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RESUMO 

O presente trabalho pretende analisar a estrutura normativa da afetação patrimonial rural, 

regime de garantia real instituído pela Lei nº 13.986/2020 (Lei do Agro), que trouxe ao mercado 

do agronegócio a possibilidade de segregação do imóvel rural com escopo de garantia a 

determinados títulos de crédito que financiam o agronegócio - Cédula de Produtor Rural (CPR) 

e Cédula Imobiliária Rural (CIR). Serão analisados conceitos, finalidade e as circunstâncias em 

que o patrimônio rural em afetação foi criado, bem como verificar as notas identificadoras e 

distintivas do patrimônio rural em afetação com os demais institutos de segregação patrimonial 

que serviram como referência para sua criação. Como consequência, será demonstrado que a 

pretendida afetação rural tem maior proximidade com as afetações oriundas de direitos reais de 

garantia e de propriedade fiduciária do que com as demais afetações patrimoniais existentes na 

legislação, principalmente a da incorporação imobiliária. Essa conclusão comporta dois vieses. 

De um lado, revela que o patrimônio rural em afetação representa um direito real de garantia. 

Por outro lado, aponta para um enfraquecimento da pretensão da Lei do Agro de excluir o ativo 

segregado dos efeitos da insolvência do produtor rural no âmbito do procedimento de 

recuperação judicial. 

 

Palavras-chave: Patrimônio Rural em Afetação. Patrimônio de Afetação. Cédula de Produtor 

Rural. Cédula Imobiliária Rural. Direito Real de Garantia. Propriedade Fiduciária. 

 
 
 
 
  



 
 

ABSTRACT 

This paper purposes to analyze the legal framework for the Designated Rural Property 

(“Patrimonio Rural em Afetação”), a security interest regime established by the Law No 

13,986/2020, which brought to the agribusiness market the possibility for real estate owners to 

resort to asset separation as means to guarantee the payment of specifics bonds that finance the 

Brazilian agribusiness – Rural Product Bonds (“Cédula de Produto Rural – CPR”) and Rural 

Real Estate Note (“Cédula Imobiliária Rural - CIR”). It will be analyzed the concepts, goals 

and the circumstances under which the Designated Rural Property was created, in order to 

identify distinguishing features of that novel legal category in comparison to other kinds of 

assets segregations in Brazilian jurisdiction, that were taken as reference when the Designated 

Rural Property was conceptualized. To conclude, the paper demonstrates that the Designated 

Rural Property is more related to the asset separation arising from agreements involving in rem 

security interests and fiduciary property, than to the asset segregation provided in the legislation 

governing real estate development.  That conclusion has two main consequences. On the one 

hand, it reveals the Designated Rural Property as source of legal rights as strong as an in rem 

security interests in the assets that guarantee the bonds related to the agribusiness. On the other 

hand, it points to an unexpected weakening of the Law No 13,986/2020 policy goal to exclude 

the segregated asset from the effects of the rural producer‘s insolvency under the Brazilian 

judicial reorganization procedure. 

 
 
Keywords: Designated Rural Property. Separate assets. Rural Product Bonds. Rural Real 
Estate Note. Guarantees in rem. Fiduciary ownership. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Lei nº 13.986, de 7 de abril de 2020 (Lei do Agro), criou nova forma de afetação 

patrimonial, ao permitir ao produtor rural a segregação do imóvel rural do seu patrimônio geral, 

em sua integralidade, ou apenas em uma ou diversas frações, com a finalidade de garantia a 

determinados títulos de crédito, como a Cédula de Produtor Rural (CPR) e Cédula Imobiliária 

Rural (CIR1).  

A inspiração para a criação desse novo instituto no setor rural vem do consolidado 

patrimônio de afetação previsto na Lei de Incorporações Imobiliárias (Lei nº 4.591/1964 e Lei 

nº 10.931/2004), combinado com as técnicas de excussão imediata presentes na alienação 

fiduciária em garantia2.  

O legislador trouxe as características extraconcursais da afetação patrimonial para 

atender aos anseios das entidades financiadoras do agronegócio, temerárias com a possibilidade 

de recuperação judicial do produtor rural, além das fragilidades que a alienação fiduciária vem 

encontrando no ambiente de insolvência judicial. Buscou-se, nesse sentido, utilizar os 

conhecimentos doutrinários e experiência jurisprudencial existentes sobre a afetação 

patrimonial e propriedade fiduciária, como subsídios para criação de uma nova garantia, o que 

é de todo válido e atende ao princípio de economia de meios3. 

Além disso, buscou dar melhor aproveitamento à propriedade rural ao possibilitar seu 

desmembramento condicionado4, permitindo atos registrais na matrícula do imóvel de forma a 

 
1 Cédula instituída pela Lei do Agro: “Art. 17. Fica instituída a CIR, título de crédito nominativo, transferível e de 

livre negociação, representativa de: I - promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito 
de qualquer modalidade; e II - obrigação de entregar, em favor do credor, bem imóvel rural, ou fração deste, 
vinculado ao patrimônio rural em afetação, e que seja garantia da operação de que trata o inciso I do caput deste 
artigo, nas hipóteses em que não houver o pagamento da operação até a data do vencimento.” 

2 Previstas nos artigos 26 e 27, da Lei nº 9.514/1997. 
3 Conforme Miguel Reale, “o certo é que, enquanto possível, a norma jurídica deve ser mantida, não apenas em 

razão do ‘princípio da economia de meios’, mas sobretudo porque as longas pesquisas sobre a interpretação e a 
aplicação de uma lei, por exemplo, sobretudo quando fundamental, representam um cabedal de experiência e de 
conhecimentos doutrinários que deve ser preservado. É esse espírito que dá à Ciência do Direito a qualidade de 
Jurisprudência, não significando a prudência mero apego ao vetusto ou superado, mas antes a consciência de 
promover a novidade na medida de sua real correspondência a reais anseios da comunidade.” REALE, Miguel. 
Fontes e modelos no direito: para um novo paradigma hermenêutico. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 32. 

4 Para delimitação de entendimento deste estudo, será utilizado o termo “demarcação” no sentido de delimitação 
dos pontos fronteiriços da parte afetada na matrícula do imóvel e “desmembramento” como ato que gera o 
parcelamento do imóvel. Por esse motivo, o ato de demarcação não será entendido como condicionado, pois a 
demarcação já existe e não está condicionada para se tornar eficaz. Apenas o desmembramento será definido 
como condicionado, pois ele depende do implemento de uma condição para acontecer. Sobre sentido da palavra 
demarcação vide: SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico. 32. ed. Rio de Janeiro: Grupo Gen - Editora 
Forense, 2016, p. 436. E sobre conceito de desmembramento, como forma de parcelamento do solo e divisão de 
áreas maiores em menores, vide: SERRA, Márcio Guerra. Registro de imóveis III. Procedimentos especiais. 3. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2018. p. 139.    
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desmembrar parte dessa matrícula (ou ela em sua integralidade), para fins de garantia, 

condicionada ao cumprimento da obrigação de pagar, sob pena de ser, efetivamente, destacada 

da matrícula principal e excutida ao credor, em caso de inadimplemento. Esse desmembramento 

condicionado tem como objetivo dar melhor aproveitamento à propriedade rural, com escopo 

de garantia, na medida em que as partes desmembradas condicionalmente estariam mais 

adequadas ao valor do financiamento garantido. 

De antemão, é possível verificar que a propriedade rural em afetação criada pela Lei do 

Agro é imbuída de diversas pretensões, que agregam direitos reais, pessoais e registrais, e foi 

criada pelo legislativo por influência de um determinado cenário jurídico-econômico.  

Como dito, o tema da afetação patrimonial ganhou força com as decisões judiciais que 

excluíram o patrimônio de afetação dos efeitos da Recuperação Judicial 5  e, no setor do 

agronegócio, surgiu após decisões judiciais que concederam pedido de recuperação judicial a 

produtores rurais6, por meio de pressão dos investidores na tentativa de não submeterem seus 

créditos a esses concursos de credores. Além disso, houve, recentemente, a alteração na Lei de 

Recuperação Judicial (Lei nº 14.112/2020)7. 

Pretendeu-se, portanto, reproduzir a afetação patrimonial existente na incorporação 

imobiliária no setor do agronegócio. Entretanto, as diferenças entre os dois modelos de afetação 

patrimonial são marcantes e, apesar da pretensão legislativa, o modelo existente no setor 

imobiliário não se amolda completamente ao modelo rural. Os contrapontos serão 

demonstrados no decorrer deste estudo. 

Um exemplo de suas diferenças é que, ao contrário do patrimônio de afetação 

imobiliário - que afeta a integralidade do terreno e das acessões objeto da incorporação 

imobiliária, com escopo principal na entrega das unidades aos adquirentes e redução dos riscos 

 
5 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Agravo de 

Instrumento nº 2218060-47.2016.8.26.0000. Relator: Desembargador Fábio Tabosa. Data do julgamento: 12 de 
junho de 2017. Data de registro: 23.06.2017. Para maior aprofundamento da jurisprudência sobre o tema, vide: 
SOARES, Renan Tadeu de Souza. Patrimônio de Afetação em Recuperação Judicial e Falência do Incorporador 
Imobiliário. 2019. 120 f. Dissertação (Mestrado Profissional) – Fundação Getúlio Vargas, Escola de Direito de 
São Paulo, São Paulo, 2019, p. 65-66. 

6 Como exemplo, vide editorial da revista Agroanalysis: “Decisão favorável à recuperação judicial pode reduzir o 
crédito” e o artigo de capa “Novo entendimento sobre a recuperação judicial do agronegócio”, em que se 
demonstra a preocupação do impacto da recuperação judicial no agronegócio. REVISTA AGROANALYSIS. 
São Paulo, vol. 39, nº12, dezembro 2019. No mesmo sentido: SIQUEIRA, Felipe. GONÇALVES, Oksandro. A 
recuperação judicial do empresário rural: uma análise de julgado do STJ segundo a teoria dos custos de transação. 
Argumenta Journal Law, Jacarezinho – PR, Brasil, n. 23. p. 47-69. 

7 Alterou a Lei nº 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falência) e acrescentou o §3º no artigo 48, com as 
regras para comprovação do exercício da atividade rural por pessoa física.  
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de seus credores8 -, na afetação rural, o proprietário poderá afetar seu imóvel rural, em sua 

integralidade, ou apenas fração deste, apartando-o do seu patrimônio geral, com escopo único 

de garantia direta do financiamento de seu negócio9.  

Nesse novo modelo de afetação patrimonial o imóvel rural afetado, nos termos da Lei 

do Agro10: (i) não poderá ser utilizado para realizar ou garantir o cumprimento de qualquer 

outra obrigação assumida pelo proprietário estranha àquela a qual esteja vinculado; (ii) será 

impenhorável e não poderá ser objeto de constrição judicial; (iii) não será atingido pelos efeitos 

da decretação de falência, insolvência civil ou recuperação judicial do seu proprietário; (iv) não 

integrará a massa concursal, porém; (v) sua afetação não terá efeitos em relação às obrigações 

trabalhistas, previdenciárias e fiscais do proprietário rural. 

Dito isso, é possível verificar que a característica mais marcante dessa nova afetação é 

a possibilidade de servir de garantia ao cumprimento da obrigação de pagar constituída na CPR 

ou CIR. Uma vez afetado, integral ou parcialmente, o imóvel rural não responderá por outras 

dívidas do proprietário rural, com exceção das dívidas trabalhistas, previdenciárias ou fiscais, 

que poderão alcançar o imóvel afetado. Dessa forma, ele representa uma garantia direta do bem 

aos credores do seu titular, portanto, uma garantia real. 

E essa característica está presente não apenas nas disposições de sua lei, mas também 

em todo o cenário em que foi constituída. Ao analisar a exposição de motivos da Medida 

Provisória que deu origem à Lei do Agro (MP nº 897/201911), o trâmite legislativo, as emendas 

apresentadas e o contexto macroeconômico12, verifica-se que a afetação patrimonial no setor 

 
8 Como apontado por Melhim Chalhub: “A afetação visa, nessa hipótese, a um só tempo, suprir a vulnerabilidade 

dos adquirentes de imóveis ‘na planta’ e segregar os riscos dos demais credores de cada empreendimento.” 
CHALHUB, Melhim Namem. Alienação Fiduciária. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 146. 

9 Art. 7º O proprietário de imóvel rural, pessoa natural ou jurídica, poderá submeter seu imóvel rural ou fração 
dele ao regime de afetação. 

  Parágrafo único. No regime de afetação de que trata o caput deste artigo, o terreno, as acessões e as benfeitorias 
nele fixadas, exceto as lavouras, os bens móveis e os semoventes, constituirão patrimônio rural em afetação, 
destinado a prestar garantias por meio da emissão de Cédula de Produto Rural (CPR), de que trata a Lei nº 8.929, 
de 22 de agosto de 1994, ou em operações financeiras contratadas pelo proprietário por meio de Cédula 
Imobiliária Rural (CIR). 

  Parágrafo único. No regime de afetação de que trata o caput, o terreno, as acessões e as benfeitorias nele fixadas, 
exceto as lavouras, os bens móveis e os semoventes, constituirão patrimônio rural em afetação, destinado a prestar 
garantias por meio da emissão de Cédula de Produto Rural, de que trata a Lei nº 8.929, de 22 de agosto de 1994 
ou em operações financeiras contratadas pelo proprietário por meio de Cédula Imobiliária Rural – CIR. 

10 Art. 10 da Lei do Agro. 
11  Disponível em <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2019/Exm/Exm-MP-897-19.pdf>. 

Acesso em: 15 jun. 2021. 
12 No qual se incluem, incremento do financiamento privado no setor rural, receio dos financiadores com a 

Recuperação Judicial do produtor rural, busca de uma medida mais célere de excussão de bens do devedor, entre 
outros fatores que influenciam o setor. 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2019/Exm/Exm-MP-897-19.pdf
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rural 13  busca atrair mais interesse de financiamento rural pelo setor privado, abrir a 

possibilidade de estrangeiros investirem no Brasil 14  e, por consequência, contribuir no 

crescimento sustentável desse importante setor econômico. 

Atualmente, o financiamento do setor rural é realizado mediante políticas agrícolas 

governamentais15 e pela iniciativa privada (bancos, tradings, empresas de insumos agrícolas, 

entre outras). A anterior estrutura de crédito rural vigente entre as décadas de 1960 e 1980 era 

de forte subsidio estatal 16  e foi substituída ao longo do tempo por um novo modelo de 

financiamento com a inclusão de novas fontes de recursos oriundas dos agentes privados17.  

Ocorre que a diminuição do crédito público provocou um subfinanciamento no setor, 

especialmente quanto à produção e exportação das commodities. No início da década de 1990, 

o produtor rural se viu altamente endividado, com escassos recursos governamentais para 

financiamento da produção e com elevadas taxas de juros. Além disso, o setor agro não contava 

com uma política pública bem definida18. 

Na tentativa de fomentar o crédito privado rural, surgiram a CPR (Lei nº 8.929/1994), 

o programa de securitização (Lei nº 9.138/1995), novos títulos do agronegócio (Lei nº 

11.076/2004)19, além de outros programas e legislações. Porém, apesar do impulsionamento do 

financiamento privado, os agentes financeiros apresentavam (e ainda apresentam) resistência 

na operação do crédito rural, por alegada complexidade operacional, baixa rentabilidade das 

 
13 Ao ampliar as garantias oferecidas pelo produtor rural e responder aos anseios dos investidores sobre créditos 

concursais. 
14 A Lei do Agro alterou a lei que regula a aquisição de imóvel rural por estrangeiro residente no País ou pessoa 

jurídica estrangeira autorizada a funcionar no Brasil (Lei nº 5.709/71) para permitir a constituição de garantia 
real em favor de pessoa jurídica, nacional ou estrangeira (art. 1º, §2º, II). 

15 A política agrícola geral abrange também a política pecuária, agrícola, fundiária, de desenvolvimento rural e de 
reforma agrária, define as linhas de conduta da ação estatal, relativamente, ao incentivo à atividade agropecuária 
e é tratada no capítulo III do título VII da Constituição Federal, que disciplina a ordem econômica e financeira 
e pela Lei nº 8.171/1991 (“Lei de Política Agrícola Brasileira”). Hodiernamente, o Plano Anual de Safra é um 
instrumento de incentivo oficial de crédito para desenvolvimento sustentável do agronegócio. 

16 OLIVEIRA, Jader José. O Impacto da Crise Fiscal Brasileira dos Anos 80 no Crédito Rural: Mecanismos e 
Instrumentos Alternativos de Financiamento Agrícola. 1995. Dissertação (Mestrado em Administração Pública) 
– Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas. 1995. 

17 RAMOS, Simone Yuri; MARTHA JUNIOR, Geraldo Bueno. Evolução da Política de Crédito Rural Brasileira. 
Planaltina: Embrapa Cerrados, Documentos 292, maio, 2010. 

18 Conforme Antônio Marcio Buainain, “dado o nível de endividamento do setor, é muito provável que nas 
condições vigentes no mercado financeiro, o setor esteja [subfinanciado], o que dificulta uma retomada firme 
da expansão da produção. A hipótese veiculada repetidamente de que pelo menos parte do setor vem 
equacionando a questão do financiamento através das agroindústrias e fornecedores de insumos não encontra 
qualquer respaldo na realidade. [...] Na melhor das hipóteses, a agroindústria e os fornecedores são capazes de 
financiar apenas uma pequena parte do capital de giro necessário para o custeio da produção. Quem financia o 
restante? E as demais despesas? E os investimentos de longo prazo, cada vez mais custosos?”, in BUAINAIN, 
Antônio Márcio. Trajetória recente da política agrícola brasileira. 1999. 326 f. Tese (Doutorado em Economia) 
– Instituto de Economia, Universidade de Campinas, Campinas,1999. p. 261-262. 

19 Foram criados: (i) Certificado de Depósito Agropecuário (CDA); (ii) Warrant Agropecuário (WA); (iii) Letra 
de Crédito do Agronegócio (LCA); (d) Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA); e (iv) Certificado de 
Direitos Creditórios do Agronegócio (CDCA). 
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operações, entre diversos outros pontos. Já os produtores rurais queixam-se das inúmeras 

garantias exigidas, baixo limite de financiamento, alta taxa de juros, venda casada, burocracia, 

entre outros20. 

Nesse cenário, sobreveio a Lei do Agro, que, entre outras disposições, criou a afetação 

patrimonial rural como mais um mecanismo de auxílio ao crédito, ao possibilitar maior 

utilização da propriedade rural como garantia para obtenção de financiamento da produção, 

com a intenção de “simplificar e ampliar o acesso a recursos financeiros por parte dos 

proprietários de imóveis rurais, podendo, inclusive, melhorar as condições de negociação nos 

financiamentos rurais”, conforme consta nas exposições de motivos da MP nº 897/2019. 

Não se buscará neste estudo fazer o contraponto entre direito ideal e direito positivo e 

analisar as consequências do crédito rural após a implementação do patrimônio rural em 

afetação, ou se efetivamente esse novo instituto acarretará no aumento de segurança jurídica 

tão almejada pelos financiadores e investidores. O objetivo será o de examinar a estrutura 

jurídica desse novo instituto e qualificar sua natureza, com a finalidade de estabelecer a 

disciplina apta a amparar as diretrizes a serem seguidas, na busca de se encontrar os critérios 

para uma correta interpretação da norma, o que por si já traduz em segurança jurídica21.  

Para tanto, o presente trabalho será dividido em 5 (cinco) partes, e terá como base a 

estrutura tridimensional do direito proposta por Miguel Reale (fato, valor e norma)22 e as 

análises de modelos jurídicos23 que servem como estrutura normativa ao patrimônio rural em 

afetação. A primeira parte, já exposta acima, corresponde ao contexto fático em que surgiu o 

patrimônio rural em afetação, cujo valor remete à segurança das estruturas comerciais que 

envolvem o financiamento do agronegócio.  

 
20  LINS, Ana Paula Kobayashi. Análise Propositiva do Processo de Emissão de Títulos Verdes para 

Financiamento do Agronegócio no Brasil - CRAVerde. 2020. Tese (Mestrado). Fundação Getúlio Vargas Escola 
de Economia de São Paulo. São Paulo, p. 24. 

21 FRIEDE, Reis. Ciência do Direito, Norma, Interpretação e Hermenêutica Jurídica. Barueri, SP: Manole, 2015, 
p. 157-158. 

22 A teoria tridimensional do direto estudada por Miguel Reale entende que o estudo do Direito corresponde a três 
aspectos básicos: “um aspecto normativo (o Direito como ordenamento e sua respectiva ciência); um aspecto 
fático (o Direito como fato, ou em sua efetividade social e histórica) e um aspecto axiológico (o Direito como 
valor de Justiça).” Ao exemplificar essa teoria por meio da análise da norma legal sobre letra de câmbio, assim 
sintetiza: “[...] nesse exemplo, a norma de direito cambial representa uma disposição legal que se baseia num 
fato de ordem econômica (o fato de, na época moderna, as necessidades do comércio terem exigido formas 
adequadas de relação) e que visa a assegurar um valor, o valor do crédito, a vantagem de um pronto pagamento 
com base no que é formalmente declarado na letra de câmbio. Como se vê, um fato econômico liga-se a um 
valor de garantia para se expressar através de uma norma legal que atende às relações que devem existir entre 
aqueles dois elementos.” REALE, Miguel. Lições preliminares de Direito. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 
65-66. 

