por dólar e o custo é de 12% da renda per capita. Já em economias 

comparativamente menores, como a Argentina, o tempo é de dois anos e quatro meses, o êxito 

é de 21,5 centavos por dólar e o custo é de 16,5% da renda per capita; em outras muito 

maiores, como a estadunidense, o tempo é de um ano, o êxito é de 82,1 centavos por dólar e o 

custo, de 10% da renda per capita. Em resumo, a pesquisa certifica que, em geral, os regimes 

de insolvência que resolvem de forma relativamente rápida (menos de 18 meses) parecem ter 

taxas de recuperação significativamente mais altas do que as jurisdições mais lentas (aquelas 

em que a recuperação demora mais de três anos). E acaba concluindo que, se os países que 

ratificarem o Protocolo atrasarem a reforma das leis nacionais, a enorme diferença entre as 

obrigações legais internacionais e as práticas domésticas poderia levar a um não alinhamento 

entre as decisões judiciais do setor MAC e as de recuperação judicial e falência. 

Nesse sentido, é fundamental que os países que ratifiquem o Protocolo façam um 

esforço de adaptação rápida de seu ordenamento jurídico, especialmente das leis de falência. 

O Brasil trilhou um caminho importante de aprendizado quando adaptou a LRE para a 

implementação do Protocolo Aeronáutico, o que certamente facilitará muito os ajustes legais 

necessários em caso de ratificação do Protocolo MAC. 

Entretanto, como o Aeronáutico, o Protocolo MAC faculta aos Estados contratantes a 

escolha das medidas protetivas na execução das garantias internacionais contra a parte que 

seja insolvente. 

O registrador internacional para equipamentos MAC ainda não foi definido. Segundo 

o texto da Convenção, a autoridade supervisora do registro tem entre suas principais 

atribuições a nomeação e supervisão do registrador. O grupo de estudo dedicado a esboçar o 

                                                
219 WARWICK ECONOMICS AND ASSOCIATES, 2018, p. 74 
220 WORLD BANK. Doing Business 2018: Reforming to Create Jobs. 
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Protocolo deliberou evitar criar uma nova entidade para ocupar a posição de autoridade 

supervisora e procurar uma entidade internacional entre as existentes. A partir dos trabalhos 

preparatórios do Protocolo, parece que está sendo difícil definir essa autoridade, sobretudo 

pela natureza diversa das três categorias de equipamentos (mineração, agricultura e 

construção). Esses trabalhos sugerem que o candidato mais cotado é o IFC, que vem 

participando do desenvolvimento do Protocolo MAC desde 2015. Outra possibilidade seria o 

próprio UNIDROIT assumir esse papel, o que, segundo eles, não criaria conflito de interesses, 

mas apenas a necessidade de adaptação de várias seções do Protocolo.221 

Quanto ao registro internacional, ainda que ele funcione, os registros locais certamente 

continuarão funcionando para esses bens, como acontece no caso aeronáutico, que tem o 

RAB. Seu objetivo seria dar publicidade internacional e facilitar aos credores a proteção de 

saberem se há ou não determinada garantia contra determinado equipamento.222 

Assim, estas reflexões sobre o registro internacional de equipamento MAC no marco 

da possível ratificação de seu Protocolo procuram apresentar perspectivas para resolver os 

dilemas que enfrentamos na melhoria do sistema de registro doméstico. 

 

3.2 Propostas para modernizar o registro de bens móveis 

Como vimos ao longo deste capítulo, as iniciativas de harmonização do direito 

internacional sobre garantias mobiliárias analisadas têm características comuns, entre as 

quais, devemos considerar especialmente a proposta de um sistema centralizado, eletrônico e 

de baixo custo. Somos da opinião de que são aprendizados valiosíssimos trazidos do direito 

comparado e das experiências internacionais de outros países da região que lidaram com os 

mesmos – ou ao menos muito parecidos – desafios que enfrentamos hoje no Brasil para 

conseguir financiamento para as PME através de seus bens móveis. 

O Brasil precisa de um registro de garantias mobiliárias centralizado, eletrônico e de 

baixo custo. Esses três elementos são de suma importância e estão intimamente ligados. 