23 “Os modelos jurídicos correspondem antes às modelagens práticas da experiência, e a formas do viver concreto 
dos homens, podendo ser vistos como estruturas normativas de fatos segundo valores, instauradas pelas fontes 
de direito em virtude de um ato concomitante de escolha e prescrição.” REALE, Miguel. Lições preliminares 
de Direito. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 185. 



15 
 

Em seguida, serão analisadas as diversas espécies existentes no direito brasileiro do 

modelo jurídico do patrimônio de afetação (gênero), surgidas para atender às mudanças de 

contexto socioeconômico e as consequentes necessidades jurídicas, e como o patrimônio rural 

em afetação se encaixa nesse modelo, mediante a correlação com o direito real de garantia e a 

utilização de institutos já conhecidos (afetação patrimonial e propriedade resolúvel com escopo 

de garantia). Assim, entre a segunda e quarta parte, as análises serão divididas para ligar a 

norma aos fatos e valores, da forma estabelecida a seguir. 

Na segunda parte, será estudado o modelo jurídico da afetação patrimonial e sua 

previsão na legislação brasileira, para apresentar a forma em que o patrimônio rural em afetação 

se encaixa nesse modelo, a fim de verificar se a Lei do Agro efetivamente criou mais um 

patrimônio de afetação ou apenas atraiu tal denominação com o intuito de transformar o crédito 

em extraconcursal, caso o produtor rural pleiteie recuperação judicial. Será realizada breve 

conceituação sobre patrimônio de afetação e seus efeitos, sem o intuito de aprofundar o tema, 

mas apenas para verificar a sua estrutura normativa e delinear o modelo geral do instituto do 

patrimônio de afetação24, como gênero.  

Serão analisadas as espécies de afetação patrimonial existentes no ordenamento 

jurídico, para demarcar os submodelos encontrados de afetação patrimonial (subgênero) e, 

assim, mediante a possibilidade de separar várias espécies de patrimônios de afetação em 

determinados submodelos (negócios fiduciários, liquidação, sociedades empresariais, 

imobiliária e garantia de direito real), definir em qual se enquadra o patrimônio rural em 

afetação e, por fim, demonstrar que ele representa uma nova espécie de patrimônio de afetação.  

Na terceira parte, será analisado o conceito do patrimônio rural em afetação mediante 

as disposições extraídas da Lei do Agro e a intenção de utilização da técnica de segregação 

patrimonial para abarcar, no mesmo instituto, o desmembramento condicionado da propriedade 

rural e a afetação para configuração de propriedade resolúvel com escopo de garantia.  

Para sua constituição, será demonstrado que o patrimônio rural em afetação tem como 

pressuposto de eficácia a vinculação e registro da CIR ou CPR e, antes disso, será verificado 

que as providências cartorárias realizadas pelo produtor rural, previstas nos artigos 11 e 12 da 

Lei do Agro25, são atos voltados para uma consequência que ainda não aconteceu.  

 
24 Conforme a concepção de Miguel Reale, in REALE, Miguel. Fontes e modelos no direito: para um novo 

paradigma hermenêutico. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 5. 
25 Art. 11. O oficial de registro de imóveis protocolará e autuará a solicitação de registro do patrimônio rural em 

afetação e os documentos a ela vinculados, na forma estabelecida nesta Lei. Art. 12. A solicitação de que trata o 
art. 11 desta Lei será instruída com: [...]. 
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Para seu cancelamento, será demonstrado que ocorrerá ou com o implemento da 

condição resolutiva, o inadimplemento da obrigação (artigo 17, II26 e artigo 2827), ou com o 

requerimento do proprietário (artigo 15 28 ) e, dessa forma, cumprida a sua finalidade 

(pagamento da obrigação), os atos registrais não se perdem e podem ser aproveitados para novas 

constituições de patrimônio rural em afetação.  

Na quarta parte, serão analisados os requisitos de direito real, para que se possa 

identificar a criação de um novo tipo de garantia real. Será demonstrado que o imóvel rural 

afetado, ao se atrelar a título de crédito específico (CPR ou CIR), forma um novo direito real 

de garantia, agregando para esse modelo jurídico fontes diversas (de afetação patrimonial e de 

propriedade resolúvel), a formar até mesmo uma “hipergarantia”29, diante da característica de 

propriedade resolúvel do devedor, possibilidade de excussão imediata do bem e da exclusão do 

crédito dos efeitos de eventual recuperação judicial do produtor rural.  

Delimitada a natureza jurídica de direito real de garantia, com fundamento nas 

características do patrimônio rural em afetação, serão demonstradas, na quinta parte, as 

semelhanças e diferenças dessa nova garantia de direito real com outra espécie de 

“hipergarantia”, a propriedade fiduciária, que também se utilizada da propriedade resolúvel 

com escopo de garantia. Neste momento, serão analisados os pontos que podem facilitar a 

aclimatação do patrimônio rural em afetação no sistema brasileiro, mediante a experiência 

consolidada da alienação fiduciária na doutrina e jurisprudência. 

Na sexta parte, em conclusão, serão reunidas as principais análises deste estudo, com 

destaque aos pontos cruciais da afetação patrimonial que permitem que se conclua que a 

 
26 Art. 17. Fica instituída a CIR, título de crédito nominativo, transferível e de livre negociação, representativa de: 
[...] II - obrigação de entregar, em favor do credor, bem imóvel rural, ou fração deste, vinculado ao patrimônio 

rural em afetação, e que seja garantia da operação de que trata o inciso I do caput deste artigo, nas hipóteses em 
que não houver o pagamento da operação até a data do vencimento. 

27 Art. 28. Vencida a CIR e não liquidado o crédito por ela representado, o credor poderá exercer de imediato o 
direito à transferência, para sua titularidade, do registro da propriedade da área rural que constitui o patrimônio 
rural em afetação, ou de sua fração, vinculado à CIR no cartório de registro de imóveis correspondente. § 1º 
Quando a área rural constitutiva do patrimônio rural em afetação vinculado à CIR estiver contida em imóvel 
rural de maior área, ou quando apenas parte do patrimônio rural em afetação estiver vinculada à CIR, o oficial 
de registro de imóveis, de ofício e à custa do beneficiário final, efetuará o desmembramento e estabelecerá a 
matrícula própria correspondente. 

28 Art. 15. O cancelamento da afetação do imóvel rural, ou de sua fração, concretiza-se mediante sua averbação no 
cartório de registro de imóveis. § 1º O cancelamento será instruído com requerimento do proprietário, que deverá 
comprovar a não existência de CIR e de CPR sobre o patrimônio a ser desafetado. § 2º A comprovação de que 
trata o § 1º deste artigo será realizada por meio de certidão emitida por entidade mencionada no art. 19 desta Lei, 
no caso de CIR, ou por meio de certidão emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, no caso de 
CPR. 

§ 3º Sobre o imóvel rural, ou sua fração, para o qual haja requerimento de cancelamento do patrimônio rural em 
afetação não poderá ser emitida CIR ou CPR até a conclusão do pedido. 

29 Termo empregado por Luciano de Camargo Penteado para a alienação fiduciária em garantia. PENTEADO, 
Luciano de Camargo. Direito das coisas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 518. 
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utilização da afetação patrimonial indica uma tentativa de solucionar alguns problemas do setor, 

para além das questões de insolvência acima analisadas, tal como possibilitar que o objeto da 

garantia seja mais adequado ao valor da dívida contraída, ao permitir o desmembramento 

condicionado da matrícula do imóvel rural.  

Dessa forma, assentadas as bases jurídicas, será demonstrado que a afetação patrimonial 

rural contém negócio prévio de desmembramento condicionado da matrícula do imóvel, para 

servir de objeto de negócio jurídico que contempla um direito real de garantia, composto pela 

propriedade resolúvel. 
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2 MODELO JURÍDICO DA AFETAÇÃO PATRIMONIAL 

O presente trabalho tem como escopo fazer o enquadramento jurídico do patrimônio 

rural em afetação, verificar o modelo em que ele se insere. A primeira análise será a de verificar 

se o modelo jurídico da afetação patrimonial é aplicável ao patrimônio rural em afetação e se a 

Lei do Agro efetivamente criou uma nova espécie de afetação patrimonial, ou apenas tomou 

emprestada essa denominação, com intuitos outros e não os próprios do modelo jurídico assim 

denominado.  

Será realizada conceituação sobre patrimônio de afetação e seus efeitos, sem o intuito 

de aprofundamento do tema, apenas para verificar a sua estrutura normativa e delinear o modelo 

geral do instituto do patrimônio de afetação30, enquanto gênero.  

Em seguida, serão feitas análises das espécies de afetação patrimonial existentes no 

ordenamento jurídico (e.g. herança, massa falida, sociedades empresariais, fundos de 

investimentos, imobiliária e outros), para demarcar os submodelos encontrados de afetação 

patrimonial (subgênero) e, assim, mediante a possibilidade de separar várias espécies de 

patrimônio de afetação em determinados submodelos, definir em qual se enquadra o patrimônio 

rural em afetação e, por fim, demonstrar que ele representa uma nova espécie de patrimônio de 

afetação.  
 

2.1 Efeitos da afetação patrimonial 

O Código Civil (CC) disciplina o patrimônio como uma universalidade de direito dotado 

de valor econômico (artigos 89 a 91). Dentro dessa universalidade31, o patrimônio figura como 

 
30 Segundo a concepção de Miguel Reale, in REALE, Miguel. Fontes e modelos no direito: para um novo 

paradigma hermenêutico. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 5. 
31 Conforme aprofundado estudo de Milena Donato Oliva, em sua obra “Patrimônio Separado”, “o ordenamento 

brasileiro se vale da categoria da universalidade de direito, tendo o Código Civil de 2002 a definido como o 
complexo de relações jurídicas de uma pessoa dotadas de valor econômico. Reputou o legislador ser útil esta 
noção, contrariamente aos doutrinadores que sustentam sua abolição pelo direito. Pode-se afirmar que, no 
ordenamento pátrio, a universalidade de direito constitui unidade autônoma em relação aos seus elementos, de 
modo que tem aptidão para figurar, em si mesma, como objeto de direito. Os componentes da universalidade, 
devido à autonomia jurídica que mantêm, podem integrar relações jurídicas diversas das que recaem sobre a 
universalidade na qualidade de objeto autônomo de direito. [...]. É de se salientar, ainda, que no direito brasileiro 
o patrimônio forma universalidade de direito, de modo que seus componentes mantêm autonomia jurídica a 
despeito de o patrimônio figurar como objeto de situação jurídica subjetiva, de que é exemplo o direito de 
garantia conferido aos credores do devedor. Neste sentido, podem ser extintas, criadas ou modificadas situações 
jurídicas subjetivas sem que a configuração do patrimônio e os direitos que sobre ele incidem se alterem. [...] 
Portanto, no ordenamento brasileiro, o patrimônio traduz universalidade de direito, podendo ser objeto 
autônomo de relação jurídica, vez que possui relevância em si mesmo, para além de seus elementos, os quais, 
de outra parte, não perdem sua autonomia jurídica, de tal sorte que o conteúdo do patrimônio, como de qualquer 
outra universalidade, afigura-se variável, sem que tal circunstância, todavia, afete a configuração unitária do 
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garantia aos credores do titular da universalidade de bens para satisfação de seus créditos em 

caso de inadimplemento (artigo 789 do CPC e artigo 391 do CC).  

Pela teoria tradicional, o patrimônio é uno e indivisível e cada sujeito tem apenas um 

único patrimônio, composto pelo seu acervo de bens32. Em contrapartida, a teoria moderna33 

admite a possibilidade de se destacar do patrimônio geral do titular bens e direitos para fins 

específicos, excepcionando determinado bem da garantia geral dos credores34 sem, entretanto, 

configurar patrimônio diverso do titular35. O patrimônio geral segue paralelo ao patrimônio 

afetado 36 . São centros de interesses com diferentes funções desempenhadas por cada 

patrimônio segregado. 

Conforme a citada doutrina moderna, a afetação patrimonial apresenta-se como uma 

ficção jurídica ao abrir uma brecha no conceito da unicidade patrimonial e permitir o 

fracionamento do patrimônio sem, contudo, romper com a ideia de sua unidade e 

indivisibilidade37. De certa forma, o referido instituto torna o patrimônio mais elástico, ao 

 
patrimônio.” OLIVA, Milena Donato. Patrimônio separado: herança, massa falida, securitização de créditos 
imobiliários, incorporação imobiliária, fundos de investimento imobiliário, trust. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. 
p. 140-142. 

32 Segundo Caio Mário da Silva Pereira, “[a] doutrina tradicional sustenta que o patrimônio é uno e indivisível no 
sentido de que não é possível conceber a sua pluralidade na mesma pessoa. Partindo da noção de que é uma 
decorrência da personalidade, todo indivíduo tem um patrimônio. Um só. [...] De Page aponta e defende como 
hipóteses de divisibilidade de patrimônio a comunhão parcial, as substituições fideicomissárias, as sucessões 
anômalas, a falência etc. Não há, porém, nesses casos, pluralidade ou divisibilidade de patrimônio. O que há é 
a distinção de bens de procedência diversa no mesmo patrimônio (Clóvis Beviláqua). No mesmo patrimônio, 
acervos distintos pela origem ou pela destinação.”. PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de direito civil, 
Vol. I, 24. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 330. 

33 Nesse sentido, Orlando Gomes afirma que “[a] tese da unidade do patrimônio confunde duas noções distintas: 
a de patrimônio e a de personalidade. O patrimônio seria a aptidão para ter direitos e contrair obrigações, 
tornando-se, assim, um conceito inútil. Contra esse subjetivismo, nascido de preocupações lógicas, levanta-se a 
doutrina moderna, que justifica a coesão dos elementos integrantes de uma universalidade de direito pela sua 
destinação comum. O vínculo é objetivo. Patrimônio será, desse modo, o conjunto de bens coesos pela afetação 
a fim econômico determinado. Quebra-se o princípio da unidade e indivisibilidade do patrimônio, admitindo-se 
um patrimônio geral e patrimônios especiais.” GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil. Atualizado por 
Edvaldo Brito e Reginalda Paranhos de Brito. 22. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 150. 

34 Sylvio Marcondes, citando a doutrina alemã de Tuhr, ensina que “a unidade do patrimônio, resultante da sua 
correspondência a um mesmo sujeito, se rompe ‘quando um conjunto de direitos, cujos elementos são 
possivelmente mutáveis, é regido por normas especiais. No âmbito do patrimônio existe, então, uma esfera mais 
restrita, delimitada por critérios determinados e suscetíveis de desenvolvimento econômico próprio. Trata-se, 
nesse caso, de patrimônio especial ou bem especial”. MARCONDES, Sylvio. Problemas de Direito Mercantil.  
São Paulo: Max Limonad,1970. p. 94. 

35 “Não há, entretanto, patrimônios diversos, mas separação de bens, que ficam na dependência de uma condição, 
cujo implemento obrigará a sua reversão a um destino previsto.” PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições 
de direito civil, Vol. I, 24.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 331.  

36 Milena Donato Oliva afirma que “não há um desmembramento ou cisão do patrimônio geral, nem a criação de 
uma nova personalidade, o que ocorre é a existência, plenamente harmônica, de um patrimônio geral ao lado do 
patrimônio afetado.” OLIVA, Milena Donato. Patrimônio separado: herança, massa falida, securitização de 
créditos imobiliários, incorporação imobiliária, fundos de investimento imobiliário, trust. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2009, p. 224. 

37 Caio Mário da Silva Pereira, ao demonstrar construção doutrinária da teoria da afetação, menciona que “afora o 
patrimônio geral, há os especiais, destacados pela afetação. Desta sorte, abrir-se-ia uma brecha na noção da 
unidade e indivisibilidade, pois que, enquanto a doutrina tradicional considera o patrimônio como uma relação 
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permitir a ampliação ou diminuição de seus elementos, sem, contudo, desaparecer a 

universalidade patrimonial38. 

Diferente do patrimônio geral, que não encontra destinação a um fim especial39, mas 

sim para atender à unidade subjetiva das relações jurídicas, o patrimônio de afetação se unifica 

para cumprir uma determinada função. Dessa forma, sua autonomia não é plena, é funcional40 

e, para sua configuração, é necessária legislação específica (numerus clausus) 41 com intuito de 

atender certas necessidades econômica e sociais.  

A afetação patrimonial também impõe um ônus ao bem afetado, imobilizado para atingir 

um objetivo específico, o que limita o livre uso pelo seu titular, mas sem efetivamente retira-lo 

do seu patrimônio.42 Esse ônus serve como garantia aos credores vinculados ao patrimônio 

afetado, diante da preferência a eles outorgada sobre o bem segregado43. 

 
subjetiva (‘cada pessoa tem um patrimônio’), a teoria da afetação entende que existem bens a compor os 
patrimônios da pessoa (natural ou jurídica), objetivamente vinculados pela ideia de uma afetação a um fim 
determinado (De Page, Brinz). [...] Não há, pois, razão para romper coma concepção tradicional da unidade do 
patrimônio, com a qual se concilia a ideia de poderem existir, no patrimônio, massas de bens objetivamente 
considerados: bens de ausentes, bens da herança, etc.” PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de direito 
civil, Vol. I, 24. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 334.  

38 OLIVA, Milena Donato. Patrimônio de afetação no Novo Código de Processo Civil, in Pensar, Fortaleza, v. 21, 
n. 2, p. 654-674, maio./ago. 2016. 

39 Conforme Pontes de Miranda, “[t]odo patrimônio especial tem um fim. Esse fim é que lhe traça a esfera própria, 
lhe cria a pele conceptual, capaz de armá-lo ainda quando nenhum elemento haja nele. No patrimônio geral, o 
fim é a distinção mesma da pessoa entre as pessoas, físicas ou jurídicas. Os fins internos são secundários, por 
mais gerais que sejam; ou são fixados livremente, ou dependem de cada bem singular ou universalidade de fato 
e sua história jurídica (usufruto, uso, habitação, bem de família, inalienabilidade). Os patrimônios especiais têm 
os seus fins, ou fixados pela manifestação de vontade, ou pela lei (fins do usufruto pelo marido, ou pelo titular 
do pátrio poder; fim da liquidação concursal). A especialidade do patrimônio faz nascerem direitos, pretensões, 
ações e exceções que não tinha o titular do patrimônio geral, de que foi separado [...]”. PONTES DE 
MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. Atualizado por Marcos Bernardes de Mello e 
Marcos Ehrhardt Jr. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. t. V, § 596, p. 448-449. 

40 Conforme ensinamentos de Melhim Chalhub, o patrimônio de afetação é “uma universalidade de direitos e 
obrigações destinada ao cumprimento de determinada função e integrado ao patrimônio geral. Organizado para 
determinado fim, esse complexo de bens, direitos e obrigações é dotado de autonomia funcional para alcançar 
esse fim [...]”. CHALHUB, Melhim Namem. Da Incorporação Imobiliária. Rio de Janeiro: Renovar, 2010. p. 
82. 

41 Nesse sentido: “A constituição de massas patrimoniais separadas só é admitida nas hipóteses explicitamente 
autorizadas por lei e com as limitações que a lei prescrever, pois a separação de certos bens do patrimônio de 
uma pessoa pode, evidentemente, implicar redução da garantia geral dos credores, representada pelo patrimônio 
geral. A lei autorizadora da separação do patrimônio, na verdade, excepciona o princípio segundo a qual o 
patrimônio constitui garantia geral dos credores e, ainda, o princípio da livre utilização do patrimônio por parte 
do seu titular.” CHALHUB, Melhim Namem. Alienação Fiduciária: Negócio Fiduciário. 7. ed.  Rio de Janeiro: 
Forense, 2021, p. 118. 

42  Nessa perspectiva, aponta Melhim Chalhub: “Serpa Lopes, invocando De Page e Dekkers, observa que 
determinado bem pode ser vinculado a certa destinação, que seria ‘uma espécie de ônus, formando um ponto 
intermediário entre o livre uso de um bem e sua alienação completa. Imobiliza-se o bem para a consecução de 
um determinado objetivo. Com isto eu não o alieno, referem De Page e Dekkers, pois o bem permanece no meu 
patrimônio, mas o gravo com um encargo’. CHALHUB, Melhim Namem. Alienação Fiduciária: Negócio 
Fiduciário. 7. ed.  Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 117. 

43 “De acordo com essa teoria, os credores vinculados ao patrimônio de afetação têm ação somente sobre bens dele 
integrantes, com exclusão dos outros bens do patrimônio do devedor, ou têm preferência sobre aqueles bens; 
decorre da afetação que o titular desse patrimônio separado não pode alienar os bens afetados, sob pena de 
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Como dito, o patrimônio geral serve como garantia da satisfação de todas as obrigações 

do seu titular e não está divido ou destinado a um interesse ou garantia específica. Na medida 

em que ocorre a especialização dessa garantia - ao destinar bem específico e destacado do 

patrimônio geral, com objetivo de satisfazer o seu escopo e garantir aos credores específicos o 

cumprimento das obrigações do seu titular -, há a especialização do patrimônio, e vice-versa. 

Dessa forma, o patrimônio de afetação funciona como um funil do patrimônio geral, em que 

somente passarão os interesses e credores vinculados aos motivos do seu afunilamento. 

Em consequência disso, a universalidade de direito composta pelo patrimônio geral 

sofre uma limitação de responsabilidade com a afetação patrimonial, ao reservar um 

determinado bem a certos credores, limitando a atuação dos demais credores não afetados ao 

que restou do patrimônio geral do devedor44.   

Nesse sentido, Sylvio Marcondes, citando Francesco Ferrara45, afirma que: 
 

O único critério seguro para reconhecer a existência do patrimônio separado é o da 
responsabilidade pelas dívidas. Patrimônio separado é o patrimônio que tem dívidas 
próprias, no qual se localizam as obrigações e responsabilidades a que dá origem e 
que não sofre os efeitos de outras obrigações do sujeito do patrimônio. Em mãos de 
um só titular, repousam duas esferas jurídicas separadas: o patrimônio geral da pessoa 
e um outro centro patrimonial, com obrigações e direitos próprios. Este o traço 
verdadeiramente essencial do instituto.  

 

Do quanto acima exposto, é possível delinear o modelo jurídico do patrimônio de 

afetação mediante as seguintes características: (i) corresponde a um destaque do patrimônio 

geral do seu titular; (ii) somente é admitido mediante lei (numerus clausus); (iii) tem destinação 

à realização de determinado escopo; (iv) apresenta segurança aos sujeitos relacionados com a 

finalidade da afetação, o que gera (v) limitação de responsabilidade, além de possibilitar que 

(vi) somente os credores envolvidos ao escopo do patrimônio afetado se valham dos bens que 

integram essa massa patrimonial segregada. 

E dentro do gênero do patrimônio de afetação, verificam-se diversas espécies de 

afetação patrimonial, com funções distintas e determinadas pela sua lei de regência, de acordo 

com a atividade e realidade a que ele se destina. O que se mantém em comum a todos eles é a 

 
nulidade do ato de alienação, salvo se a alienação atende ao propósito da afetação [...]” CHALHUB, Melhim 
Namem. Alienação Fiduciária: Negócio Fiduciário. 7. ed.  Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 117. 

44 Conforme Melhim Chalhub, “[c]om efeito, uma das principais características da afetação patrimonial é a 
limitação da responsabilidade do devedor; de outra parte, a segregação de certos bens de um patrimônio para 
cumprimento de uma finalidade específica importa, obviamente, em limitações ao conteúdo dos poderes 
atribuídos ao titular do patrimônio geral, na medida em que o exercício desses poderes passará a ficar 
condicionado ao cumprimento da finalidade para a qual tiver sido constituído o patrimônio separado.” 
CHALHUB, Melhim Namem. Alienação Fiduciária: Negócio Fiduciário. 7. ed.  Rio de Janeiro: Forense, 2021, 
p. 118-119. 

45 MARCONDES, Sylvio. Problemas de Direito Mercantil. São Paulo: Max Limonad, 1970. p. 17.  
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segregação de uma massa patrimonial, conservando sua unidade lógica de obrigação de 

responder por determinadas dívidas, com o fim de alcançarem seus escopos determinados, que 

são os justificadores da constituição do patrimônio específico46. 

 
2.2 Espécies enquadradas em submodelos 

Ao possibilitar a limitação de riscos e expansão do alcance do patrimônio, o modelo 

jurídico da afetação patrimonial trouxe inúmeras opções ao legislador e foi expandido para 

diversas áreas, diante da possibilidade de se blindar o patrimônio e alterar os ativos afetados, o 

que confere ao mesmo instituto segurança e flexibilidade, pontos fundamentais para o 

desenvolvimento de diversas atividades econômicas47. 

Nesse sentido, extraem-se das passagens das doutrinas de Caio Mário 48  e Arnaldo 

Rizzardo49, a amplitude e a antiguidade da afetação patrimonial, respectivamente: 
 

Tendo sua fonte essencial na lei, pois não é ela possível senão quando imposta ou 
autorizada pelo direito positivo, aparece toda vez que certa massa de bens é sujeita a 
uma restrição em benefício de um bem específico. Surgida a doutrina no fim do século 
passado (Brinz), generalizou-se para compreender o dote, as garantias reais, as rendas 
vitalícias, as substituições, os bens enfitêuticos etc. Em todos esses casos, existem 
bens destacados do patrimônio do titular, e vinculados a uma destinação, o que pode 
ser garantia, de transferência ou de utilização.  

 
A ideia de bens afetados a determinada função é antiga, como no caso de áreas de 
terra de uso comum, ou utilizadas para interesses públicos, e que acabam ficando 
afetadas ao domínio público, inclusive ensejando a ação de indenização por 
desapropriação indireta. 

 

Da análise doutrinária e legislativa, é possível encontrar espécies de afetação 

patrimonial na herança, massa falida, fideicomisso, áreas de domínio público50, nas sociedades 

empresariais e fundações, nos direitos reais de garantia, na incorporação imobiliária51, fundo 

de investimento imobiliário52, securitização de créditos imobiliários e do agronegócio53, no 

 
46 NORONHA, Fernando. Patrimônios Especiais: sem titular, autônomos e coletivos. In: Revista dos Tribunais. 

São Paulo: RT, n. 747, 1998. p. 11-28. 
47 OLIVA, Milena Donato. Patrimônio de afetação no Novo Código de Processo Civil. In: Pensar, Fortaleza, v. 

21, n. 2, p. 654-674, maio./ago. 2016. 
48 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de direito civil, Vol. I, 24. ed., ed. Rio de Janeiro: Forense. 2011, 

p. 333. 
49 RIZZARDO, Arnaldo. Condomínio edilício e incorporação imobiliária.8. ed.  Rio de Janeiro: Forense, 2021. 

p. 418 
50 Conforme transcrição acima de Arnaldo Rizzardo.  
51 Lei n° 10.931/2004, que acrescentou o art. 31-A à Lei 4.591/1964 (Lei de Incorporação Imobiliária). 
52 Lei nº 8.668/1993 e Instrução CVM 55/2014. 
53 Lei nº 9.514/1997 e Lei nº 11.706/2004, respectivamente. 
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sistema brasileiro de compensação e liquidação54, no sistema de consórcio55, nos alimentos 

indenizatórios56, no empresário incapaz57, na parceria público-privado, e tantas outras que este 

estudo não pretende esgotar.  

Todos estão enquadrados no conceito de afetação patrimonial, pois apresentam em sua 

essencialidade os elementos principais do instituto, sem necessariamente preenche-los em sua 

integralidade. 

A seguir, serão destacadas algumas das espécies mencionadas anteriormente, na 

tentativa de definir submodelos de patrimônio de afetação e, a partir de então, enquadrar a nova 

espécie de patrimônio de afetação instituída pela Lei do Agro (patrimônio rural em afetação), 

no submodelo a ela adequado (garantia de direito real). 
 

2.2.1 Trust (fidúcia) – espécie não tipificada no direito brasileiro 

Há vasta doutrina nacional sobre a possibilidade e necessidade de instituição do trust, 

fidúcia ou do fideicomisso inter vivos58, como forma de flexibilização do instituto da afetação 

patrimonial à autonomia privada, mediante o preenchimento de determinados requisitos para a 

aplicação do instituto do patrimônio de afetação59. Judith Martins-Costa afirma que a presença 

no direito brasileiro dessa “figura flexível, elástica e genérica” é de indiscutível utilidade e 

necessidade, mesmo que apresentem certas dificuldades de ordem sistemática60.  

 
54 Artigos 5º e 6º, da Lei nº 10.214/2001. 
55 Art. 3º, § 3º, da Lei nº 11.795/2008. 
56 Artigo 533, §1º, CPC. 
57 Artigo 974, §2º, CC. 
58 Entre eles, destacam-se:  CHALHUB, Melhim Namem. Alienação fiduciária: negócio fiduciário. 7. ed.  Rio de 

Janeiro: Forense, 2021; OLIVA, Milena Donato. Patrimônio separado: herança, massa falida, securitização de 
créditos imobiliários, incorporação imobiliária, fundos de investimento imobiliário, trust. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2009; SALOMÃO NETO, Eduardo. O Trust e o Direito Brasileiro, São Paulo: RT, 2016; OLIVA, 
Milena Donato. Do negócio fiduciário à fidúcia. Tese de doutorado apresentada na Faculdade de Direito da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sob a orientação do Professor Doutor Gustavo Tepedino. Rio de 
Janeiro: 2013; ALMEIDA, Verônica Scriptore Freire e. O direito dos trusts no Brasil. São Paulo: Almedina, 
2020. MARTINS-COSTA, Judith. O trust e o direito brasileiro. Revista de direito civil contemporâneo, São 
Paulo, v. 12, n. 4, p. 168, jul.-set. 2017. No direito português, destaca-se: TOMÉ, Maria João Carreiro Vaz; 
CAMPOS, Diego Leite de. A propriedade fiduciária (trust): estudo para a sua consagração no direito português. 
Coimbra: Almedina, 1999. 

59 Nesse sentido, Milena Donato, afirma que “mostra-se conveniente, com vistas não apenas a auxiliar uma melhor 
sistematização, como também para extrair as máximas potencialidades técnicas do patrimônio separado e da 
titularidade fiduciária, a introdução, no direito brasileiro, de instituto que, inspirado nos efeitos do trust referidos 
na Convenção de Haia, autorize, como fizeram outros ordenamentos da civil law, a criação, pelos particulares, 
de patrimônio separado para as mais diversas atividades.” OLIVA, Milena Donato. Do negócio fiduciário à 
fidúcia. Tese de doutorado apresentada na Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 
sob a orientação do Professor Doutor Gustavo Tepedino. Rio de Janeiro: 2013. p. 131. 

60 MARTINS-COSTA, Judith. O trust e o direito brasileiro. Revista de direito civil contemporâneo, São Paulo, v. 
12, n. 4, p. 168, jul./set. 2017. 
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O trust tem como sua característica principal a criação de um patrimônio de afetação61, 

pois o proprietário do bem (settlor) destaca-o do seu patrimônio, que ficará sob a gestão de 

terceira pessoa (trustee), com o fim de beneficiar aquele que tem seus interesses administrados 

pelo trustee (beneficiary, ou cestui que trust)62. Sobre o tema, Melhim Chalhub assim sintetiza: 

 
Com efeito, configura-se o trust pela entrega de certos bens a uma pessoa, para que 
deles faça uso conforme determinado encargo que lhe tenha sido cometido, 
repousando esse conceito na confiança depositada naquele que recebe os bens. Aquele 
que entrega os bens e, por consequência, institui o trust, é denominado settlor 
(instituidor); o settlor transmite, efetivamente, a propriedade sobre os bens; aquele 
que recebe os bens, e assume a obrigação de administrá-los, denomina-se trustee 
(aquele em quem se confia); aquele em favor de quem o trust é instituído denomina-
se cestui que trust (aquele que confia)63. 

 

A técnica de segregação patrimonial está integralmente presente no trust, pois tem na 

sua essência a triangulação (i) proprietário/devedor/settlor, (ii) gestor/trustee, e (iii) 

beneficiário/credor/cestui que trust. É certo que em algumas espécies de afetação patrimonial a 

triangulação não se completa, pois a figura do settlor, trustee e beneficiary podem se confundir, 

mas isso também ocorre no próprio instituto do trust, sem o desconstituir64. Como apontado 

por Salomão Neto, a conceituação do trust deve estar revestida de caráter tipológico, sem a 

necessidade da presença de todos os elementos que o compõe65, e isso também se aplica à 

afetação patrimonial. 

 
61 “De fato, seja qual for a forma ou modalidade do trust, o patrimônio posto em trust separa-se da esfera 

patrimonial do settlor e do trustee. A este é cominado, inclusive, o dever de segregação, ou marcação (duty of 
segregation or earmarking). Quem guarda dinheiro em trust, por exemplo, deve manter os valores em contas 
separadas. Assim, uma vez constituído, o patrimônio (direitos e bens, móveis ou imóveis) aparta-se do 
patrimônio do settlor e passa à esfera do truste e, porém, com uma limitação: o patrimônio estará afetado à sua 
destinação, não se mesclando ao patrimônio pessoal do truste e, também estando separado do patrimônio do 
settlor e o dos beneficiários.” MARTINS-COSTA, Judith. O trust e o direito brasileiro. Revista de direito civil 
contemporâneo. v. 12, n. 4, p. 165-209, São Paulo: Revista dos Tribunais, jul./set. 2017, p. 3. 

62 MARTINS-COSTA, Judith. O trust e o direito brasileiro. Revista de direito civil contemporâneo, v. 12, n. 4, p. 
168, São Paulo: Revista dos Tribunais, jul./set. 2017. 

63 CHALHUB, Melhim Namem. N. Alienação fiduciária: negócio fiduciário. 7. ed.  Rio de Janeiro: Forense, 2021, 
p. 50. 

64 Nesse sentido, conforme explica Veronica Almeida “[a] estrutura subjetiva dos Trusts poderá conter apenas dois 
sujeitos, não invalidando sua constituição. Logo, poderá o settlor acumular mais de um papel, inclusive pode 
ser truste e do seu próprio Trust. Aliás, também se admite ao settlor acumular o papel de trustee e beneficiário 
concomitantemente. Contudo, neste caso, não pode o settlor ser o único beneficiário do Trust, uma vez que uma 
pessoa não pode ter direitos contra si mesmo.” ALMEIDA, Verônica Scriptore Freire e. O direito dos trusts no 
Brasil. São Paulo: Almedina, 2020, p. 25. 

65 É o que se extraiu da seguinte passagem: “Qualquer conceituação proposta deve, portanto, se revestir de caráter 
tipológico, isto é, ter natureza tal que os elementos que a compõem não precisem se manifestar todos 
cumulativamente para que um dado elemento da realidade se enquadre no conceito. Enquadrados no conceito 
estarão todos os fatos da realidade que preencham uma parcela preponderante ou essencial dos elementos que o 
compõem, mas não necessariamente todos os elementos. Essa abordagem é vantajosa na medida em que a 
cristalização do conceito em um número fixo de notações de verificação obrigatória, processo a que se chama 
de definição, acaba necessariamente por fazer-se em nível de abstração muito elevado, com o escopo de conferir 
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O trust corresponde à hipótese de permissão ampla à autonomia da vontade para 

utilização da técnica de afetação patrimonial para fins de diversos escopos não tipificados em 

lei, o que ainda não é uma realidade na legislação brasileira.  

Apesar de não existir essa norma geral sobre o trust, há diversas previsões legais que 

regulam situações específicas de afetação patrimonial atreladas às técnicas do trust e fidúcia, 

como instrumento de garantia e de viabilização de negócios fiduciários, um dos submodelos a 

seguir tratado. 
 

2.2.2 Negócios de natureza fiduciária 

As técnicas gerais previstas no trust são utilizadas na legislação brasileira para viabilizar 

diversos negócios de natureza fiduciária 66 , ao permitir a afetação patrimonial em casos 

específicos, como forma de atribuir ao fiduciário um bem destacado do patrimônio geral do seu 

instituidor, com a finalidade de assegurar que o escopo da sua destinação seja atingido67.  

O fideicomisso disposto no Código Civil (artigo 1.951 e seguintes) tem grande 

similitude com o trust, na medida em que a triangulação citada anteriormente se configura com 

o (i) fideicomitente/testador/settler, que institui a alguém (ii) fiduciário/trustee, por certo tempo 

ou condição (morte), bens em propriedade resolúvel, que serão repassadas a terceiro (iii) 

fideicomissário/cestui que trust com o advento do termo ou condição da propriedade 

resolúvel68.  

Entretanto, na legislação brasileira o fideicomisso é restrito ao direito sucessório. 

Diferentemente de diversos países da civil law, o Brasil não adaptou o fideicomisso à figura do 

 
à definição a devida abrangência, como lembra Fábio Konder Comparato.” SALOMÃO NETO, Eduardo. O 
Trust e o Direito Brasileiro. São Paulo: RT, 2016, p. 25-26. 

66 Sobre as características gerais de negócio fiduciário, aponta Judith Martins-Costa: “são negócios jurídicos 
lícitos, fincados em antigas raízes romana e germânica e compatíveis com o sistema brasileiro tanto em suas 
modalidades típicas (como, e.g., o fideicomisso e a propriedade fiduciária em garantia), quanto como figura 
geral atípica. Tal como os trusts, podem os negócios fiduciários desempenhar diversas funções, especialmente 
as de garantia e as de gestão ou administração de patrimônio alheio” MARTINS-COSTA, Judith. O trust e o 
direito brasileiro. Revista de direito civil contemporâneo, v. 12, n. 4, p. 168, São Paulo: Revista dos Tribunais, 
jul./set. 2017. 

67 Dessa forma: “Vinculado a uma destinação específica, o bem atribuído ao fiduciário passa a constituir um 
patrimônio de afetação e, para que fique assegurada a consecução dessa destinação, embora alocado no 
patrimônio do fiduciário, ali permanece blindado num compartimento separado, dada a sua incomunicabilidade 
em relação aos demais bens e direitos dele integrantes, não conferindo ao fiduciário quaisquer dos direitos 
econômicos a ele inerentes, nem onerando o fiduciário com nenhuma das obrigações a ele correspondentes.” 
CHALHUB, Melhim Namem. Alienação Fiduciária. 7.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 225. 

68 Sobre o instituto do fideicomisso: VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: família e sucessões. 20. ed.  São 
Paulo: Atlas, 2020. p. 865. 
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trust e manteve a sua função originária de sucessão69, apesar de terem ocorridas algumas 

tentativas legislativas nesse sentido70. 

A propriedade/titularidade fiduciária também se utiliza de técnicas da afetação 

patrimonial presentes no trust/fidúcia, como mecanismo de garantia real de negócios 

fiduciários71 ao permitir que o devedor/fiduciante/settler estabeleça uma propriedade resolúvel 

em nome do credor/fiduciário/trustee, com escopo de garantia do cumprimento de uma 

obrigação.  

Conforme a finalidade, o negócio de natureza fiduciária pode se dividir nas modalidades 

de garantia e de administração72 e é previsto nas seguintes situações73: 

a) propriedade fiduciária de bens móveis para garantia de créditos constituídos no 

âmbito dos mercados financeiro e de capitais, bem como para garantia de créditos 

fiscais e previdenciários (Lei nº 4.728/1965, art. 66-B, com a redação dada pela Lei 

nº 10.931/2004);  

b) titularidade fiduciária de ações de sociedades por ações (Lei nº 6.404/1976);  

 
69 “O fideicomisso, no direito moderno, manteve sua característica de instituto do direito sucessório, mas, em 

diversos países, houve a adaptação de sua estrutura básica para outros usos, refletindo a recepção e a 
incorporação da figura do trust, a ponto de atualmente constituir um importante instituto de financiamento, 
ampliação de crédito e de mobilização de ativos que, por sua natureza, não circulariam. O Brasil não 
implementou essas alterações no fideicomisso e manteve sua função originária de sucessão.” SENRA, Andresa 
Biato et al. O fideicomisso como facilitador do crédito na América do Sul. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 
25, p. 175-214, mar. 2007, p. 181. 

70 Milena Donato de Oliva, em nota na sua tese de doutorado, aponta algumas tentativas brasileiras de aclimatação 
do trust: “Projeto de Lei nº 3.362, de 1957, que buscava instituir o Fideicomisso inter vivos; o Projeto de Código 
das Obrigações, de 1965, que previu o Contrato de Fidúcia; o Anteprojeto de Código Civil (Orlando Gomes, 
1963), que previu a possibilidade de separação patrimonial, o que foi mantido pelo Anteprojeto revisto de 1964; 
o Projeto de Lei nº 4.809/1998, que também buscou introduzir o Contrato de Fidúcia.” OLIVA, Milena Donato. 
Do negócio fiduciário à fidúcia. Tese de doutorado apresentada na Faculdade de Direito da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro, sob a orientação do Professor Doutor Gustavo Tepedino. Rio de Janeiro: 2013. p. 14, 
nota 19. 

71 CHALHUB, Mehim Namem. A fidúcia no sistema de garantias reais do direito brasileiro. Revista de Direito 
Bancário e do Mercado de Capitais, São Paulo, v. 2, p. 113-139, mai./ago. Editora Revista dos Tribunais, 1998. 

72 Sobre o tema, explica Melhim Chalhub: “No negócio fiduciário para garantia tem-se um contrato acessório, na 
medida em que o fiduciante transmite ao fiduciário um bem ou direito para garantia do cumprimento de uma 
obrigação, facultando-se a esse credor, em caso de mora do devedor, a satisfação do seu crédito mediante a 
utilização do bem ou direito, geralmente mediante venda em hasta pública.” [...] “O negócio fiduciário de 
administração se faz para propiciar ao fiduciante, ou ao beneficiário, a conservação, administração ou 
exploração de um bem ou direito de propriedade do fiduciante, propiciando-lhes melhor aproveitamento; opera-
se a transmissão da propriedade ou titularidade para facilitar ao fiduciário a administração, com a flexibilidade 
e celeridade que exigem os negócios de modo geral. [...] contemporânea. É o caso típico dos fundos de 
investimento, em que o fiduciante entrega ao fiduciário certa soma de dinheiro para que faça inversões em 
negócios que deem rentabilidade e promova sua administração, com a obrigação do fiduciário de restituir o 
capital e seus rendimentos. CHALHUB, Melhim Namem. Alienação Fiduciária. 7.ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2021. p. 90-93. 

73 Exemplos extraídos em: CHALHUB, Melhim Namem. Alienação Fiduciária.7.ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2021. p. 220-221. 
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c) propriedade fiduciária de aeronaves, para fins de garantia (Lei nº 7.565/1986, arts. 