                                                
221 INTERNATIONAL INSTITUTE FOR THE UNIFICATION OF PRIVATE LAW (UNIDROIT), 2018, p. 47. 
222 Sobre a possibilidade de compatibilizar um registro com base pessoal (registro da LMOEA e da LMU) com 
um registro internacional com base real (registro do Protocolo MAC) e de esse registro ser duplamente indexável 
– por base pessoal, para fins do registro nacional, e por base real, para registro internacional –, consideramos que 
ambas coisas podem ser feitas pela interoperabilidade entre os sistemas de registro e a compatibilização da lei 
brasileira aos instrumentos internacionais apresentados. 
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Porém, para centralizar e padronizar informações, é preciso um sistema eletrônico. Além 

disso, um sistema universal e eletrônico reduz o custo das transações e os riscos de dano dos 

documentos. 

 

3.2.1 Registro centralizado 

A criação de um registro centralizado, com acesso em um único ponto na internet no 

âmbito nacional, resolveria vários dos problemas enunciados até aqui.  

Primeiramente, acabaria com a necessidade de oficiar todos os registros do país para 

obter rapidamente alguma informação precisa sobre uma pessoa física ou jurídica. Um regime 

centralizado também melhoraria a interoperabilidade entre as centrais estaduais e os cartórios 

locais. Mais ainda, ajudaria a interconectar as unidades de registro de bens móveis com o 

Poder Judiciário, órgãos da administração pública, empresas e cidadãos. Além disso, reduziria 

os custos de due diligence dos financiadores para verificar a existência de gravames sobre 

bens oferecidos como garantia. Em suma, o modelo beneficia todos os usuários, já que o 

acesso a certidões e informações registrais seria ágil e aberto a todo tipo de público, inclusive 

ao menos instruído. 

Além de tudo, a centralização ajudaria a unificar e padronizar, em nível nacional, 

regras fundamentais para facilitar e tornar mais eficientes os processos, superando as rotinas 

adotadas pelos costumes locais de cada estado. Exemplos disso podem ser: horários de 

atendimento uniformes, linguagem informática própria, requisitos burocráticos comuns para a 

obtenção de informações e taxas tabeladas por operações publicadas (no caso de se 

estabelecer que os serviços serão remunerados). 

Vale esclarecer que, quando falamos em registro central, nos referimos a uma base 

central à qual se conectariam todas as unidades de serviços do país, hoje denominadas 

cartórios, ofícios e centrais.  

Há algumas tentativas de alcançar essa meta, mas até agora não se logrou fazê-lo. 

Começando pelas centrais de serviços eletrônicos compartilhados dos estados e do Distrito 

Federal, de RI e de RTD, que foram criadas respectivamente pelos Provimentos n. 47 e n. 48, 

de 2015, para consultas, emissão de certificados e penhora eletrônica, entre outras 

funcionalidades. Infelizmente, elas não se interconectam com todas as outras unidades de 
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serviço registral, além de cada uma apresentar sites com linguagem e campos próprios que 

dificultam o intercâmbio com padrões unificados de informações. Por ter estrutura jurídica de 

associação, essas centrais são de adesão facultativa. Consequentemente, não reúnem todos os 

cartórios do estado, que dificilmente se associariam por vontade própria.223 

Como vimos, o trabalho de centralização e integração de todos os registros 

imobiliários do país está sendo feito pelo RI e será materializado no funcionamento do 

Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (SREI) por meio do Operador Nacional do 

Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (ONR). 

O RTD está passos atrás, porque ainda não tem um órgão que implemente essa 

integração nacional, o que lhe permitiria desenvolver um registro central. 

Consideramos que, apesar de os bens móveis e imóveis terem características diferentes 

e, por conseguinte, seus registros serem também diferentes, a riquíssima experiência dos RI 

pelo avanço nesse tema deve ser considerada no planejamento de um registro central para o 

RTD.  

Alguns poderão argumentar que, para isso, já existe o SINTER. Contudo, ao longo de 

nossa pesquisa, vários argumentos levam a crer que é difícil o SINTER ocupar esse lugar 

hoje, inclusive pela sensibilidade que pode representar o fato de o projeto ser liderado pela 

Receita Federal, a qual pode ser considerada mais atenta à arrecadação de tributos do que 

interessada em imprimir eficiência ao sistema registral. Mesmo assim, o SINTER é mais uma 

fonte valiosa de conhecimento, que servirá como prova piloto para o desenvolvimento de um 

registro central, sobretudo em virtude das especificações de assinatura digital, padrões de 

conexão, políticas de segurança da informação, perfis de acesso e modelos de comunicação 

utilizados. Sublinhe-se também a ainda incipiente experiência prática de intercâmbio de 

informações com as centrais de registros e de notas. 