148 e seguintes);  

d) propriedade fiduciária dos imóveis integrantes das carteiras dos fundos de 

investimento imobiliário (Lei nº 8.668/1993); 

e) propriedade fiduciária de bens móveis para fins de garantia cedular – promessa de 

entrega de produtos rurais – Cédula de Produto Rural – CPR (Lei nº 8.929/1994);  

f) titularidade fiduciária de direitos creditórios oriundos da comercialização de 

imóveis (Lei nº 4.864/1965 e Lei nº 9.514/1997);  

g) propriedade fiduciária de bens imóveis em geral, para fins de garantia (Lei nº 

9.514/1997);  

h) titularidade fiduciária de créditos que constituam lastro de títulos, em processo de 

securitização de créditos imobiliários (Lei nº 9.514/1997);  

i) propriedade fiduciária dos imóveis destinados ao Programa de Arrendamento 

Residencial (Lei nº 10.188/2001);  

j) Propriedade fiduciária de bens móveis, de aplicação generalizada por qualquer 

pessoa física ou jurídica, regulamentada pelos arts. 1.361 e seguintes do Código 

Civil;  

k) titularidade fiduciária de direitos sobre bens móveis e títulos de crédito (§ 3º do art. 

66-B da Lei nº 4.728/1965, com a redação dada pelo art. 55 da Lei nº 10.931/2004);  

l) propriedade fiduciária de coisa fungível (§ 3º do art. 66-B da Lei 4.728/1965, com 

a redação dada pelo art. 55 da Lei 10.931/2004);  

m) titularidade fiduciária de créditos para fins de securitização de créditos vinculados à 

atividade agropecuária (arts. 38 a 41 da Lei nº 11.076/2004); e  

n) titularidade fiduciária de quotas de fundo de investimento para garantia de locação 

de imóveis (art. 88 da Lei nº 11.196/2005); além da 

o) propriedade fiduciária sobre bens móveis infungíveis, prevista nos arts. 1.361 a 

1.368-B, do Código Civil. 

 

As espécies descritas anteriormente estão dentro do submodelo de afetação patrimonial 

de natureza fiduciária74, na medida em que decorrem de leis que se utilizaram dos conceitos de 

 
74 Sobre a caracterização da alienação fiduciária dentro desse conceito, afirma Melhim Chalhub: “Não obstante 

essas ressalvas, a doutrina é majoritária no sentido de conceber a alienação fiduciária como espécie do gênero 
negócio fiduciário, basicamente por dois motivos: a) porque o fiduciário deve agir sempre com lealdade, no 
sentido de restituir a propriedade assim que implementar a condição resolutiva, até porque, como observa 
Orlando Gomes, o fiduciário não age como proprietário, mas sim como titular de uma garantia, enquanto não 
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fidúcia e do trust, para viabilizar diversas relações fiduciárias mediante a afetação patrimonial, 

tendo em vista que o bem segregado do patrimônio geral do seu titular (fiduciante/settlor), é 

transferido para outro (fiduciário/trustee), com base na relação de fidúcia (trust), baseado na 

confiança de que o fiduciário irá devolver o bem ao proprietário original (fiduciante/settlor), ou 

em benefício de um terceiro (cestui que trust/beneficiary), quando (ou para) se atingir o escopo 

do negócio. 

Além de se basear na fidúcia, outro ponto característico é que a transferência da 

titularidade do bem segregado é temporária e serve como instrumento do negócio fiduciário. 

Nesse sentido, Milena Donato75 afirma que: 
 

o que caracteriza o negócio fiduciário é a titularidade à conta de outrem ou para 
promoção de certa finalidade. Essa é a função perseguida pelas partes com o negócio 
fiduciário: a transmissão de um direito para que ele seja exercido de determinada 
forma, com vistas ao alcance de um escopo comumente avençado. A transmissão da 
titularidade não é um fim em si mesma, mas é instrumental e temporária. [...] 
independente das múltiplas funções que o negócio fiduciário possa, em concreto, 
realizar, sempre estará diante de uma titularidade a conta de outrem ou para realização 
de um fim, o que atrairá disciplina jurídica própria, condizente com essa específica 
situação. 

 
Em verdade, o patrimônio de afetação atinente ao negócio fiduciário compõe um 

subgênero da afetação patrimonial que se encaixa em maior ou menor intensidade em várias 

espécies também atinentes a outros subgêneros. De fato, o submodelo jurídico do negócio 

fiduciário (do trust e da fidúcia, com previsão legal), abarca inúmeras possibilidades de afetação 

patrimonial, cada uma com sua característica e especificidade, mas para que todas se encaixem 

neste submodelo, deverão ter por base a fidúcia.  

Em alguns casos, haverá a interligação dos submodelos a seguir apresentados com os 

de negócios fiduciários76, mas o presente estudo não tem como objeto adentrar nas nuances de 

cada afetação patrimonial para fixar de forma definitiva uma qualificação dentro dos 

submodelos a que se pretende definir (se de negócio fiduciário, liquidação, sociedades 

empresariais, ou direito real de garantia). A pretensão é de demonstrar que, dentro do modelo 

geral do instituto do patrimônio de afetação há semelhanças que agrupam algumas espécies 

 
se der a satisfação do crédito; b) porque a transmissão da propriedade ocorre em dois momentos: primeiro, a 
transmissão ao fiduciário, a título de garantia, em caráter transitório, tal como no negócio fiduciário; depois, a 
restituição do bem ao domínio do fiduciante, uma vez cumprida a obrigação garantida.” CHALHUB, Melhim 
Namem. Alienação Fiduciária. Negócio Fiduciário. 7. ed.  Rio de Janeiro: Forense, 2021. p. 219-220. 

75 OLIVA, Milena Donato. Do negócio fiduciário à fidúcia. Tese de doutorado apresentada na Faculdade de 
Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sob a orientação do Professor Doutor Gustavo Tepedino. 
Rio de Janeiro: 2013. p. 29. 

76 A exemplo da propriedade fiduciária, que pode se enquadrar tanto no submodelo de negócio fiduciário, quanto 
no de direito real de garantia (no caso, em garantia). 
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dentro de subgrupos específicos, com intuito de demarcação de entendimento de viabilização 

da técnica de afetação patrimonial pretendida pela Lei do Agro, de direito real de garantia77. 
 

2.2.3 Para fins de liquidação: herança e massa falida 

A afetação patrimonial existente na herança é muito comumente citada pela doutrina78, 

já que se opera uma separação entre o patrimônio geral do herdeiro e o patrimônio da herança79, 

a fim de se evitar que o patrimônio anterior do herdeiro seja atingido por dívidas do de cujus 

(artigo 1.792, CC80), o que limita a ação dos credores do de cujus apenas ao acervo hereditário.  

Nesse sentido, Silvio Venosa esclarece sobre a importância dessa espécie de afetação 

patrimonial para resguardar o patrimônio do herdeiro em relação à dívida do de cujus: 

 
A fixação da responsabilidade pelo pagamento das dívidas do de cujus sempre foi de 
alta relevância. O inventário tem por finalidade fazer uma descrição, a mais minuciosa 
possível, do estado do monte. Trata-se, na verdade, de uma descrição patrimonial, 
mais ou menos complexa, que implicará, por vezes, balanço contábil. São descritos o 
ativo e o passivo. 
No Direito Romano, como consequência da aquisição universal da herança, com a 
aceitação, havia uma confusão automática de patrimônios. Confundia-se o patrimônio 
do herdeiro com o patrimônio da herança. Como decorrência, o herdeiro respondia 
ultra vires hereditas, além das forças da herança, já que assumia a condição de 
devedor a título próprio (ZANNONI, 1974, p.245). Assim, uma herança poderia trazer 
prejuízo ao herdeiro. 
A ideia da separação de patrimônios foi a que permitiu ao herdeiro não responder por 
dívidas que não fossem suas próprias. Note que, mesmo com a separação de 
patrimônios, a herança não perde sua unidade, apenas que o monte deve-se bastar para 
satisfazer às obrigações do de cujus. 
[...] 
Portanto, a separação de patrimônios, do de cujus e dos herdeiros, é que permite o 
benefício. Como consequência, pode o herdeiro pagar os credores em dinheiro e ficar 
com os bens em espécie da herança. Pode o herdeiro cobrar da herança os créditos que 
tinha para com o de cujus, bem como a herança responde por suas próprias despesas, 
como despesas de funeral; pode também o herdeiro fazer valer contra a herança 
qualquer direito real que possua. Infere-se, portanto, que a herança deve-se bastar para 
pagar as dívidas do espólio. Se o passivo for superior ao ativo da herança, a situação 
é de insolvência civil. 81 

 
77 Conforme analisado no item 2.2.6. 
78 Confira-se, por todos, Pontes de Miranda: “Além do patrimônio que abrange todos os direitos, pretensões, ações 

e exceções patrimoniais da pessoa, há os patrimônios separados, tal como a quota na herança, que se não ‘funde’, 
completamente, no patrimônio do herdeiro e fica como trecho de outro colorido no patrimônio do herdeiro e 
como a própria herança que se pode distinguir das quotas e dos patrimônios dos herdeiros.” PONTES DE 
MIRANDA. Tratado de direito privado. Parte geral. Atualizado por Marcos Bernardes de Mello e Marcos 
Ehrhardt Jr.  São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. t. V, p. 447. 

79 Tendo em mente que, pelo princípio da saisine, o patrimônio hereditário é transmitido automaticamente ao 
herdeiro e, dessa forma, o patrimônio do herdeiro seria único e englobaria seus próprios bens e os bens do de 
cujus. 

80 Art. 1.792. O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova 
do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demostrando o valor dos bens herdados. 

81 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: família e sucessões. 20. ed.  São Paulo: Atlas, 2020. p. 577-578. 
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No inventário haverá a descrição patrimonial do monte, em que se contabilizam os 

ativos e passivos do de cujus para, em seguida, realizar o pagamento de tributos, credores e, ao 

final, proceder com a partilha dos bens aos herdeiros, se houver saldo na referida apuração. 

Cabe ao inventariante a administração desses bens, a apresentação das declarações de bens e a 

representação do espólio em juízo, ativa e passivamente82. 

Seguindo a mesma ordem lógica da herança, na massa falida também haverá a 

segregação patrimonial para análise de ativos e passivos do falido, para fins de liquidação. Com 

efeito, no processo falimentar, após a decretação da falência, haverá o desapossamento dos bens 

do falido e a formação da massa falida, que será composta pelos bens do falido e será 

administrada pelo administrador judicial, até sua final liquidação. 

Essa massa falida constitui um patrimônio segregado do falido, para fins de pagamento 

de seus credores. Dessa forma, Sergio Campinho83 afirma que: 
 

O desapossamento dos bens do falido dá origem à massa falida objetiva. Serão eles 
arrecadados pelo administrador judicial, que os administrará, até que sejam 
liquidados. O falido permanece como proprietário dos bens, perdendo, entretanto, os 
direitos de diretamente possuí-los, administrá-los e de livre disposição. O fenômeno 
verifica-se por força de lei, constituindo-se o patrimônio arrecadado em um 
patrimônio separado do falido, afetado ao pagamento de seus credores. 
Portanto, com a arrecadação dos bens do devedor se estará compondo a massa 
objetiva, por isso também chamada de massa ativa, que constituirá um patrimônio 
autônomo, integrado pelos bens sujeitos à execução, destacando-se, no patrimônio do 
falido, daqueles bens absolutamente impenhoráveis, que não estarão sujeitos à 
arrecadação, e sobre os quais o devedor permanece com a posse e com a administração 
plenas.  
Nessa orientação de raciocínio sobressai a lição de Ferrara, ao esclarecer que “a 
declaração da falência cinde, com efeito, o patrimônio do falido em duas massas; de 
um lado, o patrimônio do falido sujeito à execução, neste compreendendo-se os bens 
que lhe advierem durante o estado de falência; de outro, o patrimônio impenhorável 
(créditos por alimentos, pensões, ordenados, bens dotais, etc.). O primeiro, passa para 
a administração do curador; o outro, estranho ao processo executivo, permanece na 
posse do falido”. 

 

Do quanto exposto, é possível verificar que a segregação patrimonial existente na 

herança e massa falida constitui ato próprio de arrecadação de bens para fins de liquidação, 

sendo este o seu escopo que, portanto, define o submodelo a que pertencem. Ambos se 

enquadram na mesma configuração da triangulação (i) inventariante e administrador judicial 

como gestores de bens dos seus (ii) instituidores (no caso, respectivamente, de cujus e o falido), 

em benefício de (iii) terceiros beneficiários (herdeiros e credores). 

 
82 Entre outras incumbências previstas no art. 618, do CPC. 
83 CAMPINHO, Sérgio. Curso de direito comercial – falência e recuperação de empresa. 11. ed.  São Paulo: 

Saraiva Educação, 2020. p. 318 
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2.2.4 Para configuração de sociedades empresariais e fundações 

A segregação patrimonial também é utilizada como forma de se atingir a autonomia 

patrimonial da sociedade empresária e a responsabilidade limitada de seus sócios 84 . A 

sociedade empresarial se organiza mediante a separação do patrimônio dos futuros sócios e 

formação de um patrimônio próprio, até a personificação da personalidade jurídica da empresa, 

que tem como efeito segregar a relação dos sócios com os bens que agora compõem o 

patrimônio social da pessoa jurídica85. 

Em tais casos, conforme ensinamentos de Fábio Comparato e Calixto Salomão86, a 

afetação patrimonial ocorre com intuito de criarem-se novos centros de imputação de direitos e 

deveres, sendo a separação patrimonial a causa da constituição das sociedades, cujo escopo fica 

estabelecido em seu objeto social: 
 

A causa, na constituição de sociedades, deve, portanto, ser entendida de modo 
genérico e sob uma forma específica. Genericamente, ela equivale à separação 
patrimonial, à constituição de um patrimônio autônomo cujos ativo e passivo não se 
confundem com os direitos e as obrigações dos sócios. De modo específico, porém, 
essa separação patrimonial é estabelecida para a consecução do objeto social, expresso 
no contrato ou nos estatutos. A sua manutenção, por conseguinte, só se justifica pela 

 
84 “Com efeito, a possibilidade de criar um patrimônio ‘separado’ contrasta com o princípio fundamental de dever, 

em princípio, cada sujeito responder, com todo o seu patrimônio, por suas dívidas; de deverem, portanto, vários 
sujeitos, que operem em conjunto, responder, todos e com todo o seu patrimônio, pelas dívidas contraídas na 
sua gestão coletiva. É justamente por isso que, na sua origem histórica, a responsabilidade limitada dos sócios 
de uma companhia decorre de princípios excepcionais e se apresenta, como um ‘privilégio’, que, por isso, pode 
ser baseado tão-somente num ato legislativo especial, que derrogue o direito comum. [...] Afinal a constituição 
da pessoa jurídica e do patrimônio separado representa apenas um meio técnico para que os sócios possam 
exercitar o comércio com responsabilidade limitada; a responsabilidade limitada e a constituição do patrimônio 
separado, por seu turno, se equivalem, afinal, quase que a um privilégio dos credores sociais sobre os bens da 
sociedade, perdendo a possibilidade de executar os bens particulares do sócio.” ASCARELLI, Tulio. Problemas 
das sociedades anônimas e direito comparado. São Paulo: Quorum, 2008. p. 464-465. 

85 Conforme Sylvio Marcondes “a sociedade, ao organizar-se, ela se forma de separações patrimoniais, realizadas 
pelos sócios, para as reunirem num patrimônio separado, que é o patrimônio social, mas de que são titulares os 
sócios, até que a sociedade se inscreva no registro próprio e por esta inscrição adquira a personalidade jurídica. 
Então, este patrimônio separado, destacado dos patrimônios dos sócios, transfunde-se num patrimônio 
autônomo, porque tem um novo titular, um novo sujeito de direito, que é a pessoa jurídica. E a personificação 
da sociedade tem o efeito de separar, cortar as relações entre os sócios e os bens que constituem a quota de cada 
um, para constituição da massa social, até que com o desaparecimento da pessoa jurídica volte a situação inicial, 
retornando ao patrimônio de cada sócio aquilo que remanescer do patrimônio social.” MARCONDES, Sylvio. 
Questões de Direito Mercantil. São Paulo: Edição Saraiva S.A, 1977. p. 14-15. No mesmo sentido e englobando 
as fundações, afirma Fernando Noronha: “tanto nas fundações como nas sociedades parece que de todos os 
elementos necessários para a respectiva constituição, o mais importante parece ser a existência de um patrimônio 
de afetação (a dotação de bens, nas primeiras, e o capital social, nas segundas), destinado à prossecução dos fins 
prosseguidos por uma e outras. Este, se obedecer aos requisitos tipificados pela ordem jurídica, será tutelado, 
através do reconhecimento (rectius, da atribuição) da personalidade jurídica.” NORONHA, Fernando. 
Patrimônios Especiais: sem titular, autônomos e coletivos. In: Revista dos Tribunais. São Paulo: RT, n. 747, 
1998. p. 11-28. 

86  COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. O poder de controle na sociedade anônima. 6. 
ed.  Rio de Janeiro: Editora Forense, 2014, p. 305. 
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permanência desse escopo, de sua utilidade e da possibilidade de sua realização. 
Compreende-se, nessa perspectiva, todo o alcance que assumiu, no direito anglo-
saxão, em que a personalização é tradicionalmente um privilégio, a regra do ultra 
vires, como estrita delimitação da capacidade social de exercício. Essa separação 
patrimonial comporta graus, ela não é idêntica e uniforme em todos os casos. Mais 
acusada nas sociedades anônimas, em que o acionista não responde pelos débitos 
sociais, apresenta-se, ao contrário, mais atenuada naqueles tipos societários em que 
uma categoria de sócios, ou todos eles, respondem pelas dívidas da sociedade. 
Ademais, em qualquer hipótese, essa separação patrimonial – causa do negócio de 
sociedade – obedece a certos pressupostos formais e substanciais, como o 
arquivamento dos atos constitutivos no registro público, ou a pluralidade de sócios. 

 

Por décadas, houve a tentativa doutrinária de utilização das técnicas de segregação 

patrimonial para permitir a limitação de responsabilidade do empresário individual87. Sylvio 

Marcondes foi voz atuante ao defender que as circunstâncias da afetação patrimonial da 

sociedade empresarial “levam a tratar a sociedade em separado, ao lado da figura do empresário 

individual”88. Com a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/2019), o legislador atendeu 

aos anseios dos pequenos empresários e incluiu o §1º no artigo 1.052 do Código Civil, para 

previsão da modalidade de sociedade limitada unipessoal89.  

Diante da possibilidade de a afetação patrimonial ser utilizada como fraude, é 

importante fazer breve parênteses, sobre a possibilidade da limitação de responsabilidade ou a 

proteção dos bens da sociedade ser quebrada em caso de confusão patrimonial entre os bens 

dos sócios e da sociedade, bem como em caso de fraude contra credores, tanto em relação à 

pessoa jurídica, quanto à pessoa física, mediante a desconsideração da personalidade jurídica90. 

A afetação patrimonial não pode ser utilizada como forma de blindagem do patrimônio 

do devedor para prejudicar seus credores. Este nunca poderá ser o escopo de nenhuma de suas 

 
87 Sobre o tema, vide tese apresentada por Antônio Martins Filho, por volta da década de 1950, à Comissão do 

Congresso Jurídico de Direito Mercantil para possibilidade de constituição de empresa individual de 
responsabilidade limitada: MARTINS FILHO, Antônio. Limitação da responsabilidade do comerciante 
individual. Revista da Faculdade de Direito, v. 1, n. 3, 1951. 

88 MARCONDES, Sylvio. Questões de Direito Mercantil. São Paulo: Edição Saraiva S.A, 1977. p. 15.  
89 Art. 1.052. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 

respondem solidariamente pela integralização do capital social. 
    § 1º  A sociedade limitada pode ser constituída por 1 (uma) ou mais pessoas. 
90 “A desconsideração é, pois, a forma de adequar a pessoa jurídica aos fins para os quais ela foi criada, vale dizer, 

é a forma de limitar e coibir o uso indevido deste privilégio que é a pessoa jurídica, vale dizer, é uma forma de 
reconhecer a relatividade da personalidade jurídica das sociedades. Este privilégio só se justifica quando a 
pessoa jurídica é usada adequadamente, o desvio da função faz com que deixe de existir razão para a separação 
patrimonial. [...] Desvirtuada a utilização da pessoa jurídica, nada mais eficaz do que retirar os privilégios que 
a lei assegura, isto é, descartar a autonomia patrimonial no caso concreto, esquecer a separação entre sociedade 
e sócio11 , o que leva a estender os efeitos das obrigações da sociedade a estes. Assim, os sócios ficam inibidos 
de praticar atos que desvirtuem a função da pessoa jurídica, pois caso o façam não estarão sob o amparo da 
autonomia patrimonial.” TOMAZETTE, Marlon. Teoria geral e direito societário.– v. 1. 11. ed.  São Paulo: 
Saraiva Educação, 2020, p. 265. 
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espécies. Dessa forma, em caso de desvio da sua função91, constatada mediante fraude ou abuso 

de direito da unidade patrimonial, haverá a desconsideração da personalidade jurídica92.  

Após essa ressalva, voltando ao estudo da espécie analisada, é possível afirmar que o 

submodelo de afetação patrimonial para configuração de sociedades empresariais e fundações 

é bem claro e se apresenta na forma de separação patrimonial como instrumento para constituir 

sociedade empresária e, em consequência, limitar a responsabilidade do empresário, além de 

prestar garantia aos credores da empresa. 