Nesses termos, propomos pensar num órgão que ocupe esse lugar frente ao RTD – 

idealmente, um ente privado sob concessão pública. Partimos do artigo 236 da CRFB: “Os 

serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder 

Público”. Ou seja, o serviço de registro deve ser operado por particulares, mas em nome e por 

delegação do Estado – um típico exemplo de função pública com natureza administrativa. Ele 

                                                
223 Sem prejuízo disso, o CNJ-SP ditou recentemente um Provimento tornando obrigatória essa adesão para 
todos os RTD de São Paulo. 
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deveria partir da base das experiências obtidas na implementação do ONR/SREI e do 

SINTER. Observe-se, por fim, que essa plataforma registral central deveria ser criada por Lei 

Federal. 

A implantação de um registro centralizado não é um tema menor, especialmente se 

considerarmos que o volume de informação que será administrado pelo registro unificado é de 

um valor imensurável. 

Entendemos que a central do registro pode ser considerada uma verdadeira “central de 

riscos”, que, no caso brasileiro, poderia ter informações que os bancos não têm. Isso porque, 

se o sistema de registro de garantias mobiliárias fosse aperfeiçoado, o número de registros 

formais aumentaria sensivelmente. Por exemplo, se um credor outorga informalmente um 

empréstimo ao devedor e este outorga em garantia um bem que não registra, na medida em 

que o registro seja mais simples e acessível, provavelmente aquele credor informal recorreria 

ao registro para mitigar o risco de que o bem seja formalmente gravado por outrem e ele não 

consiga ter prioridade. Assim, não só aumentariam as operações formais, mas também 

desapareceriam gradativamente os empréstimos informais. 

Contudo, não vemos necessidade de mudar os registros especiais. Tanto o registro 

marítimo quanto o aeronáutico devem continuar funcionando independentemente, mas, uma 

vez feitos os respectivos registros, deveriam encaminhar as informações ao registro central. 

 

3.2.2 Registro eletrônico 

Acreditamos que a opção mais adequada é um registro que opere por meio de 

documentos eletrônicos224 e com uma plataforma on-line, a que o usuário tenha acesso por 

computador pessoal, tablet ou celular, com um perfil e uma senha própria. O registro de 

garantias com suporte em papel gera custos enormes. Ademais, o registro eletrônico imprime 

maior segurança e celeridade aos processos, concorrendo para aperfeiçoar o serviço de 

                                                
224 Documento eletrônico é o que tem suporte eletrônico, podendo ser classificado em: (i) representante digital: 
representação digital de um documento em papel, conhecido como documento digitalizado, e (ii) natodigital: 
originado em suporte eletrônico. Quanto a sua finalidade, o representante digital pode ser classificado em: (a) 
matriz digital: obtida do processo de captura digital do documento e (b) derivada de acesso: derivada da matriz 
digital e utilizada para visualização em tela, visualização de ícones de navegação ou impressão. O documento 
natodigital pode ser classificado em: (ii.a) estruturado: tem conteúdo organizado de tal forma que pode ser 
extraído por um computador e (ii.b) não estruturado: contém dados apresentados em imagens ou forma narrativa 
que não podem ser facilmente extraídos automaticamente por sistemas computacionais. 
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registro de bens móveis. Além disso, o torna acessível a um número muito maior de pessoas 

que estão geograficamente mais afastadas dos cartórios ou que, mesmo estando próximas, 

tenham dificuldade de locomoção. 

A implantação de um registro totalmente eletrônico apresenta vários desafios. Entre os 

principais, estão os custos de instalação e manutenção do sistema. É provável que um país em 

desenvolvimento como o Brasil encontre dificuldades para instalar e manter o sistema, já que, 

repetimos, vários cartórios do país sofrem falta de internet e mesmo de energia elétrica. 

Sobre esse tema, depois de dois anos de estudos, um grupo de trabalho composto por 

magistrados, oficiais de cartório e a Associação do Laboratório de Sistemas Integráveis 

Tecnológicos (LSI-TEC) e ligado à Universidade de São Paulo concluiu que, mesmo 

considerando todos os obstáculos materiais e os diferentes tamanhos entre os cartórios do 

país, é possível implementar o sistema de registro eletrônico. Essa conclusão foi materializada 

na Recomendação n. 14 do Conselho Nacional de Justiça, que especifica o modelo que 

implantaria um sistema de registro eletrônico no Brasil. 

Outro grande desafio seria a migração dos documentos em papel assinados à mão e 

dos registros efetuados no livro em papel. Aliás, não seria fácil migrar os livros em papel aos 

eletrônicos, e ambos certamente acabariam convivendo por algum tempo. 

Além disso, se discutirão a segurança do sistema que automatizará o processo, quem 

forneceria a tecnologia dos sistemas de processo eletrônico e como se levaria a cabo o 

armazenamento de dados, que podem ser considerados sensíveis e eventualmente de risco 

para a segurança nacional, como aconteceu recentemente no caso do contrato do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) com a Microsoft para fornecimento de tecnologia.225  

Nesse caso, o TJSP assinou com a Microsoft um contrato para desenvolver uma nova 

plataforma de processo eletrônico e guardar os dados do Tribunal “na nuvem”, ou seja, em 

servidores da empresa (ao contrário do que ocorre no sistema atual), com o objetivo de deixar 

de investir proporcionalmente na atualização do parque computacional de seu data center, 

além do backup. No dia seguinte ao anúncio da contratação do serviço, ele foi suspenso pelo 

CNJ de ofício com o argumento de que põe em risco a segurança e o interesse nacional. 

                                                
225 COELHO, Gabriela. CNJ suspende contrato do TJ-SP com a Microsoft para fornecimento de tecnologia. 
Consultor Jurídico. São Paulo, 21 fev. 2019. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2019-fev-21/cnj-
suspende-contrato-tj-sao-paulo-microsoft>. Acesso em: 8 abr. 2019. 
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Outro grande desafio é a longevidade dos documentos eletrônicos. Nesse sentido, é 

interessante recorrer novamente às soluções das leis modelos estudadas em busca de respostas 

tanto para o prazo de vigência do registro quanto para a guarda posterior dos documentos. Em 

relação ao primeiro item, tanto a LMU quanto a LMOEA (especialmente os países que 

adotaram esta última na América Latina) preveem um termo de decadência do registro curto. 

A LMOEA dá um prazo de cinco anos226 renovável por períodos de três, mas a LMU não 

propõe um prazo específico, deixando essa escolha para o Estado adotante.227 Os países 

latino-americanos que adotaram a LMOEA estabeleceram, em média, cinco anos. Quanto ao 

armazenamento das informações, em geral, os países adotantes preveem que os dados podem 

ser apagados do sistema depois de determinado tempo. Nesse sentido, a LMU prevê que o 

registro deve ser retirado do arquivo registral de acesso público quando vencer o prazo de 

vigência da inscrição ou desde a inscrição de seu cancelamento e, se quiser, o Estado adotante 

deve arquivar e conservar a informação por um período de, no mínimo, o prazo de prescrição 

dos direitos emanados de um acordo de garantia de conformidade com o direito dos contratos 

ou dos bens.228 Destacamos que essas soluções correspondem a um registro de transações, ou 

seja, a um registro de negócios jurídicos, e não a um registro de bens. 

Também é importante considerar o fator recursos humanos, que inclui o treinamento 

dos oficiais e empregados dos registros e das centrais. Nesse contexto, um bom sistema de 

registro é como um bom conjunto de ferramentas de carpinteiro: funciona melhor quando 

manuseado por um profissional experiente. Mesmo que o Estado lhes dê ótimas ferramentas, 

os oficiais e empregados ainda não são capazes construir uma casa, pois sua formação é 

problemática. A nosso ver, esse desafio pode ser superado com treinamentos que, para reduzir 

os custos, podem ser feitos à distância (on-line). 