Entretanto, algumas sociedades podem ser constituídas em função de terceiros, e se 

enquadram melhor na segregação para fins de negócios fiduciários (e.g. sociedades anônimas 

para operação de securitização de recebíveis), pois não existem em função de seus sócios. 

Outras são constituídas para fins específicos, as chamadas Sociedades de Propósitos 

Específicos (SPE) ou Entidades de Propósito Específicos (EPE), que, apesar de formalmente 

se apresentarem como uma sociedade, não são regradas pelas normas tradicionais do direito 

societário, pois os objetivos de constituição da SPE devem ser priorizados, em certo detrimento 

aos dos sócios93, o que lhe remetem também ao submodelo a seguir analisado, da incorporação 

imobiliária. 

 

2.2.5 Incorporação imobiliária  

 
91 Conforme Fábio Comparato e Salomão Filho: “Toda pessoa jurídica é criada para o desempenho de funções 

determinadas, gerais e especiais. A função geral da personalização de coletividades consiste na criação de um 
centro de interesses autônomo, relativamente às vicissitudes que afetam a existência das pessoas físicas que lhe 
deram origem, ou que atuam em sua área: fundadores, sócios, administradores. As funções específicas variam, 
conforme as diferentes categorias de pessoa jurídica e, ainda, dentro de cada categoria, de coletividade a 
coletividade, em razão de seus atos constitutivos, estatutos ou contratos sociais. A desconsideração da 
personalidade jurídica é operada como consequência de um desvio de função, ou disfunção, resultante sem 
dúvida, no mais das vezes, de abuso ou fraude, mas que nem sempre constitui um ato ilícito. Daí por que não se 
deve cogitar da sanção de invalidade, pela inadequação de sua excessiva amplitude, e sim da ineficácia relativa.” 
COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. O poder de controle na sociedade anônima. 6. 
ed.  Rio de Janeiro: Editora Forense, 2014. p. 39. 

92 TOMAZETTE, Marlon. Teoria geral e direito societário.– v. 1.  11. ed.  São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 
275. 

93 Francisco Satiro analisa a SPE, que não se apresenta no conceito geral de qualquer sociedade formada com 
objeto de uma tarefa específica, e afirma que “SPE nada mais é do que um instrumento, uma ‘casca’ que se 
formaliza através da estrutura da sociedade por falta de outro melhor (uma SPE em sentido estrito, que é o 
sentido adotado neste parecer a partir deste momento). A SPE, nesse caso, apesar de formalmente uma 
sociedade, é muitas vezes incompatível com os princípios básicos das sociedades. [...] É preciso afinar o 
referencial de aplicação das regras societárias porque o principal beneficiário da SPE não é o sócio ou 
controlador. Por isso a lei estabelece limites à sua discricionariedade de exercício de controle como bem 
descreveu a CVM em sua nota explicativa à Instrução CVM 408.”, in SATIRO, Francisco. Parecer juntado aos 
autos da recuperação judicial nº 0011975-19.2018.8.25.0001, p. 5162-5186. 
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Atualmente, a forma de afetação patrimonial mais discutida é a da incorporação 

imobiliária, prevista na Lei nº 10.931/2004, que acrescentou o artigo 31-A à Lei nº 4.591/1964 

(Lei de Incorporação Imobiliária) e permitiu ao incorporador submeter a incorporação ao 

regime de afetação, mantendo o terreno e as acessões objeto de incorporação imobiliária, bem 

como os demais bens e direitos a ela vinculados, apartados do patrimônio do incorporador, a 

constituir patrimônio de afetação, destinado à consecução da incorporação correspondente e à 

entrega das unidades imobiliárias aos respectivos adquirentes94. 

O patrimônio de afetação imobiliário foi instituído para dar mais segurança ao término 

da incorporação imobiliária e, em caso de percalços ou mesmo impossibilidade de conclusão 

da obra, apresentar garantias aos adquirentes, instituições financeiras e demais envolvidos. 

Conforme ensina Caio Mário da Silva Pereira95: 
 

a incorporação imobiliária se ajusta com perfeição à teoria da afetação, seja porque 
seu especial alcance econômico e social a tornam merecedora de tutela especial, seja 
porque é dotada de estrutura material e jurídica autônoma, justificando seja conferida 
proteção especial aos credores desse negócio, priorizando-se a posição jurídica dos 
adquirentes. 

 

A complexidade e especificidades do patrimônio de afetação na incorporação 

imobiliária o coloca em um submodelo próprio, pois se adequada em todos os requisitos do 

instituto jurídico da afetação patrimonial, mas traz características próprias, que não permite 

enquadrá-lo em outros submodelos (e.g. negócio fiduciário ou sociedades empresariais), diante 

de suas peculiaridades. Negócio fiduciário não o é, pois o seu elemento essencial não está na 

fidúcia96. Também não se trata de separação para compor sociedades empresariais, pois sua 

formação não tem como objetivo limitar os riscos de seus sócios.  

Nesse sentido, afirma Francisco Satiro97: 

 
Uma vez constituído o patrimônio de afetação, seu destino deixa de ser submetido 
exclusivamente à discricionariedade do incorporador e isso é um aspecto que torna o 
empreendimento incorporado em regime de afetação excepcional no regime societário 

 
94 Art. 31-A da Lei nº 4.591/1964. 
95 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Condomínio e Incorporações. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 260. 
96 Conforme Melhim Chalhub, após analisar a afetação patrimonial dos fundos de investimentos, afirma que a 

situação do patrimônio de afetação na incorporação imobiliária é diversa, pois “a propriedade do incorporador 
não é fiduciária, mas plena” e “[e] m ambos os casos - fundo de investimento e incorporação imobiliária - 
sobressai com clareza o contorno da autonomia funcional do acervo patrimonial envolvido, mas a 
interdependência entre as massas patrimoniais geral e especial ressalta com toda nitidez no negócio da 
incorporação imobiliária.” CHALHUB, Melhim Namem. A incorporação imobiliária como patrimônio de 
afetação. A teoria da afetação e sua aplicação às incorporações imobiliárias. Comentários à MedProv 2.221, de 
04.09.2001. Revista de Direito Imobiliário, v. 55/2003, p. 62-104, jul-dez/2003. 

97 SATIRO, Francisco. Parecer juntado aos autos da recuperação judicial nº 0011975-19.2018.8.25.0001, p. 5162-
5186. 
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e empresarial. O patrimônio afetado (que é o principal – senão o único – bem de 
produção do incorporador) não pode ser dado em garantia – a não ser que o produto 
integral do financiamento garantido reverta-se para a construção do próprio 
empreendimento (não se admitem garantias cruzadas) - todos os recursos dele 
decorrentes devem ser utilizados para pagamento das despesas da incorporação (não 
se admite confusão de caixa), os recursos resultantes da cessão de direitos creditórios 
referentes ao patrimônio de afetação passam a dele fazer parte automaticamente (não 
se admite confusão patrimonial), o tratamento contábil deve ser individualizado, o 
regime tributário é específico, entre outros. 

 
Além disso, ao contrário de qualquer outro submodelo descrito, os beneficiários 

(adquirentes) podem assumir papel primordial nesse submodelo de afetação patrimonial, na 

medida em que podem compor uma comissão de representantes para fiscalizar e, até mesmo, 

assumir o empreendimento, em caso de insolvência do incorporador 98 . Além disso, se 

constituída sobre um bem de uma SPE 99 , estarão presentes duas técnicas de segregação 

patrimonial100, a da sociedade empresarial e a da lei de incorporação imobiliária.  

Destarte, por todas as especificidades trazidas na Lei nº 4.591/1964, para fins de 

demarcação de submodelo, o patrimônio de afetação das incorporações imobiliárias abrangerá 

 
98  Conforme Satiro: “A proteção aos adquirentes através da constituição do patrimônio de afetação veio 

acompanhada de outros importantes mecanismos de salvaguarda. De fato, de nada adiantaria segregar o 
patrimônio, mas mantê-lo sob o intocável controle do incorporador que enfrentasse problemas, seja em virtude 
de fraude ou não. Com foco nessa situação é que a Lei garantiu aos adquirentes mecanismos sofisticados de 
defesa e proteção de seus interesses. [...] Reconhece ainda nos adquirentes - muito mais do que simples credores 
- um grupo de agentes ativos com interesses homogêneos e direitos efetivos sobre o patrimônio de afetação: 
trata-se do condomínio de adquirentes, que pode ser representado durante toda a consecução do empreendimento 
pela Comissão de Representantes. À Comissão de Representantes é garantida a fiscalização e acompanhamento 
do patrimônio de afetação (art. 31-C), acesso às informações comerciais, tributárias e de qualquer outra natureza 
referentes ao patrimônio afetado (art.31-D,§3o), recebimento trimestral de demonstrativo do estado da obra (31-
D, IV) e de balancete  do patrimônio de afetação (31-D, VI). Além disso, aos adquirentes é garantida autonomia 
para decidir sobre o destino do patrimônio de afetação em dois casos: a) no caso de insolvência civil ou falência 
do incorporador (art. 31-F §1o; e b) no caso de paralisação das obras ou atraso excessivo, desde que reconhecido 
judicialmente (art.43, IV, e 31-F §2o). Em tais casos, o condomínio de adquirentes instituirá o condomínio da 
construção por instrumento público ou particular e deliberará sobre os termos da continuação da obra ou 
liquidação do patrimônio de afetação (art. 31-F §1o e 43, III). A Lei de Incorporações (Lei nº 4.591/64) prevê, 
portanto, um regime especial, excepcional, aplicável ao caso da crise econômico financeira que afete o 
empreendimento constituído sobre patrimônio afetado.” SATIRO, Francisco. Parecer juntado aos autos da 
recuperação judicial nº 0011975-19.2018.8.25.0001, p. 5162-5186. 

99 Sendo as principais características de um SPE: “(i) [...] organizada sob um dos tipos societários previstos no 
ordenamento jurídico; (ii) tem objeto social determinado que se consubstancia na realização de um único 
negócio; (iii) prazo de duração coincidente com o tempo necessário para consecução do seu objeto; (iv) tem 
personalidade jurídica própria, autonomia patrimonial e administrativa; (v) seus sócios podem ser pessoas 
físicas ou jurídicas; (vi) pode adquirir bens e participações em outras sociedades; (vii) pode ou não instituir 
patrimônio de afetação, já que não há proibição no ordenamento jurídico quanto a utilização de ambos os 
mecanismos; (viii) é controlada diretamente pela incorporadora; (ix) quanto ao regime tributário, pode adotar a 
sistemática do Lucro Real ou do Lucro Presumido, observado o limite estabelecido pela legislação;” 
SIQUEIRA, Tânia Bahia Carvalho. Os efeitos da crise sobre a incorporação imobiliária com patrimônio de 
afetação. Revista de Direito Recuperacional e Empresa, v. 11, jan./mar. 2019.  

100 Novamente, utilizando-se dos ensinamentos de Francisco Satiro: “com a entrada em vigor da MP 2.221/01 e 
posteriormente da Lei nº 10.931/04, os incorporadores passaram a ter duas estratégias de segregação patrimonial 
dos empreendimentos incorporados: a instituição de patrimônio de afetação e a constituição de SPE, ambas 
facultativas e com possibilidade de cumulação.” SATIRO, Francisco. Parecer juntado aos autos da 
recuperação judicial nº 0011975-19.2018.8.25.0001, p. 5162-5186. 



36 
 

um submodelo próprio, sem características que o coloque junto com outras espécie de afetação 

patrimonial101.  

 
2.2.6 Direito real de garantia 

Passa-se à análise do submodelo que mais interessa ao estudo, o de segregação 

patrimonial formada com a oneração do bem por um vínculo real102, destinado ao cumprimento 

de uma obrigação específica (artigo 1.419, CC), por separar um bem do patrimônio geral do 

seu titular e destiná-lo ao reforço do cumprimento de uma obrigação específica103.  

Conforme define Caio Mário da Silva Pereira, a garantia real vincula um determinado 

bem do devedor e se “concretiza com a afetação de um ou vários bens ao pagamento do credor”, 

desta forma, a garantia real tem como efeito básico a separação de um bem do patrimônio geral 

do devedor “que era ali a segurança comum a todos os credores” para “afetá-lo ao pagamento 

prioritário de determinada obrigação, constituindo sobre ele o atributo de sequela”104. 

Dessa forma, a afetação patrimonial está atrelada ao direito real de garantia, e vice-

versa, por separar determinado bem como reforço do cumprimento de uma específica obrigação 

de pagamento ao credor, que poderá se apropriar exclusivamente daquele bem separado pela 

garantia real, com exclusão de todos os demais credores, que deverão perseguir o patrimônio 

geral. O ônus da garantia real separa o bem e o bem separado constitui garantia real.  

Como exposto anteriormente, a afetação patrimonial tem como um de seus pilares 

conceder segurança especial aos credores a ela vinculados. Sendo assim, essa segurança se 

reveste em garantia, pois a afetação patrimonial é forma de especialização da garantia geral do 

 
101 Nunca é demais ressaltar que o escopo deste trabalho não é esgotar a análise de todas as espécies de afetação 

patrimonial, muito menos fixar de forma definitiva os submodelos aqui analisados.  
102 No Vocabulário Jurídico de De Plácido e Silva consta a definição do termo “afetação” como “oposição de 

encargo ou ônus a um prédio ou bem, e que se destina à segurança de alguma obrigação ou dívida, à utilidade 
pública ou ao uso público. [...] Em Direito Civil, a afetação é quase sinônimo de hipoteca. E assim ocorre quando 
o imóvel é dado em garantia de uma dívida. [...]” SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico. 32. ed. Rio de 
Janeiro: Grupo Gen - Editora Forense, 2016. p. 73. 

103 Nesse sentido, Gladston e Eduardo Mamede analisam a garantia de direito real como forma de segregar o bem 
do patrimônio geral: “O bem ou bens dados em garantia são como que separados juridicamente das demais 
obrigações eventualmente existentes no patrimônio ativo e apartados das outras obrigações havidas no 
patrimônio passivo. Os bens garantidores apenas servem às demais obrigações do passivo se, uma vez satisfeita 
a dívida garantida, sobram valores que, como se verá́, retornarão ao patrimônio do devedor ou do proprietário 
que titulariza o bem gravado de ônus real, na hipótese de ter sido regularmente transferido para outrem.” 
MAMEDE, Gladston; MAMEDE, Eduardo Cotta. Blindagem patrimonial e planejamento jurídico. 5. ed. São 
Paulo: Editora Atlas S.A., 2015, p. 28. 

104 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de direito civil. Vol. IV. 25. ed. Río de Janeiro: Grupo Gen - 
Editora Forense, 2017. p. 292 e 298. 
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devedor, na medida em que destina um bem específico e destacado do patrimônio geral, com 

objetivo de garantir a credores específicos o cumprimento das obrigações do devedor.  

Sobre isso, afirma Silvio Venosa105: 
 

Desse modo, quando temos um bem separado e determinado do patrimônio do 
devedor para responder por obrigação, deparamo-nos com o fenômeno da 
especialidade da garantia. A regra geral é que todo o patrimônio do devedor responde 
por suas dívidas. Quando há direito real de garantia, especializa-se um bem, isto é, 
individualiza-se e determina-se o que a princípio era indeterminado, respondendo ele 
preferencialmente por determinada dívida. 

 

No bojo desse submodelo, a afetação patrimonial se caracteriza como uma relação 

acessória da obrigação principal, com a finalidade de reforçar o cumprimento dessa obrigação 

típica da garantia de direito real, tal como penhor, hipoteca, anticrese e propriedade 

fiduciária106. 

E aqui está um dos pontos centrais a que se pretende chegar neste estudo, qual seja, o 

de demonstrar que a técnica de segregação patrimonial para fins de constituição de direito real 

de garantia é remédio totalmente compatível com o modelo de patrimônio de afetação. 

Consequentemente, a afetação patrimonial rural instituída na Lei do Agro está em consonância 

com o instituto ao qual foi denominado. 
 

2.3 Tentativa de demarcação de submodelos de patrimônio de afetação 

Das hipóteses analisadas no tópico anterior, conclui-se que o patrimônio de afetação 

pode ser dividido em alguns submodelos de afetação patrimonial que seriam: (i) afetação 

oriunda dos negócios fiduciários; (ii) segregação para fins de liquidação; (iii) segregação para 

composição de sociedades empresariais e fundações; (iv) afetação para incorporação 

imobiliária; e, por fim, (v) afetação própria da garantia de direito real. 

 
105 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: reais.  20. ed.  São Paulo: Atlas, 2020, p. 592. 
106 Que também se enquadra no submodelo de afetação para fins de negócios fiduciários. Sobre o enquadramento 

da alienação fiduciária em negócios fiduciários, afirma Melhim Chalhub: “a doutrina é majoritária no sentido 
de conceber a alienação fiduciária como espécie do gênero negócio fiduciário, basicamente por dois motivos: 
a) porque o fiduciário deve agir sempre com lealdade, no sentido de restituir a propriedade assim que 
implementar a condição resolutiva, até porque, como observa Orlando Gomes, o fiduciário não age como 
proprietário, mas sim como titular de uma garantia, enquanto não se der a satisfação do crédito; b) porque a 
transmissão da propriedade ocorre em dois momentos: primeiro, a transmissão ao fiduciário, a título de garantia, 
em caráter transitório, tal como no negócio fiduciário; depois, a restituição do bem ao domínio do fiduciante, 
uma vez cumprida a obrigação garantida.” CHALHUB, Melhim Namem. Alienação Fiduciária: Negócio 
Fiduciário. 7. ed.  Rio de Janeiro: Forense, 2021. p. 219-2020. 
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Reconhece-se que essa divisão é, de certa forma, contestável, diante da existência de 

diversas hipóteses de segregação patrimonial, muitas não analisadas neste estudo 107, e da 

dificuldade de se enquadrarem em subgrupos específicos, pois cada afetação tem uma 

característica própria (determinada em lei) e não necessariamente encontrará exata adequação 

a um dos subgrupos apontados.  

Para este estudo, a divisão tem valor enquanto forma de facilitar a identificação da 

finalidade do patrimônio rural em afetação, partindo-se da premissa de que há diversos 

submodelos de afetação patrimonial e que ele se enquadraria no submodelo próprio dos direitos 

reais de garantia108, além de identificar a sua semelhança e diferença com outra forma de 

afetação patrimonial, a propriedade fiduciária, que será analisada em tópico próprio. 

Em conclusão, trata-se de tentativa de demonstrar que o patrimônio rural em afetação 

não contraria os princípios da afetação patrimonial, sob o fundamento de não apresentar uma 

finalidade específica, haja vista que o fim específico desse novo instituto é o reforço do 

cumprimento de uma obrigação, que o enquadra nas tradicionais afetações das garantias 

especiais. 

E, assim, por mais que o submodelo de afetação patrimonial da incorporação imobiliária 

tenha sido a maior inspiração para criação do patrimônio rural em afetação (diante da 

jurisprudência sobre sua extraconcursalidade em regime de insolvência judicial), de antemão é 

possível verificar o patrimônio rural em afetação encontra mais semelhanças com a afetação 

patrimonial típica dos direitos reais de garantia, com tons da propriedade fiduciária, do que com 

a utilizada nas incorporações imobiliárias. 

Dentro desse cenário, admitido que o patrimônio rural em afetação é instrumento 

legítimo de afetação patrimonial, adequado ao submodelo de garantia de direito real, passa-se 

a analisar seus aspectos contidos na Lei do Agro e, após, verificar se os requisitos de direito 

real de garantia estão presentes nos dispositivos da lei. 

  
 

107 E.g.: (i) afetação como garantia ao Fundo Garantidor de Parecerias Público Privadas (FGP), art. 18, §1º, da Lei 
nº 11.079, sobre o tema, vide: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na administração pública. 12. ed.  
Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 202; (ii) no sistema de consórcio (art. 3º, § 3º, da Lei nº 11.795/2008); (iii) nas 
áreas de domínio público, sobre o tema, vide: RIZZARDO, Arnaldo. Condomínio edilício e incorporação 
imobiliária.  8. ed.  Rio de Janeiro: Forense, 2021. p. 418; (iv) nos alimentos indenizatórios (artigo 533, §1º, do 
CPC), sob o tema, vide: OLIVA, Milena Donato; ROQUE, Andre Vasconcelos. Patrimônio de afetação no Novo 
Código de Processo Civil. Pensar, v. 21, n. 2, p. 654-674, maio/ago. 2016.; (v) do empresário incapaz (Artigo 
974, §2º, do CC), sobre o tema, vide: CORRÊA LIMA, Osmar Brina. O artigo 974 do Código Civil. Revista da 
Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, 2019. Dentre tantos outros, inclusive o Fundo 
Garantidor Solidário também criado pela Lei do Agro, que representa uma forma de afetação patrimonial, mas 
isso comporta outro estudo. 

108 No tópico próprio, será desenvolvido entendimento sobre o não enquadramento do patrimônio rural em afetação 
no submodelo de afetação para negócios fiduciários. 
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3 CONCEITO DE PATRIMÔNIO RURAL EM AFETAÇÃO EXTRAÍDO DA LEI DO 

AGRO 

Antes de analisar o enquadramento do patrimônio rural em afetação no modelo jurídico 

de afetação patrimonial do direito real de garantia, será necessário retirar o seu conceito dos 

dispositivos da Lei do Agro, para em seguida confrontar cada requisito de direito real com os 

dispositivos da lei e verificar se, efetivamente, é possível classificar o patrimônio rural em 

afetação como espécie de garantia real. 
 