Como alternativa para facilitar e dar maior segurança aos processos de registro, uma 

ferramenta moldável que se está começando a estudar, dentro229 e fora230 do Brasil, é a 

tecnologia blockchain, que, por uma limitação do escopo deste trabalho, não aprofundamos, 

mas que deve ser considerada para a implementação de registro eletrônico no país. 
                                                
226 Ver artigo 39 da LMOEA. 
227 Ver artigo 14 da LMU. 
228 Ver artigo 30 da LMU. 
229 BOLETIM DO IRIB. São Paulo: Instituto de Registro Imobiliário do Brasil, n. 358, set. 2018. Disponível em: 
<https://issuu.com/sergiojacomino/docs/revista_irib_358_rev5>. Acesso em: 14 maio 2019. 
230  YARBROUGH, Karen A. Blockchain Pilot Program: Final Report. 30 maio 2017. Disponível em: 
<http://cookrecorder.com/wp-content/uploads/2016/11/Final-Report-CCRD-Blockchain-Pilot-Program-for-
web.pdf>. Acesso em: 14 maio 2019. 
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Voltando ao exemplo da Romênia, o uso da internet ensejou uma enorme economia 

com a criação e execução do sistema de registro. Bastava gravar e manter no servidor 

principal apenas um programa, estratégia que dispensou a instalação de pacotes de software 

no trabalho. Evitar a instalação de desktops, por sua vez, gerou problemas de design na 

adaptação de um programa a diferentes configurações de hardware e sistema operacional, 

além da despesa de padronização e manutenção de tais equipamentos. Um sistema baseado na 

internet permitia que operadores geograficamente dispersos acessassem o arquivo com 

navegadores e senhas padrão usando o equipamento existente. Como eles já sabiam como 

usar seus computadores e navegadores, os custos de treinamento foram mínimos. De fato, o 

projeto não requer nenhum treinamento formal.231 

Observe-se, por fim, que do ponto de vista jurídico, não existem impedimentos à 

implantação do registro eletrônico, sendo eles antes de natureza operacional. 

 

3.2.3 Registro de baixo custo 

Outro grande desafio da modernização do sistema de registro é conseguir um registro 

seguro de baixo custo e que gere lucro para os cartórios. 

Na atualidade, muitos países baseiam o custo do registro numa porcentagem da 

obrigação garantida, o que acaba fazendo com que várias operações sejam feitas 

informalmente, sem registro dos bens, para evitar um alto custo. 

No Brasil, a dificuldade parece ainda maior, já que cada estado determina sua tabela 

de emolumentos. Assim, como a legitimidade para normatizar é estadual, cada estado adota 

critérios próprios, resultando em diferenças enormes entre eles, e as dessemelhanças 

envolvem desde os critérios de cobrança e de preços até uma abismal diferença entre os 

serviços oferecidos. 

Um estudo em todo o território nacional (conduzido por um de nossos entrevistados), 

requerido pela Câmara Brasileira de Indústria de Construção (CBIC) por meio de uma das 

suas associadas, a Comissão da Indústria Imobiliária (CII), traz informações alarmantes sobre 

                                                
231 PEÑA; FLEISIG, 2004, p. 3. 
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a diferença entre os valores cobrados em diferentes estados por serviços idênticos.232 Nesse 

caso, na pior das hipóteses, o valor cobrado há que ser semelhante, a considerar a prática de 

cada estado. 

Apesar de a Lei Federal n. 10.169, em vigor desde 2000, estabelecer critérios gerais de 

modo razoável para a cobrança de serviços notariais e de registro, ela não prevê nenhum tipo 

de teto. O referido estudo sugere uma alteração na Lei n. 10.169/2000 para que ela preveja os 

procedimentos a serem seguidos por todos os estados na fixação das custas dos emolumentos 

ou a fixação de um teto a ser observado em todos os estados. 

Além dessas sugestões, o estudo propõe a criação de uma lei federal para padronizar 

os repasses dos emolumentos cobrados. Uma pesquisa233 revelou que mais de 40% dos 

emolumentos são repassados ao governo dos estados e que 77 diferentes órgãos, fundos e 

entidades recebem parte dessas verbas, o que possivelmente justifica a falta de interesse dos 

entes estatais em reduzir ou padronizar os emolumentos. 

Outro fator importante relativo ao custo do registro é a responsabilidade do notário e 

do registrador por eventuais erros e mesmo pela amplitude de suas atribuições como agentes 

da fiscalização tributária, como já comentamos. Isso não só dilata o tempo requerido para o 

registro como o encarece em nome de maior segurança para as partes. Como vimos, as leis 

modelo resolveram esse problema transferindo a responsabilidade da transação ao credor. 

Além disso, as tabelas com o descritivo dos emolumentos para cada operação não são 

sempre publicadas e, mesmo publicadas, são difíceis de compreender ou de encontrar no site 

dos cartórios. Não havendo uniformidade na comunicação dos valores a ser pagos pelos 

usuários, é muito difícil calcular rapidamente o custo de cada transação, aumentando o risco, 

posto que às vezes o valor acaba ficando ao arbítrio do cartorário. 

Outra proposta seria, mesmo variando os valores dos emolumentos por estado, 

padronizar a publicação das tabelas de forma transparente, para que o usuário consiga calcular 

rapidamente o valor da operação. 

                                                
232 Quanto ao custo de cada ato de registro, verificou-se que em Alagoas e no Maranhão, por exemplo, há 
diferença de mais de 1.000% no valor da abertura de uma matrícula e de mais 1.800% no do registro de uma 
convenção de condomínio. Outro exemplo: prenotar um título em Goiás é 2.000 vezes mais caro do que no 
Amazonas. 
233 LUIZARRI, Larissa. Repasses e despesas: para onde vai o dinheiro pago aos cartórios brasileiros?. Cartórios 
com Você, São Paulo, v. 2, n. 8, p. 16-27, maio/jul. 2017. Disponível em: <https://www.anoreg.org.br/site/ 
revistas/cartorios/Cartorios-Com-Voce-08.pdf>. Acesso em: 3 maio 2019. 
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Aliás, os modelos propostos neste trabalho acabam tornando mais eficaz a atuação dos 

registros e, portanto, diminuindo drasticamente o custo da transação. 

Um bom exemplo tanto de valores baixos por operação quanto da transparência de sua 

publicação é o caso da Colômbia, onde se publica uma tabela com os emolumentos para o 

registro de garantias mobiliárias detalhando o custo de cada formulário de registro por 

operação para todo o território nacional e os impostos que devem ser adicionados. Assim, 

conforme os valores publicados para o ano de 2019,234 inscrever uma nova garantia custa o 

equivalente a R$ 44,77235 com mais 19% de IVA. 

Em resumo, a implementação de um registro eletrônico e centralizado simplificará os 

processos e, consequentemente, reduzirá os custos. Se isso não for suficiente para chegar a 

valores competitivos, acreditamos que uma possível solução possa ser a alteração da Lei n. 

10.169/2000 a fim de estabelecer um teto na cobrança de emolumentos igual para todos os 

estados, padronizar os repasses dos emolumentos cobrados estabelecendo, entre as obrigações 

dos cartórios, a de publicar no seus respectivos sites e no site da plataforma de registro 

centralizado, tabelas com o valor dos emolumentos conforme nomenclatura também 

padronizada. 

 

3.3 Conclusão do Capítulo 3 

Começamos descrevendo brevemente o que são os instrumentos internacionais de 

harmonização legal, como funcionam e qual é sua relevância neste trabalho. 

Entre as muitas ferramentas legais disponíveis para cumprir essa função integradora e 

facilitadora do intercambio comercial entre as PME dos países, nos detivemos nas três que 

consideramos mais pertinentes ao aprimoramento do sistema registral do Brasil: a Lei Modelo 

Interamericana da OEA, a Lei Modelo da Uncitral e a Convenção de Cidade do Cabo e seus 

Protocolos Aeronáutico e MAC (mineração, agricultura e construção). 

                                                
234 CONFECÁMARAS. [2019]. Disponível em: <https://www.garantiasmobiliarias.com.co/Ayuda/Legislacion/ 
Tarifas%20del%20Registro%20de%20Garantias%20Mobiliarias.pdf>. Acesso em: 8 abr. 2019. 
235 Conversão de 37.000 pesos colombianos a reais brasileiros em 29 de abril de 2019. Disponível em: 
<https://www.financebr.com/37000-Peso_colombiano-to-BRL>. Acesso em: 8 abr. 2019. 
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Entendemos que a incorporação de qualquer uma das duas leis modelo ao 

ordenamento jurídico brasileiro exigiria mudanças no Código Civil e no Código de Processo 

Civil, entre outros que ultrapassam o alcance deste trabalho. 