3.1 Considerações iniciais 

Não se pode negar que a Lei do Agro trouxe mais uma forma de afetação patrimonial, 

tendo em conta a sua própria descrição109 e o seu Capítulo II, que expressamente denomina “Do 

Patrimônio Rural em Afetação”.  

Se os dispositivos da lei tratam, ou não, de uma espécie de afetação patrimonial, não 

retira o fato de que o legislador escolheu adaptar e trazer o instituto da afetação patrimonial 

para o setor do agronegócio, com fim de garantia. E essa intenção está clarificada na exposição 

de motivos da MP nº 897/2019110, ao afirmar que o “Patrimônio de Afetação [rural] consiste na 

segregação de bens para efeitos de garantia”. 

Além disso, pela análise do contexto jurídico e econômico em que a Lei do Agro foi 

criada, é possível verificar que o instituto da afetação patrimonial, fortalecido com as decisões 

judiciais que o excluiu das recuperações judiciais de empresas do ramo imobiliário111, foi 

atraído para o setor do agronegócio diante das decisões judiciais que ampliaram a recuperação 

 
109 BRASIL. Lei nº 13.986, de 7 de abril de 2020. Institui o Fundo Garantidor Solidário (FGS); dispõe sobre o 

patrimônio rural em afetação, a Cédula Imobiliária Rural (CIR), a escrituração de títulos de crédito e a 
concessão de subvenção econômica para empresas cerealistas; altera as Leis nos 8.427, de 27 de maio de 1992, 
8.929, de 22 de agosto de 1994, 11.076, de 30 de dezembro de 2004, 10.931, de 2 de agosto de 2004, 12.865, 
de 9 de outubro de 2013, 5.709, de 7 de outubro de 1971, 6.634, de 2 de maio de 1979, 6.015, de 31 de dezembro 
de 1973, 7.827, de 27 de setembro de 1989, 8.212, de 24 de julho de 1991, 10.169, de 29 de dezembro de 2000, 
11.116, de 18 de maio de 2005, 12.810, de 15 de maio de 2013, 13.340, de 28 de setembro de 2016, 13.576, de 
26 de dezembro de 2017, e o Decreto-Lei nº 167, de 14 de fevereiro de 1967; revoga dispositivos das Leis n os 
4.728, de 14 de julho de 1965, e 13.476, de 28 de agosto de 2017, e dos Decretos-Leis n os 13, de 18 de julho 
de 1966; 14, de 29 de julho de 1966; e 73, de 21 de novembro de 1966; e dá outras providências. 

110 Exposição de motivos. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-
2022/2019/Exm/Exm-MP-897-19.pdf>. Acesso em: 15 jun. 2021. 

111 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Agravo de 
Instrumento nº 2218060-47.2016.8.26.0000. Relator: Desembargador Fábio Tabosa. Data do julgamento: 12 
de junho de 2017. Data de registro: 23.06.2017. Para maior aprofundamento da jurisprudência sobre o tema, 
vide: SOARES, Renan Tadeu de Souza. Patrimônio de Afetação em Recuperação Judicial e Falência do 
Incorporador Imobiliário. 2019. 120 f. Dissertação (Mestrado Profissional) – Fundação Getúlio Vargas, Escola 
de Direito de São Paulo, São Paulo, 2019. p. 65-66. 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2019/Exm/Exm-MP-897-19.pdf
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2019/Exm/Exm-MP-897-19.pdf
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judicial do produtor rural112. Dessa forma, o patrimônio rural em afetação surgiu como tentativa 

dos credores do setor do agronegócio de mitigarem os efeitos da recuperação judicial do 

produtor rural, ao tornarem extraconcursais os créditos, mediante garantia por afetação 

patrimonial.  

É certo que o legislador poderia ter se utilizado de adaptações de outros institutos já 

existentes para o mesmo fim, a exemplo de hipoteca recarregável, alienação fiduciária 

compartilhada, entre outros 113 . Mas o fato é que foi escolhido o instituto da afetação 

patrimonial, sobre qualquer outra norma legal. 

 
112 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Quarta Turma. Recurso Especial nº 1.800.032 - MT (2019/0050498-5). 

Relator: Ministro Raul Araújo. Data do julgamento: 05 de novembro de 2019. 
113 Durante o processo legislativo da Lei do Agro houve a apresentação de Emenda nº 337 pelo Dep. Federal Sérgio 

Toledo (que não foi acolhida) destacando a desnecessidade de criação de um patrimônio de afetação para 
constituição de garantia real, diante da possibilidade de se utilizar a alienação fiduciária e hipoteca, e que o 
mecanismo mais apropriado para a flexibilização da garantia para dívidas posteriores seria a “hipoteca 
recarregável”. Seguem trechos da emenda: “Ressalve-se, por relevante, que seria desnecessária a criação de um 
patrimônio de afetação para constituição de garantia real, tendo em vista, de uma parte, que as operações de 
crédito ao setor podem ser garantidas por alienação fiduciária, que já regulamentada, e, de outra parte, que pela 
alienação fiduciária o bem objeto da garantia é retirado do patrimônio do devedor e alocado em um patrimônio 
de afetação, destinado exclusivamente à satisfação do crédito garantido. Na medida em que não integra o 
patrimônio do devedor, esse bem não pode ser objeto de penhora ou qualquer outra constrição (Decreto-lei 
911/1969, art. 7º-A, e REsp 1.697.645- MG, DJe 25/4/2018, entre outros) e por força de lei está excluído dos 
efeitos da falência e da recuperação judicial da empresa devedora fiduciante (Lei nº11.101/2005, art. 49, § 3º, 
e art. 119, IX). Considerando, entretanto, que a afetação patrimonial pode tornar-se necessária para a 
constituição da hipoteca ou outras garantias distintas da propriedade fiduciária, é necessário adequar os termos 
em que está regulada na MP 897 à estrutura na qual a matéria já se encontra consagrada no sistema legislativo, 
de modo a afastar dúvidas e incertezas, com vistas à segurança jurídica dos negócios em que venha a ser 
instituída. Nesse sentido, a presente emenda, fiel aos propósitos das normas instituídas no Capítulo II da MP 
897/2019 e preservando seu conteúdo, propõe a simples adequação de sua estrutura e da ordem em que estão 
dispostas, adequando-as aos conceitos e à terminologia já assentada no direito positivo brasileiro. [...] 
Finalmente, nota-se que o patrimônio de afetação instituído visava igualmente a permitir que múltiplas 
obrigações garantidas, inclusive para credores distintos, fossem vinculadas a um mesmo instrumento de 
garantia. Essa flexibilidade extrapola aquela já prevista na lei nº 13.476/2017, que instituiu modalidade de 
garantia “guarda-chuva”, pois permite não apenas o compartilhamento de garantia pelo mesmo credor, como 
também a sua extensão a credores distintos. Por outro lado, deixou a MPV de esclarecer o mecanismo de 
garantia real utilizado, referindo-se apenas à figura do “patrimônio de afetação”, embora no sistema brasileiro 
já sejam consagradas a hipoteca e a alienação fiduciária de imóvel. A possibilidade de vinculação de nova 
dívida à mesma garantia hipotecária não é, em si, inovadora no Direito brasileiro, pois é faculdade já prevista 
no art. 167, inciso II, alínea 15 da Lei nº 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos). Analogamente, a extensão da 
garantia pignoratícia é expressamente prevista no art. 58 do Decreto-Lei nº 167/1967, que instituiu os títulos 
de crédito rural. Nesse sentido, pareceu-nos que, para compatibilizar a extensão da garantia a dívidas 
posteriores, com a grande flexibilidade pretendida pela MPV, o mecanismo equivalente e tecnicamente 
compatível com o ordenamento é a chamada “hipoteca recarregável”, mecanismo já previsto no art. 2.422 do 
Código Civil francês e no art. 1.180 do Código Civil alemão (BGB). A utilização de um mecanismo já 
conhecido na legislação estrangeira e analogamente previsto em disposições específicas da Lei brasileira (acima 
referenciadas) permite mais fácil integração e interoperabilidade com as demais normas de Direito Civil, 
reduzindo sobremaneira a insegurança jurídica que seria, em sentido diverso, provocada pela introdução de 
novo e desconhecido mecanismo de garantia, como pretendeu o texto original da MPV, em que a garantia seria 
mera consequência do patrimônio de afetação.” Emenda nº 337, disponível em: 
<https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8022350&disposition=inline>. Acesso em: 15 jun. 
2021. 

https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8022350&disposition=inline
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A preferência pela denominação “patrimônio rural em afetação”, em vez de outra 

qualquer, aponta a tentativa de utilização de técnica de segregação patrimonial para solução de 

outro problema do setor do agronegócio, de separação do imóvel rural para atribuir maior 

amplitude de acesso de crédito no mercado114, mas não por frações ideias que poderiam gerar 

problemas condominiais, mas sim de prévia e delimitada demarcação do bem. 

Nesse contexto, o patrimônio rural em afetação abarca desmembramento condicionado 

da matrícula do imóvel. A demarcação prevista no patrimônio rural em afetação não gera o 

desmembramento automático da matrícula. Isso apenas ocorrerá se houver o implemento da 

condição suspensiva (artigo 125, CC), se houver a excussão do bem pelo credor, diante do 

inadimplemento da obrigação pelo devedor (artigos 17, II115 e 28116, da Lei do Agro).    

Além do desmembramento condicionado, o patrimônio rural em afetação comporta em 

garantia real de uma relação obrigacional. Conforme será melhor demonstrado em tópico 

próprio, o ato registral da afetação patrimonial do imóvel rural (desmembramento condicionado 

da matrícula) vinculado a um título de crédito específico (CIR ou CPR), cria uma propriedade 

 
114 Sobre o tema, em análise com enfoque registral, afirma Ana Paula P. L. Almada: “vemos a grande inovação do 

instituto como uma garantia assegurada ao devedor, que é a possibilidade de constituição do patrimônio de 
afetação sobre todo o imóvel ou em parte dele, de acordo com o valor da dívida e com o valor do imóvel, isto 
é, sem a necessidade de prévio parcelamento do imóvel ou de se constituir sobre parte ideal dele. [...] Ora, 
sempre foi possível a constituição de garantias sobre parte do imóvel mas, seguindo as regras vigentes, 
deveriam credor e devedor utilizar uma de duas opções: 1) desmembrava-se previamente o imóvel e se abria 
uma matrícula própria somente para o registro da garantia, ou 2) constituía-se a garantia sobre uma parte ideal 
do imóvel. Ambas as situações causam grande desconforto às duas partes do negócio: a primeira ao determinar 
o imediato desmembramento de uma propriedade para a prática de um ato que poderia ser provisório, ou seja, 
havendo o pagamento da dívida, não haveria razão de existir uma matrícula independente destacada do imóvel 
rural principal. Já a segunda forma, constituir garantia sobre parte ideal do imóvel, se houver o inadimplemento 
e, com isso, a execução da garantia (em geral, hipoteca ou alienação fiduciária), ficariam como condôminos do 
mesmo bem, em condomínio civil, devedor e arrematante ou pior, credor e devedor, se ocorrer a adjudicação 
em favor do credor por falta de licitantes. Assim, a criação deste instituto foi salutar para ajustar o valor do 
crédito ao valor da garantia, sendo segregado apenas enquanto viger o contrato, sendo cancelado com o 
pagamento ou efetivamente desmembrado, criando matrícula própria apenas se houver a execução da garantia.” 
ALMADA, Ana Paula P. L. Registro de Imóveis. In: GENTIL, Alberto. Registros públicos. 2. ed.  Rio de 
Janeiro: Método, 2021. p. 535. 

115 Art. 17. Fica instituída a CIR, título de crédito nominativo, transferível e de livre negociação, representativa 
de: I - promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito de qualquer modalidade; e 

II - obrigação de entregar, em favor do credor, bem imóvel rural, ou fração deste, vinculado ao patrimônio rural 
em afetação, e que seja garantia da operação de que trata o inciso I do caput deste artigo, nas hipóteses em que 
não houver o pagamento da operação até a data do vencimento. 

116 Art. 28. Vencida a CIR e não liquidado o crédito por ela representado, o credor poderá exercer de imediato o 
direito à transferência, para sua titularidade, do registro da propriedade da área rural que constitui o patrimônio 
rural em afetação, ou de sua fração, vinculado à CIR no cartório de registro de imóveis correspondente. 

§ 1º Quando a área rural constitutiva do patrimônio rural em afetação vinculado à CIR estiver contida em imóvel 
rural de maior área, ou quando apenas parte do patrimônio rural em afetação estiver vinculada à CIR, o oficial 
de registro de imóveis, de ofício e à custa do beneficiário final, efetuará o desmembramento e estabelecerá a 
matrícula própria correspondente. 

§ 2º Na hipótese prevista no caput deste artigo, aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 26 e 27 da Lei nº 
9.514, de 20 de novembro de 1997 , respeitado o disposto no § 3º deste artigo. 
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resolúvel ao devedor117, que serve como direito real de garantia ao credor. Dessa forma, o 

patrimônio rural em afetação tem as mesmas características da propriedade fiduciária, outro 

direito real em garantia que também é constituído mediante a propriedade resolúvel para fim 

de garantia. 

Dito de outra forma, a afetação patrimonial rural agregou duas facetas de segregação 

patrimonial: a afetação como forma de demarcação da matrícula do imóvel, e a afetação para 

configuração de propriedade resolúvel, com escopo de garantia. Somado a tudo isso, ao 

proceder dessa forma, além de inovar com a possibilidade de desmembramento condicionado 

da propriedade, aproveita o entendimento jurisprudencial e doutrinário118 sobre o afastamento 

do patrimônio de afetação da massa concursal e sobre a excussão imediata da propriedade 

resolúvel existente na alienação fiduciária em garantia.  

Uma possível falha está no fato de não ter sido considerado o posicionamento 

jurisprudencial em recuperação judicial sobre a essencialidade do bem objeto de alienação 

fiduciária em garantia, pois não será necessário muito esforço para demonstrar a essencialidade 

do imóvel rural para a manutenção das atividades do produtor rural, mesmo com a declaração 

prevista no artigo 42 da Lei do Agro, que incluiu a possibilidade de informação na CPR da não 

essencialidade do bem dado em garantia119.  

Feitas as considerações iniciais, em seguida serão destacados os pontos mais 

importantes da Lei do Agro sobre o patrimônio rural em afetação. 
 

3.2 Objeto 

Neste momento do estudo já é possível afirmar que o patrimônio rural em afetação se 

apresenta como técnica legítima de expansão do alcance do patrimônio que, a princípio, é uno 

e indivisível, ao permitir o desmembramento condicionado na matrícula do imóvel rural para 

 
117 Conforme analisado em tópico próprio. 
118 Sobre aproveitamento da norma existente, assim ensina Miguel Reale: “o certo é que, enquanto possível, a 

norma jurídica deve ser mantida, não apenas em razão do ‘princípio da economia de meios’, mas sobretudo 
porque as longas pesquisas sobre a interpretação e a aplicação de uma lei, por exemplo, sobretudo quando 
fundamental, representam um cabedal de experiência e de conhecimentos doutrinários que deve ser preservado. 
É esse espírito que dá à Ciência do Direito a qualidade de Jurisprudência, não significando a prudência mero 
apego ao vetusto ou superado, mas antes a consciência de promover a novidade na medida de sua real 
correspondência a reais anseios da comunidade.” REALE, Miguel. Fontes e modelos no direito: para um novo 
paradigma hermenêutico. São Paulo: Saraiva, 1994. p. 32. 

119 Acerca tema, conforme já referido em outra oportunidade, vide: ALBUQUERQUE, Anna Sylvia Vitorino. 
Investimentos no agro, patrimônio rural em afetação e recuperação judicial do produtor. É possível equalizar? 
Estadão, São Paulo, 21.11.2020. Disponível em: <https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-
macedo/investimentos-no-agro-patrimonio-rural-em-afetacao-e-recuperacao-judicial-do-produtor-e-possivel-
equalizar/>. Acesso em: 15 jun. 2021. 

https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/investimentos-no-agro-patrimonio-rural-em-afetacao-e-recuperacao-judicial-do-produtor-e-possivel-equalizar/
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/investimentos-no-agro-patrimonio-rural-em-afetacao-e-recuperacao-judicial-do-produtor-e-possivel-equalizar/
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/investimentos-no-agro-patrimonio-rural-em-afetacao-e-recuperacao-judicial-do-produtor-e-possivel-equalizar/
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fins de garantia real. Nos termos do artigo 7º da Lei do Agro120, a afetação poderá ser feita na 

integralidade do imóvel ou em apenas fração dele e será destinada a garantir o financiamento 

da produção rural.  

O objeto do patrimônio rural em afetação será a propriedade rural, integral ou parcial. 

Mediante técnicas registrais, haverá o desmembramento condicionado da matrícula do imóvel 

e o produtor rural poderá utilizar essa fração afetada para buscar crédito no mercado. Portanto, 

em vez de dar em garantia toda sua fazenda, que por vezes representa desvantagem diante da 

discrepância entre os valores da garantia e da dívida 121 , haverá a possibilidade de fazer 

desmembramentos condicionados, devidamente delimitados, e apenas aquela parte ser 

oferecido como garantia da dívida. 

Assim, mesmo desmembrado condicionalmente, o imóvel rural ainda continuará 

fazendo parte de uma mesma matrícula, sem qualquer quebra da titularidade da propriedade, 

pois o bem afetado não é retirado do patrimônio geral do titular, mas sim apartado e destinado 

a um fim específico de garantia. 

A depender do tamanho e valor do imóvel, poderão ser constituídos tantos patrimônios 

rurais em afetação, quantos forem necessários aos interesses do proprietário, pois a teoria da 

afetação permite a existência de várias massas patrimoniais sob a titularidade de um mesmo 

sujeito122. Haverá, dessa forma, diversos patrimônios que darão origem a centros de interesses 

próprios e cada qual demandará tutela específica123.   

 
120 Art. 7º O proprietário de imóvel rural, pessoa natural ou jurídica, poderá submeter seu imóvel rural ou fração 

dele ao regime de afetação. 
Parágrafo único. No regime de afetação de que trata o caput deste artigo, o terreno, as acessões e as benfeitorias 

nele fixadas, exceto as lavouras, os bens móveis e os semoventes, constituirão patrimônio rural em afetação, 
destinado a prestar garantias por meio da emissão de Cédula de Produto Rural (CPR), de que trata a Lei nº 8.929, 
de 22 de agosto de 1994 , ou em operações financeiras contratadas pelo proprietário por meio de Cédula 
Imobiliária Rural (CIR). 

121 Conforme Fábio Rocha Pinto e Silva “[...] é necessário atentar-se ao fato de que as modalidades de garantia 
baseadas no direito de propriedade ensejam certas desvantagens decorrentes de sua natureza jurídica, além de 
serem invariavelmente gravosas para o devedor, frequentemente ensejando desequilíbrio entre a intensidade da 
garantia prestada e a obrigação garantida.” SILVA, Fábio Rocha Pinto e. Garantias imobiliárias em contratos 
empresariais: hipoteca e alienação fiduciária. São Paulo, Brasil: Almedina, 2014. p. 32-33.    

122 Nesse sentido, Manoel Justino Bezerra filho, citando Pontes de Miranda, afirma que: “Pontes de Miranda diz 
que nada impede que, no interior do círculo correspondente a um patrimônio especial passe a existir outro 
patrimônio especial. Da mesma forma, no interior do patrimônio geral pode haver vários patrimônios especiais, 
podendo o patrimônio especial abranger bens em quantidade maior do que aquilo que resta para a composição 
do patrimônio geral não especializado.” BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Da fidúcia à securitização: as 
garantias dos negócios empresariais e o afastamento da jurisdição. Visão crítica da alienação fiduciária de 
imóveis da Lei nº 9.514/97. São Paulo: Revista da Escola Paulista da Magistratura, a. 14, n. 2, ago. 2014, p. 74. 

123 Sobre o tema, Milena Donato explica: “Os diversos patrimônios dão origem a centros de interesses que, embora 
titularizados pelo mesmo sujeito, afiguram-se diversos em virtude da distinta função que realizam, de modo 
que atraem tutela diferenciada, condizentes com a finalidade que visam a promover.” OLIVA, Milena Donato. 
Patrimônio separado: herança, massa falida, securitização de créditos imobiliários, incorporação imobiliária, 
fundos de investimento imobiliário, trust. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 260. 
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Nesse contexto, o patrimônio rural em afetação se apresenta como uma espécie de 

segregação do patrimônio geral, com finalidade de garantia para o cumprimento de um 

financiamento voltado à atividade rural. O patrimônio segregado deverá ser exclusivamente 

vinculado a uma garantia prestada para o cumprimento das obrigações assumidas em CIR ou 

CPR124, sem a comunicação com os demais bens, direitos e obrigações do patrimônio geral do 

proprietário ou de outros patrimônios rurais em afetação por ele constituídos125. 
 

3.3 O fim a que se destina 

Como dito anteriormente, a afetação patrimonial de um imóvel rural permite a 

ampliação das potencialidades funcionais do imóvel rural e apresenta-se como expediente 

legítimo para a promoção dos interesses merecedores de tutela, ocorre, porém, que acarreta 

consequências jurídicas ao seu titular.   