Nosso objetivo aqui foi aprofundar o estudo dos registros tanto das lei modelo quanto 

da Convenção de Cidade do Cabo, nutrindo-nos de experiências nacionais e internacionais e 

buscando respostas ao desafio de melhorar o sistema de registro mobiliário doméstico. 

Consideramos de extremo valor a experiência brasileira a partir da ratificação do 

Protocolo Aeronáutico da CCC. Assim, conseguimos testar o funcionamento e a eficácia dos 

mecanismos de registro e execução de garantias, além de todo o aprendizado com o processo 

de ratificação e depósito de declarações do tratado e das adaptações legais para sua 

implementação. Se o Brasil vier a ratificar o Protocolo MAC, essas vivências farão com que 

parte do processo transcorra muito melhor. 

Entretanto, as experiências internacionais nos ensinam a importância de fazer as 

adaptações necessárias ao ordenamento jurídico local de forma coordenada, sistematizada e 

com pessoas treinadas para isso. 

Finalmente, percebemos que todos os registros discutidos são centralizados, 

eletrônicos e baratos, características que podem ser replicadas no Brasil para ampliar o uso de 

garantias mobiliárias por parte das PME e favorecer seu acesso ao crédito nacional e 

internacional. 
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CONCLUSÃO 

No percurso desta pesquisa, mostramos que o sistema registral brasileiro para 

garantias mobiliárias é complexo, descentralizado, burocrático e caro, resultando na perda de 

muitas oportunidades de financiamento para pequenas e médias empresas, embora elas 

tenham um papel importantíssimo no desenvolvimento do país. 

Alem disso, confirmamos que nosso estudo não é simples, e que qualquer mudança, 

por menor que seja, enfrentará muitos interesses, às vezes conflitantes. 

Todos os players envolvidos no registro (cartórios RI, RTD, bancos, usuários, Receita 

Federal e governos estaduais) precisam de segurança jurídica, não querem perder seu status 

quo e precisam de incentivos para se dispor a mudar, modernizar-se e investir tempo e 

dinheiro nesse processo. 

A segurança jurídica adviria de políticas públicas que ultrapassassem os mandatos 

políticos e as mudanças contínuas. Segundo nos parece, a modernização não implicará perda 

do status quo, mas ensejará oportunidades que cada um dos players deve saber aproveitar, 

como aconteceu na Romênia, onde todos ganharam com o registro centralizado, eletrônico e 

barato: os cartórios, cujo número de usuários aumentou sensivelmente quando o registro 

passou a ser acessível a todos os setores da economia do país; os bancos, cujo número de 

financiamentos também aumentou ao se facilitar o registro das garantias; os usuários, que 

passaram a usar seus bens para tomar crédito, o que antes era impraticável; e o fisco, que 

aumentou a receita do erário porque se reduziu gradualmente o número de registros informais. 

Além de tudo isso, no caso brasileiro, a central de informações poderia passar a ser uma 

verdadeira central de riscos, até mais completa que as bancárias, já que no país muitas pessoas 

não estão bancarizadas e operam com créditos informais, mas que poderiam passar a registrar 

seus contratos de garantia. 

Estudando as normas brasileiras para o sistema de garantias mobiliárias, constatamos 

uma regulamentação vasta e complexa. Há normas discrepantes quanto aos elementos 

fundamentais que compõem o regime de direito de garantias mobiliárias, dependendo da 

espécie de garantia utilizada. Além disso, não existe uma lista de garantias mobiliárias 

centralizada num corpo normativo nem um registro reservado a operações com garantias 

mobiliárias, sendo elas registradas tanto no Registro de Títulos e Documentos quanto no de 

Imóveis, o que imediatamente parece contraditório. Isso leva a que os avanços na matéria 
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imobiliária afetem apenas as garantias móveis amparadas pelo RI. Alias, o estudo do regime 

normativo das garantias evidenciou vários motivos pelos quais hoje o registro acaba sendo 

descentralizado e, como consequência, muito ineficiente. 

Depois, apresentamos o funcionamento atual do registro público no Brasil e 

observamos que o registro em papel e sua onerosidade excessiva são dois desafios 

fundamentais que devemos superar para conseguir nosso propósito de melhorar o sistema 

registral. Procurando respostas aos problemas causados pelos registros em papel, discutimos 

os progressos do registro eletrônico e as perspectivas para o futuro. Finalmente, apontamos 

brevemente alguns problemas que os usuários enfrentam. 