O produtor rural, proprietário do patrimônio rural em afetação, deve desempenhar a sua 

titularidade para cumprir a finalidade da afetação, o escopo que a unifica, e não somente em 

benefício próprio, tal como lhe é permitido na administração do seu patrimônio geral, em que 

é livre para praticar quaisquer atos para satisfazer seus interesses. Os interesses do proprietário 

rural somente serão tutelados se tiverem relação com o propósito do patrimônio rural em 

afetação126, pois lhe é exigido buscar atingir o fim vinculado ao patrimônio afetado. 

Algumas das obrigações do proprietário em relação ao patrimônio rural em afetação 

estão dispostas nos artigos 14, 24 e 26 da Lei do Agro127, mas a elas não se resumem. Tais 

 
124 Art. 10. [...] § 3º O patrimônio rural em afetação, ou parte dele, na medida da garantia vinculada a CIR ou a 

CPR: [...] I - não poderá ser utilizado para realizar ou garantir o cumprimento de qualquer outra obrigação 
assumida pelo proprietário estranha àquela a qual esteja vinculado; 

125 Art. 10. Os bens e os direitos integrantes do patrimônio rural em afetação não se comunicam com os demais 
bens, direitos e obrigações do patrimônio geral do proprietário ou de outros patrimônios rurais em afetação por 
ele constituídos, nas seguintes condições: I - desde que vinculado o patrimônio rural em afetação a CIR ou a 
CPR; II - na medida das garantias expressas na CIR ou na CPR a ele vinculadas. 

126 Conforme Milena Donato Oliva, “o fato de o patrimônio destacado não se destinar ao atendimento dos 
interesses de seu titular, mas à finalidade que o unifica, traduz profunda alteração qualitativa, qual seja, os 
interesses do sujeito só serão tutelados se e enquanto tiverem pertinência com o escopo do patrimônio afetado. 
Com efeito, no patrimônio afetado os interesses do sujeito de direito são considerados através do fim 
perseguido, sendo tutelados se – e somente se – com ele se relacionarem, a denotar mudança de paradigma do 
sujeito para o escopo, isto é, da consideração subjetivista de pertença para a finalidade desempenhada pelo 
núcleo patrimonial separado.” OLIVA, Milena Donato. Patrimônio separado: herança, massa falida, 
securitização de créditos imobiliários, incorporação imobiliária, fundos de investimento imobiliário, trust. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2009. p. 258. 

127 Art. 14. Incumbe ao proprietário que constituir o patrimônio rural em afetação: I - promover os atos necessários 
à administração e à preservação do patrimônio rural em afetação, inclusive por meio da adoção de medidas 
judiciais; e II - manter-se adimplente com as obrigações tributárias e os encargos fiscais, previdenciários e 
trabalhistas de sua responsabilidade, incluída a remuneração dos trabalhadores rurais. [...] Art. 24. O emitente 
usará, até a efetiva liquidação da obrigação garantida pela CIR, a suas expensas e risco, o imóvel rural objeto do 
patrimônio rural em afetação, conforme a sua destinação, e deverá empregar, na sua guarda, a diligência exigida 
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obrigações dispostas na lei são, de certa forma, principiológicas e apresentam-se como regras 

de condutas que devem ser cumpridas no desempenho não apenas do patrimônio afetado, como 

também no patrimônio geral do produtor rural. São obrigações que o proprietário rural assume 

como forma de reduzir o risco de seu negócio e, consequentemente, do inadimplemento da 

obrigação. 

Desse modo, além de promover os atos necessários à administração e preservação do 

bem afetado, bem como se manter adimplente com as obrigações tributárias, previdenciárias e 

trabalhistas (artigo 14), a obrigação principal a ser cumprida pelo proprietário rural em relação 

ao imóvel afetado é o pagamento da dívida, esse é o seu escopo, como em qualquer espécie de 

afetação própria do direito real de garantia. 

O proprietário rural não pode agravar o risco do inadimplemento e, portanto, deve 

conservar o interesse garantido, com objetivo de proteger os direitos afetados pelo risco de 

eventual inadimplemento, haja vista que a garantia tem como função estabelecer a 

responsabilidade do devedor em razão desse risco. Nesse sentido, Fábio Rocha afirma que “a 

garantia é uma das funções da responsabilidade (a), e a responsabilidade é um dos mecanismos 

da garantia (b)”128. 

Conforme expresso na Lei do Agro, a responsabilidade do proprietário rural é de evitar 

prejuízos ao bem afetado, praticar as condutas necessárias para boa administração e preservação 

do bem, inclusive por meio de adoção de medidas judiciais e manter-se adimplente com as 

obrigações tributárias, previdenciárias e trabalhistas (artigo 14), tendo em vista que tais débitos 

podem incidir sobre o patrimônio afetado (artigo 10, §5º129). 

Nessa toada, desde que não acarrete nenhum prejuízo à finalidade da afetação 

patrimonial, o proprietário rural não está impedido de destinar os bens atrelados ao patrimônio 

afetado (lavouras, bens móveis e semoventes) a outros fins que não estejam relacionados ao 

 
por sua natureza. [...] Art. 26. O vencimento da CIR será antecipado, independentemente de aviso ou interpelação 
judicial ou extrajudicial, nas hipóteses de: I - descumprimento das obrigações de que trata o inciso I do caput do 
art. 14 desta Lei; II - insolvência civil, falência ou recuperação judicial do emitente; ou III - existência de prática 
comprovada de desvio de bens e administração ruinosa do imóvel rural que constitui o patrimônio rural em 
afetação a ela vinculado. 

128 “Toda garantia teria uma dualidade de fases de execução, independentemente da forma adotada. Organizam-se 
em torno da data de ocorrência do dano. Uma fase limita no tempo a obrigação do garantidor e marca a aparição 
de efeitos da garantia, sejam eles deveres acessórios ou a afetação de um determinado bem. Em comum, tem a 
conservação do interesse garantido. O garantidor deve obstar-se de prejudicar a garantia e o garantido obstar-
se de agravar o risco. Segue-se a ela a fase de pagamento, destinada a reparar os direitos afetados pelo risco.” 
SILVA, Fábio Rocha Pinto e. Garantias das obrigações: uma análise sistemática do direito das garantias e uma 
proposta abrangente para a sua reforma. São Paulo: Editora IASP, 2017. p. 58. 

129 Art. 10. Os bens e os direitos integrantes do patrimônio rural em afetação não se comunicam com os demais 
bens, direitos e obrigações do patrimônio geral do proprietário ou de outros patrimônios rurais em afetação por 
ele constituídos, nas seguintes condições: [...] § 5º O disposto neste artigo não se aplica às obrigações trabalhistas, 
previdenciárias e fiscais do proprietário rural. 
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escopo da massa segregada. Isso apenas ocorrerá caso seja caracterizada prática de desvio de 

bens e administração ruinosa do imóvel rural afetado, o que permite o vencimento antecipado 

da dívida (artigo 26, III). 

A constituição do patrimônio rural em afetação não retira do produtor rural o melhor 

uso do bem afetado e proveito econômico de sua atividade, mas delimita os seus poderes e 

condiciona a sua atuação para que se volte ao exato cumprimento do escopo da afetação 

patrimonial, qual seja, o cumprimento das obrigações assumidas na CIR ou CPR.  

Como a função do patrimônio rural em afetação é própria de uma garantia real, a sua 

finalidade é o pagamento da dívida e, portanto, não se traduz em destinação específica do bem, 

tal como na afetação patrimonial imobiliária, muito menos na necessidade de emprego das 

receitas ali oriundas somente ao desenvolvimento da atividade do imóvel afetado até o limite 

necessário à conclusão, que é o pagamento do financiamento contratado fomentar aquela 

atividade.  

Dessa forma, desde que não acarrete desvio de bens ou administração ruinosa, o 

proprietário rural poderá utilizar o valor obtido do financiamento na parte não afetada, sem 

acarretar desvio da finalidade do patrimônio rural em afetação. 
 

3.4 Situação jurídica130 de direito real de garantia: ato de desmembramento condicionado 

da matrícula submetido a um título definido em lei  

O ato de desmembramento condicionado da parte afetada na matrícula do imóvel 

independe da existência da relação jurídica creditícia, pode ser feita antes, durante, ou depois 

 
130 Neste estudo usará a concepção de situação jurídica proposta por Marcos Bernardes de Mello: “Em doutrina, a 

expressão situação jurídica, apesar de ser hoje bastante difundida, não é, habitualmente, empregada para designar 
certa categoria eficacial. Os que a utilizam atribuem-lhe, segundo suas visões do fenômeno jurídico, em especial 
das relações jurídicas e dos direitos subjetivos, significados os mais diversos. Não se trata, assim, de uma 
expressão unívoca, sendo necessário precisar-lhe o significado segundo o qual está sendo empregada. Em nosso 
entendimento, situação jurídica é expressão que tem duas acepções, a saber: (a) em sentido lato, designa toda e 
qualquer consequência que se produz no mundo jurídico em decorrência de fato jurídico, englobando todas as 
categorias eficaciais, desde os mínimos efeitos à mais complexa das relações jurídicas; define, portanto, qualquer 
posição em que um sujeito de direito se encontre no mundo jurídico; (b) em sentido estrito, nomeia, 
exclusivamente, os casos de eficácia jurídica em que não se concretiza ainda uma relação jurídica, e os eventuais 
direitos subjetivos que dela emanam não implicam ônus e sujeição na posição passiva, porque seus efeitos se 
limitam a uma só esfera jurídica (casos de situações jurídicas unissubjetivas – vide, adiante). (a’) Lato sensu, 
portanto, relação jurídica constitui espécie, a mais importante, do gênero situação jurídica; (b’) stricto sensu, 
situação jurídica e relação jurídica são espécies diferentes de eficácia jurídica. Nesta obra a expressão será 
empregada, de ordinário, no sentido estrito, de modo que sempre quando necessário for usá-la em sentido lato 
se fará a qualificação.” MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da eficácia. São Paulo: 
Saraiva, 2019, p. 101-102 
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da concessão do crédito mediante CIR ou CPR. Por motivos práticos, é provável que o 

proprietário rural solicite o registro da afetação patrimonial antes de buscar crédito no mercado.  

Tal ato corresponde a uma declaração de vontade que instaura uma situação jurídica 

capaz de produzir efeitos externos mínimos e limitados ao seu titular, portanto, apesar da 

constituição do patrimônio rural em afetação ter sua eficácia destinada a gerar uma relação 

jurídica de direito real, ele ainda não a produz imediatamente. A sua eficacização ocorrerá 

quando houver a integração com a relação jurídica havida na CIR ou CPR131. 

Enquanto não houver a interação do patrimônio rural em afetação com outra esfera 

jurídica para que se forme uma relação jurídica, “os eventuais direitos subjetivos que dela 

emanam não implicam ônus e sujeição na posição passiva, porque seus efeitos se limitam a uma 

só esfera jurídica.”132 

Portanto, é pressuposto de eficácia da situação jurídica de afetação patrimonial como 

direito real de garantia a vinculação da CIR ou CPR no patrimônio rural em afetação, mediante 

a vinculação e registro público do crédito garantido (artigo 10, I133 c.c. artigo 19, §1º134).  

Dessa forma, as providências cartorárias realizadas pelo produtor rural (artigos 11 e 12) 

são atos voltados para uma consequência que ainda não aconteceu. A constituição do 

patrimônio rural em afetação, como situação jurídica complexa135 que é, aguarda o resultado 

da atuação da vontade em combinação com o preceito legal, para compor uma situação jurídica 

de direito real.  

 
131 Sobre as espécies de situações jurídicas, Marcos Bernardes de Mello identifica aquelas destinadas a gerar uma 

relação jurídica que ainda não pode produzi-la imediatamente, por apenas criar efeito a que se refere uma esfera 
jurídica e, nesses casos, “para que haja a integração com outra esfera jurídica e se perfaça a intersubjetividade 
essencial a caracterizar uma relação jurídica, impõe-se a manifestação de vontade de outro sujeito de direito de 
conteúdo compatível com aquele fim.” MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da 
eficácia. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 103 

132 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da eficácia. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 101 
133 Art. 10. Os bens e os direitos integrantes do patrimônio rural em afetação não se comunicam com os demais 

bens, direitos e obrigações do patrimônio geral do proprietário ou de outros patrimônios rurais em afetação por 
ele constituídos, nas seguintes condições: (...) § 1º Nenhuma garantia real, exceto por emissão de CIR ou de 
CPR, poderá ser constituída sobre o patrimônio rural em afetação. 

134 Art. 19. A CIR será levada a registro ou a depósito em entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil a 
exercer a atividade de registro ou depósito centralizado de ativos financeiros e de valores mobiliários, nos termos 
da Lei nº 12.810, de 15 de maio de 2013, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data de sua emissão. § 1º 
O registro ou o depósito realizado no prazo estabelecido no caput deste artigo é condição necessária para que a 
CIR tenha eficácia executiva sobre o patrimônio rural em afetação a ela vinculado. 

135  “Há, porém, situações jurídicas em que, embora tenham na intersubjetividade pressuposto necessário de 
existência, sua eficácia se limita, exclusivamente, a uma esfera jurídica, donde não poder, por esse motivo, 
materializar ainda uma relação jurídica. É o que ocorre em certos negócios jurídicos unilaterais, como a oferta, 
inclusive ao público, cuja eficácia jurídica se limita à esfera jurídica daquele que exteriorizou a vontade 
negocial, formulando a oferta. Essas espécies, por suas características essenciais (intersubjetividade necessária 
e eficácia limitada a uma só esfera jurídica), são aqui denominadas situações jurídicas complexas unilaterais 
ou intersubjetivas unilaterais.” MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da eficácia. São 
Paulo: Saraiva, 2019, p. 189 



48 
 

O patrimônio rural em afetação não faz parte do negócio jurídico, que está na CIR ou 

CPR e, quando tais títulos de créditos estiverem atrelados ao patrimônio rural em afetação, ele 

passa a ter função de garantia real. 

Portanto, assim que houver a vinculação da manifestação de vontade contida na CIR ou 

CPR com o patrimônio rural em afetação, a situação jurídica de direito real de garantia se torna 

eficaz. Essa vinculação persistirá até que o evento pagamento final, ou inadimplemento, da 

obrigação se perfaça, momento em que o desmembramento da matrícula se efetiva (no caso de 

inadimplemento e posterior excussão pelo credor), ou apenas haverá a desvinculação da CIR 

ou CPR do patrimônio rural em afetação, pelo adimplemento da obrigação. 

A afetação patrimonial do imóvel rural como direito real de garantia somente se tornará 

eficaz em razão da celebração de um negócio jurídico, representado por CIR ou CPR, e sua 

vinculação ao bem afetado, pois a formação integral do patrimônio rural em afetação pressupõe 

uma relação de crédito a ele atrelada, caso contrário, não haveria justificativa para sua 

existência. Dessa forma, o efeito de direito real de garantia do patrimônio rural em afetação 

vem da junção do negócio jurídico da CIR ou CPR com a situação jurídica formada pelos atos 

registrais. 

Dito de outro modo, a constituição do direito real de garantia no patrimônio rural de 

afetação depende da obrigação principal representada pela CIR ou CPR e, como direito de 

garantia, haverá um vínculo de acessoriedade estabelecido entre o patrimônio rural em afetação 

e a obrigação principal da CIR ou CPR, que são títulos que servem de fundamento para a 

constituição da garantia real no patrimônio rural em afetação.  

Nesse cenário, com o registro136 da demarcação do patrimônio rural em afetação na 

matrícula do imóvel, haverá um ato jurídico que depende das circunstâncias negociais 

estabelecidas na CIR ou CPR para que seja formado o negócio jurídico, existente, válido e 

eficaz.  

Portanto, a área não estará afetada do patrimônio geral do proprietário rural enquanto 

não houver a destinação do bem segregado ao fim específico. Por essa razão, o proprietário 

rural poderá livremente dispor do bem afetado, bem como os seus credores.  

Dentro desse cenário, enquanto não houver a vinculação da CIR ou CPR, a parcela 

demarcada da matrícula poderá sofrer penhora e qualquer outro ônus, pois ainda não surgiu o 

 
136 Registro em estrito senso, tendo em vista que “a constituição de direito real deve se dar mediante ato de registro 

stricto sensu” (...) “a constituição do patrimônio rural em afetação se dá por meio de registro (estrito senso) na 
matrícula do imóvel rural (importante destacar que a lei exige que necessariamente seja rural) por meio de 
requerimento do proprietário.”, conforme doutrina de: CASSETTARI, Christiano; SERRA, Monete Hipólito; 
SERRA, Márcio Guerra. Registro de Imóveis. 5. ed. Indaiatuba: Editora Foco, 2021. p. 165 e 462. 
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patrimônio de afetação rural. Mais ainda, o registro da CIR ou CPR não terá efeito ex tunc, pois, 

como dito acima, somente após o registro ocorrerá a eficacização do patrimônio rural em 

afetação como direito real de garantia. 

No caso de constituído o patrimônio de afetação rural e não utilizado para garantir CIR 

ou CPR, a situação jurídica existente, por mais que ainda não tenha produzido os efeitos 

jurídicos pretendidos (segregação para fins de garantia), não se descaracteriza, pois ficará à 

disposição para, quando necessário, produzir os seus efeitos jurídicos137.  
 

3.5 Cancelamento do patrimônio rural em afetação: implemento da condição ou a 

requerimento do proprietário 

Em caso de implemento da condição - inadimplemento da obrigação assumida no título 

vinculado ao patrimônio rural em afetação (e se houver a necessidade de excussão do bem) -, o 

desmembramento condicionado do imóvel rural se efetivará, acarretando o seu efetivo 

fracionamento.  Mais ainda, haverá também a efetivação da condição resolúvel da propriedade 

ao devedor, ao passar a titularidade da propriedade daquela parcela fracionada e excutida ao 

credor138. Assim, o inadimplemento comporta em condição suspensiva ao desmembramento e 

condição resolutiva da propriedade do devedor139. 

Por ser um desmembramento condicionado e uma propriedade resolúvel, se não houver 

inadimplência do produtor rural, o patrimônio afetado não se desmembrará da sua matrícula 

principal e o devedor ainda manterá a sua propriedade resoluvelmente. 

 
137 Nesse sentido: “Conforme já referido, em geral, a eficácia jurídica específica atribuída ao fato jurídico é 

irradiada de imediato e de um só jato. Há espécies, porém, embora em número reduzido, em que há 
impossibilidade de a geração da eficácia jurídica própria e final do fato jurídico dar-se de imediato, podendo 
até mesmo jamais vir a ser irradiada, isso em razão de sua própria natureza, de defeito que macula sua formação, 
ou, simplesmente, porque ainda não está apto a produzi-la. Realmente, o ato jurídico lato sensu, em especial os 
negócios jurídicos, ao ingressar no mundo jurídico, pode não estar apto a produzir de logo sua eficácia 
específica completa ou sofrer de defeito que o impeça de produzi-la. O negócio jurídico unilateral do 
testamento, enquanto vivo o testador, por exemplo, não gera seus efeitos finais. Os negócios jurídicos nulos, 
não havendo eficácia putativa, não podem produzir seus efeitos finais em momento algum. O mesmo ocorre 
com os negócios jurídicos pendente condição suspensiva.” MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato 
jurídico: plano da eficácia. São Paulo: Saraiva, 2019. p. 106-107. 

138 Art. 28. Vencida a CIR e não liquidado o crédito por ela representado, o credor poderá exercer de imediato o 
direito à transferência, para sua titularidade, do registro da propriedade da área rural que constitui o patrimônio 
rural em afetação, ou de sua fração, vinculado à CIR no cartório de registro de imóveis correspondente. § 1º 
Quando a área rural constitutiva do patrimônio rural em afetação vinculado à CIR estiver contida em imóvel 
rural de maior área, ou quando apenas parte do patrimônio rural em afetação estiver vinculada à CIR, o oficial 
de registro de imóveis, de ofício e à custa do beneficiário final, efetuará o desmembramento e estabelecerá a 
matrícula própria correspondente. 

139 Este ponto da propriedade resolúvel do devedor será analisado em tópico próprio. 
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Nesse cenário, como existe uma condição suspensiva para o desmembramento da 

matrícula, a parte demarcada para afetação deve estar em condições de, quando atingida a sua 

condição, ser efetivamente desmembrada da matrícula a que pertence, com a excussão imediata 

do bem pelo credor (artigo 28, §2º140), utilizando-se dos procedimentos conferidos à alienação 

fiduciária para consolidação da propriedade em seu nome.  

 Por esse motivo, a Lei do Agro trouxe extenso rol de documentos para sua constituição, 

de complexidade de obtenção bastante expressiva (artigo 12), bem como limitou o tamanho da 

área afetada, para que não haja desmembramento de imóvel rural em tamanho inferior ao 

permitido por lei (artigo 8º, III141). Houve, na verdade, a antecipação e a transferência ao 

produtor rural dos custos que eventualmente o credor teria para efetivar a excussão do bem e 

transferência da propriedade. 

Entretanto, essa complexidade documental somente será exigida uma única vez, quando 

do registro do patrimônio rural em afetação na matrícula do imóvel, após, o produtor rural 

poderá utilizá-lo quantas vezes forem necessárias para obtenção de crédito, sem necessidade de 

novas exigências para manutenção da afetação patrimonial. 