Nesses termos, o trabalho procura identificar os gargalos que obstam os interessados 

em registrar um bem móvel no Brasil. Para isso, fizemos entrevistas individuais para entender 

a percepção de agentes diretamente relacionados ao problema estudado. Entre outros fatores, 

eles mencionaram os registros desatualizados, o subaproveitamento da tecnologia, o número 

de procedimentos burocráticos e a insegurança jurídica. 

Por fim, procurando respostas para aprimorar o sistema de registro mobiliário 

doméstico, apresentamos tentativas de harmonização internacional das normas sobre garantias 

mobiliárias, concentrando-nos em três instrumentos: a Lei Modelo da OEA, a Lei Modelo da 

UNCITRAL, o registro internacional da Convenção da Cidade do Cabo e seus Protocolos 

Aeronáutico e MAC (mineração, agricultura e construção). Também examinamos a 

experiência de alguns países que adotaram essas normativas e os problemas que eles 

enfrentaram. Consideramos especialmente valiosas as experiências trazidas ao Brasil a partir 

da ratificação da Convenção, quando se testaram o funcionamento e eficácia dos mecanismos 

de registro e execução de garantias, além de todo o aprendizado auferido no processo de 

ratificação e depósito de declarações do tratado e das adaptações legais para sua 

implementação. Certamente, essas vivências facilitarão parte do processo, se o Brasil vier a 

ratificar o Protocolo MAC. Além disso, as experiências internacionais mostram a importância 

de fazer as adaptações necessárias ao ordenamento jurídico local de forma coordenada, 

sistematizada e com pessoas treinadas para isso. 

Na comparação da base normativa brasileira sobre registro com as regras 

internacionais citadas, surgiram algumas diferenças interessantes quanto às operações, à 

organização e às funções. Os sistemas de registro orientados por normas internacionais têm 
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semelhanças que propomos como pontos de partida de um processo de melhora do sistema de 

registro local; são elas um registro central, eletrônico e barato. Outras semelhanças 

importantes são a abordagem funcional unificada, o modelo de registro de formulários e a 

constituição da garantia pelo contrato e sua publicidade declaratória. 

Finalmente, concluímos que o melhor caminho seria um híbrido de várias soluções 

tomadas das referidas tentativas de unificação adaptadas à realidade brasileira. Observamos 

que se devem fazer algumas mudanças para que o registro de garantias sobre bens móveis 

funcione melhor e gere mais segurança e, consequentemente, aumente o número de empresas 

que conseguem acessar crédito. Por isso, reafirmamos nossa conclusão de que é preciso um 

sistema registral centralizado, universal e eletrônico com baixo custo. 

Quanto à implementação das propostas apresentadas, observamos que a plataforma 

registral central deveria ser criada por Lei Federal e idealmente administrada por um ente 

privado sob concessão pública, tomando como referência as experiências da ONR/SREI e do 

SINTER. A redução do custo dos registros decorrerá muito provavelmente da implementação 

de um registro eletrônico e centralizado, o qual agilizará e simplificará os processos e, assim, 

diminuirá consideravelmente seus custos. Medidas mais profundas podem ser a alteração da 

Lei n. 10.169/2000 a fim de estabelecer um teto para a cobrança de emolumentos igual para 

todos os Estados, padronizar os repasses dos emolumentos cobrados incluindo entre as 

obrigações dos cartórios a de publicar em seus respectivos sites, além do site da plataforma de 

registro central, as tabelas com os valores dos emolumentos conforme nomenclatura 

padronizada. Por fim, no que tange ao registro eletrônico, não é preciso nenhuma alteração 

legislativa, mas apenas alguma melhora prática para superar obstáculos operacionais. 

Pensando no que se poderia aplicar aqui e numa solução mais conveniente para todos 

os usuários do sistema registral sem acabar com a competência dos registros, chegamos à 

conclusão de que seria uma modernização dos registros. Embora represente um desafio 

enorme, acreditamos que isso seja factível, bastando que se contemplem os principais 

interessados e os usuários para impulsionar as reformas legislativas e operacionais cabíveis. 
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