Além disso, cumprida a finalidade do patrimônio rural em afetação, cumprida a 

obrigação do devedor perante ao credor da CIR ou CPR, os atos registrais de demarcação da 

matrícula do imóvel não se perderão. Ele estará pronto para voltar a ser utilizado como garantia 

de outras dívidas constituídas futuramente. E isso é possível e não caracteriza uma garantia 

constituída antes da dívida, pois, conforme exposto anteriormente, o patrimônio rural em 

afetação somente terá eficácia quando e enquanto estiver atrelado a um título de crédito 

permitido pela lei.  

Repita-se de outra forma, apenas para fixação do entendimento, caso a parte demarcada 

da propriedade rural não esteja submetida à garantia de uma CIR ou CPR, ainda não estará 

constituída a afetação de modo eficaz, porém, todos os atos administrativos e burocráticos para 

a demarcação na matrícula do imóvel não se perdem, pois ela persistirá para ser usada quando 

 
140 Art. 28. Vencida a CIR e não liquidado o crédito por ela representado, o credor poderá exercer de imediato o 

direito à transferência, para sua titularidade, do registro da propriedade da área rural que constitui o patrimônio 
rural em afetação, ou de sua fração, vinculado à CIR no cartório de registro de imóveis correspondente. [...] § 
2º Na hipótese prevista no caput deste artigo, aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 26 e 27 da Lei nº 
9.514, de 20 de novembro de 1997, respeitado o disposto no § 3º deste artigo. 

141 Art. 8º Fica vedada a constituição de patrimônio rural em afetação incidente sobre: [...] III - a área de tamanho 
inferior ao módulo rural ou à fração mínima de parcelamento, o que for menor, nos termos do art. 8º da Lei nº 
5.868, de 12 de dezembro de 1972. 
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necessária e até que seja atingida a condição para efetivação do desmembramento, ou a pedido 

expresso do proprietário do seu cancelamento (artigo 15142). 

  

 
142 Art. 15. O cancelamento da afetação do imóvel rural, ou de sua fração, concretiza-se mediante sua averbação 

no cartório de registro de imóveis. § 1º O cancelamento será instruído com requerimento do proprietário, que 
deverá comprovar a não existência de CIR e de CPR sobre o patrimônio a ser desafetado. § 2º A comprovação 
de que trata o § 1º deste artigo será realizada por meio de certidão emitida por entidade mencionada no art. 19 
desta Lei, no caso de CIR, ou por meio de certidão emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, no 
caso de CPR. § 3º Sobre o imóvel rural, ou sua fração, para o qual haja requerimento de cancelamento do 
patrimônio rural em afetação não poderá ser emitida CIR ou CPR até a conclusão do pedido. 



52 
 

4 DA QUALIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO RURAL EM AFETAÇÃO: DIREITO 

OBRIGACIONAL OU DIREITO REAL? 

Na busca de segurança jurídica e diante da inexistência de qualquer pronunciamento do 

Judiciário sobre o tema, frente ao seu ineditismo, procura-se mediante a formulação de uma 

proposição prescritiva143, com base na satisfação ou não de certas condições, definir se o 

patrimônio rural em afetação tem natureza jurídica de direito real de garantia, ou apenas se 

vincula ao direito obrigacional de crédito. Basicamente, se a relação do credor será diretamente 

com o bem, ou somente com o devedor.  

Desse modo, após exame da teoria da afetação patrimonial (para estabelecer 

juridicamente o patrimônio rural em afetação), bem como delineado o conceito do patrimônio 

rural em afetação (por meio das previsões da Lei do Agro), neste momento será analisada a 

natureza jurídica do patrimônio rural em afetação, com intuito de enquadrar no submodelo de 

afetação patrimonial de garantia de direito real, com ponderações sobre suas características 

obrigacionais, para definir o seu conteúdo (de direito obrigacional ou real). 

Antes de atingir essa conclusão, será estudado o modelo jurídico do direito real de 

garantia para verificar se o patrimônio rural em afetação efetivamente se encaixa nesse 

conceito, pois, se assim não estiver definido, haverá a necessidade de se determinar no título de 

crédito vinculado ao patrimônio rural em afetação outra garantia real prevista em lei (e.g. 

hipoteca e propriedade fiduciária), sob pena de não efetivação da afetação patrimonial 

pretendida pelas partes144. 

É certo que o patrimônio rural em afetação, como todo patrimônio de afetação, constitui 

uma garantia ao credor, mas resta saber se estará configurada uma garantia real, apta a conceder 

ao credor a capacidade de excutir imediatamente o bem, que é uma das principais pretensões 

da Lei do Agro, ou se apenas seria um direito obrigacional. 
 

4.1 Considerações sobre a natureza jurídica 

Diante desse cenário, será necessário fazer exercício hermenêutico a fim de encontrar a 

natureza jurídica do patrimônio rural em afetação, para, assim, identificar a disciplina 

 
143 Com base nos ensinamentos de Norberto Bobbio de que “[do] ponto de vista formal [...] uma norma é uma 

proposição [...] as normas jurídicas pertencem à categoria geral das proposições prescritivas. [...] Por 
‘proposição’ entendemos um conjunto de palavras que possuem um significado no seu todo.” BOBBIO, 
Norberto. Teoria geral do direito. Tradução Denise Agostinetti. São Paulo: Martins Fontes, 2008. p. 52. 

144 De garantia real sobre o bem específico, especialmente para permitir a sua excussão. 
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correspondente que indique as diretrizes a serem seguidas e esclareçer às partes envolvidas 

quais são as vantagens e desvantagens dessa nova afetação patrimonial, bem como resguardar 

a segurança jurídica e, enfim, simplificar a busca de suas soluções145.  

Analisar a natureza jurídica comporta verificar, conforme De Plácido e Silva, os 

“requisitos ou atributos essenciais e que devem vir com a própria coisa. Eles se mostram, por 

isso, a razão de ser, seja do ato, do contrato ou do negócio” 146 . E, apropriando-se dos 

ensinamentos de Karl Larenz, “toda a interpretação de uma norma tem de tomar em 

consideração, como vimos, a cadeia de significado, o contexto e a sede sistemática da norma, 

a sua função no contexto da regulamentação em causa”147. 

A interpretação sobre as regras de afetação patrimonial de imóvel rural deverá seguir 

um caminho de definição e compreensão do seu sentido jurídico, mediante o conteúdo 

normativo148, com enfoque nas situações econômicas e sociais, que poderão ser atingidas pelo 

seu conteúdo, com a finalidade de que seja efetivamente aplicada no caso concreto149.  

Portanto, como resultado dessa análise, será permitido extrair as consequências e 

utilidade prática do patrimônio rural em afetação e como ele poderá ser utilizado nas situações 

jurídicas a ele empregadas.150 

É o que se passa a analisar. 

 

4.2 Principais diferenças entre direito obrigacional e direito real 

Conforme Antunes Varela, o alcance de forças entre o direito obrigacional e o de direito 

real se dá mediante (i) direitos mais fortes (direitos reais, por ser direta a relação que estabelece 

 
145 Nesse sentido, Gerson Tadeu Astolfi Vivan Filho resume: “determinar a natureza jurídica seria ‘integrar [os 

direitos subjetivos] nas categorias dogmaticamente estabelecidas’, estabelecer a ‘posição ou enquadramento 
[do conceito] no sistema jurídico’ (AMARAL, 2008, p. 285, 478), encontrar as normas que disciplinam uma 
situação (FERRAZ JR., 2013, p. 113), situar um instituto ‘de maneira precisa no sistema jurídico a que 
pertence’ (POMPEU, 1980, p. 11), e assim por diante.” VIVAN FILHO, Gerson Tadeu Astolfi. Natureza 
jurídica: ela está no meio de nós? Res Severa Verum Gaudium, v. 3, n. 1, Porto Alegre, p. 28-56, mar. 2017. 

146 SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico. 32. ed. Rio de Janeiro: Grupo Gen - Editora Forense, 2016. p. 950. 
147 LARENZ, Karl, Metodologia da ciência do direito. 3. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, p. 

621. 
148 Tanto a Lei do Agro, quanto demais normas que versam sobre afetação patrimonial. 
149 Conforme BONAVIDES, a interpretação busca “estabelecer o sentido objetivamente válido de uma regra de 

direito. Questiona a lei, não o direito. Objeto da interpretação é, de modo genérico, a norma jurídica contida 
em leis, regulamentos ou costumes. Não há norma jurídica que dispense interpretação. [...] Em verdade, a 
interpretação mostra o direito vivendo plenamente a fase concreta e integrativa, objetivando-se na realidade.” 
BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 438. 

150 Nesse sentido, como apontado por Luciano de Camargo Penteado, a utilidade prática e o sentido da classificação 
dos direitos reais das situações jurídicas são voltados para extração de consequências, não “por gosto retórico 
nem por mera busca de essências inatingíveis, mas para operar, para normar situações da vida, uma vez que 
nelas se verifique elementos da classificação.” PENTEADO, Luciano de Camargo. Direito das coisas. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 92. 
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entre o titular e todas restantes pessoas) e (ii) direitos mais fracos (direito obrigacional, pois a 

relação direta se estabelece apenas entre o credor e o devedor, sem atingir terceiros), sendo 

todos eles direitos subjetivos151. Essa intensidade de forças de cada direito é determinada de 

acordo com as características de cada um que seriam, resumidamente: 

(i) Direitos absolutos (direito real) e relativos (direito obrigacional). Quanto à eficácia 

de cada direito, aprofundando mais a distinção sobre direitos reais e direitos obrigacionais, 

afirma Varela que os direitos reais são direitos absolutos e as obrigações são direitos 

relativos152.  

Dessa forma, nos casos em que o proprietário tenha apenas a obrigação, ele poderá, em 

regra, onerar ou dispor da coisa, pois sua obrigação não atingirá terceiros, não terá eficácia erga 

omnes. Incidindo, porém, um direito real sobre o bem, o proprietário terá restrições na utilização 

do bem como objeto de obtenção de crédito, por se tratar de um direito com eficácia erga 

omnes153.  

Em breve conclusão, de acordo com Luciano de Camargo Penteado, “a principal nota 

individuadora dos direitos reais é o seu caráter absoluto. Absoluto opõe-se a relativo, significa 

independência de vínculos com demais sujeitos”154. 

(ii) Poder imediato e mediato. Quanto ao exercício, Orlando Gomes caracteriza “o 

direito real como o poder imediato da pessoa sobre a coisa, que se exerce erga omnes” e, de 

outra mão, o direito obrigacional “opõe-se unicamente a uma pessoa, de quem se exige 

determinado comportamento” 155, seria, portanto, um poder mediato, diante da necessidade da 

colaboração do devedor para adimplemento da obrigação.  

Consequentemente, no direito real, o credor pode agir de forma direta e imediata sobre 

o bem para alcançar sua pretensão de crédito, no caso de inadimplemento do devedor, sem 

qualquer necessidade de intervenção de terceiros, por haver um direito sobre a coisa (jus in re), 

ao passo que no direito obrigacional, o credor tem direito a uma coisa (jus ad rem) e depende 

 
151 ANTUNES VARELA, João de Mattos. Das obrigações em geral. Vol. I. 10. ed. Coimbra: Almedina, 2000. p. 

166. 
152 “As obrigações são direitos relativos, enquanto os direitos reais são direitos absolutos. O traço mais saliente da 

distinção assenta no caráter relativo, que têm as obrigações, e na natureza absoluta, que revestem os direitos 
reais. Os direitos reais valem erga omnes, são jura excludendi omnes alios, são direitos de soberania 
(Herrschafisrechte) sobre a coisa, como lhes chama a doutrina alemã.” ANTUNES VARELA, João de Mattos. 
Das obrigações em geral. Vol. I. 10. ed. Coimbra: Almedina, 2000. p. 166-167.  

153 TEPEDINO, Gustavo. Teoria dos bens e situações subjetivas reais: esboço de uma introdução, in Temas de 
Direito Civil, Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 139. 

154 PENTEADO, Luciano de Camargo. Direito das coisas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 100. 
155 GOMES, Orlando. Direitos reais. 21. ed. revista e atualizada por Luiz Edson Fachin. Rio de Janeiro: Forense, 

2012. p. 11 e 16. 
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da cooperação do devedor para a satisfação da prestação, sua atuação, portanto, será de forma 

mediata156. 

Assim, o titular de direito real age direta e imediatamente sobre o bem para satisfazer 

suas necessidades econômicas, sem auxílio ou intervenção de terceiros. Há um direito sobre a 

coisa. Já o titular de um direito obrigacional necessariamente dependerá da colaboração do 

devedor para a sua satisfação, já que tem direito a uma coisa que só será obtida pela atividade 

do devedor, fundamental para a obtenção da prestação.  

(iii) Bem determinado e determinável. Quanto ao objeto, Orlando Gomes aponta para a 

necessidade de o objeto do direito real ser uma coisa determinada, enquanto o direito de 

obrigação, a prestação do devedor, objeto da obrigação que contraiu, “pode ter por objeto coisa 

genérica, bastando que seja determinável”157.  

Para Luciano de Camargo Penteado, o objeto dos direitos reais é uma coisa certa e 

determinada, e dos direitos obrigacionais, uma conduta do devedor, sem que se saiba ao certo 

o bem que esta conduta trará ao credor158.  

(iv) Número de direitos. A doutrina mais tradicional afirma que os direitos reais 

apresentam rol taxativo (numerus clausus), com tipicidade estrita, ao passo que os direitos 

obrigacionais são de rol exemplificativo (numerus apertus) e podem ser livremente elaborados, 

com fundamento na autonomia da vontade.  

A breve análise acima deixa claro que as principais diferenças entre os direitos reais e 

direitos obrigacionais são: (i) o caráter absoluto dos direitos reais, exercido contra todos (erga 

omnes), ao passo que os direitos obrigacionais seriam relativos, exercidos apenas em face do 

devedor; (ii) caráter imediato dos direitos reais, pois o poder do credor é exercido 

imediatamente sobre a coisa, ao contrário dos direitos obrigacionais, que são exercidos de 

maneira mediata, com a intermediação do devedor; (iii) necessidade de determinação do bem 

no direito real, enquanto no direito obrigacional é possível que o bem seja apenas determinável; 

e (iv) apresentam-se como numerus clausus no direito real e numerus apertus no direito 

obrigacional. 

Como exposto, o patrimônio rural em afetação ostenta atributos de direito real. Ocorre 

que a Lei do Agro não nominou, expressamente, o patrimônio rural em afetação como direito 

real de garantia, o que pode trazer certa insegurança na interpretação de alguns artigos sobre a 

 
156 FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: Direitos Reais. Vol. 5. 8. ed. 

Salvador: JusPodivm, 2012. p. 35. 
157 GOMES, Orlando. Direitos reais. 21. ed. revista e atualizada por Luiz Edson Fachin. Rio de Janeiro: Forense, 

2012. p. 16 
158 PENTEADO, Luciano de Camargo. Direito das coisas. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2012. p. 125. 
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necessidade, ou não, de constituição de uma garantia real sobre o patrimônio rural em afetação, 

ou se a simples vinculação da CIR ou CPR ao patrimônio rural em afetação já configura o 

direito real de garantia. 

Algumas disposições da Lei do Agro sobre o tema podem ser apontadas como fontes de 

dúvidas sobre a natureza jurídica do patrimônio rural em afetação. Destaca-se: 

(i) o parágrafo único do artigo 7º dispõe que o patrimônio afetado será “destinado 

a prestar garantias por meio da emissão” de CPR ou CIR;  

(ii) o inciso I, do artigo 8º veda a constituição de patrimônio rural em afetação em 

imóvel já gravado por hipoteca ou alienação fiduciária;  

(iii) o §1º do artigo 10 dispõe que “nenhuma garantia real, exceto por emissão de 

CIR ou de CPR, poderá ser constituída sobre o patrimônio rural em afetação”;  

(iv) o §3º do artigo 10 contém a expressão “na medida da garantia vinculada a CIR 

ou CPR”;  

(v) o inciso II do artigo 17 dispõe que a CIR é título de crédito, representativo de 

obrigação de entregar, em favor do credor, o bem afetado a ele vinculado, em 

caso de inadimplemento; 

(vi) no §1º do artigo 18 e no inciso VIII do artigo 22 há disposições genéricas de 

que, respectivamente, “a CIR será garantida por parte ou por todo o patrimônio 

rural em afetação [...]” e “[...] garantia oferecida na CIR”;  

(vii) em caso de inadimplemento, o artigo 28 prevê a hipótese de excussão 

extrajudicial do bem, seu §1º permite o imediato desmembramento da parte 

afetada e seu §2º remete ao procedimento de excussão previsto na Lei nº 

9.514/1997;  

(viii) o artigo 42, ao modificar o §3º do artigo 3º da Lei nº 8.929/1994, dispõe sobre a 

necessidade de descrição simplificada dos bens vinculados em garantia à CPR, 

com o número de registro ou matrícula no registro oficial competente; 

(ix) no mesmo artigo, ao incluir o art. 3º-C à Lei nº 8.929/1994, determinou que o 

sistema eletrônico de escrituração fará constar na CPR escritural as suas 

garantias159; 

(x) o artigo 42 também modificou o artigo 5º da Lei nº 8.929/1994, que deixou de 

enumerar as garantias que poderiam ser constituídas na CPR (hipoteca, penhor 

 
159 Art. 3º-C. O sistema eletrônico de escrituração de que trata o § 1º do art. 3º-A desta Lei fará constar: [...] VII - 

as garantias do título. Parágrafo único. As garantias dadas na CPR, ou, ainda, a constituição de ônus e gravames 
sobre o título, deverão ser informadas no sistema ao qual se refere o § 1º do art. 3º-A desta Lei.  
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e alienação fiduciária) e passou a admitir “a constituição de quaisquer dos tipos 

de garantia previstos na legislação [...]”; 

(xi) o mesmo artigo incluiu a alienação fiduciária de garantia ao §1º do artigo12 da 

Lei nº 8.929/1994 (que antes previa apenas hipoteca e penhor), mantendo a 

necessidade prevista na redação anterior de registro das garantias no cartório de 

registro de imóveis e ainda confirmou no §2º a necessidade de averbação das 

garantias reais vinculadas à CPR no cartório de registro de imóveis; 

Da leitura da redação dos artigos anteriormente enumerados fica a dúvida se o termo do 

parágrafo único do artigo 7°, “destinado a prestar garantias por meio de emissão” de CIR ou 

CPR, determina a necessidade de constituição de uma garantia real, tal como hipoteca ou 

alienação fiduciária, ou se a simples vinculação da CIR ou CPR ao patrimônio rural em afetação 

já constitui, por si só, a garantia real. Tal dúvida também se apresenta no §1º e §3º do artigo 10 

(“nenhuma garantia real, exceto por emissão de CIR ou de CPR, poderá ser constituída sobre o 

patrimônio rural em afetação” e “na medida da garantia vinculada a CIR ou CPR”), e nas 

alterações à lei da CPR.  

Ao passo que o artigo 28 prevê a hipótese de excussão extrajudicial, nos termos da 

alienação fiduciária em garantia, sem fazer qualquer menção à necessidade de vinculação de 

uma garantia real para validar os procedimentos de excussão do bem, além da ampliação das 

garantias que podem ser constituídas na CPR160 para “quaisquer dos tipos de garantia previstos 

na legislação”, a deixar a possibilidade do patrimônio rural em afetação se apresentar como 

mais uma garantia real a ser constituída na CPR. 

Diante desse cenário, a seguir serão feitas análises de proposições prescritivas para 

verificar, com base na satisfação ou não de certas condições, se o patrimônio rural em afetação 

se enquadra no modelo jurídico de direito real de garantia, ou apenas compõe um direito 

obrigacional. 

 

4.3 Principais elementos da garantia real presentes no patrimônio rural em afetação 

4.3.1 Direito absoluto  

Como exemplo, se o patrimônio rural em afetação apenas se materializasse em 

obrigação de crédito, se tal fosse sua principal função, o proprietário poderia onerar e dispor do 

 
160 Artigo 42 da Lei do Agro, ao modificar o artigo 5º da Lei nº 8.929/1994, que antes previa hipoteca, penhor e 

alienação fiduciária. 
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bem, pois, via de regra, não há no direito obrigacional qualquer impedimento para tanto161, 

diante de seu caráter relativo perante terceiros.  

Nessa esteira, se caracterizada apenas a obrigação de crédito, o proprietário rural 

poderia onerar ou dispor de sua propriedade rural afetada, pois sua obrigação não atingiria 

terceiros e, portanto, não teria eficácia erga omnes. Porém, não é isso que ocorre. As restrições 

de direito do proprietário rural sobre o patrimônio afetado dispostas na Lei do Agro são 

evidentes e convergem às limitações apresentadas nas garantias reais, que restringem a 

utilização do bem como objeto de obtenção de crédito, por se tratar de um direito com eficácia 

erga omnes. 

Nos termos do §2º do artigo 10 da Lei do Agro, “o imóvel rural, enquanto estiver sujeito 

ao regime de afetação de que trata esta Lei, ainda que de modo parcial, não poderá ser objeto 

de compra e venda, doação, parcelamento ou qualquer outro ato translativo de propriedade por 

iniciativa do proprietário.”  

Além disso, o §3º do mesmo artigo dispõe que o patrimônio rural em afetação não 

poderá ser utilizado para realizar ou garantir o cumprimento de qualquer outra obrigação 

assumida pelo titular estranha àquela a qual patrimônio rural em afetação esteja vinculado 

(inciso I), e é impenhorável e não poderá ser objeto de constrição judicial (inciso II) não 

relacionada ao crédito a ele vinculado, portanto, o patrimônio rural em afetação afere um 

cenário de vantagem do credor direta e imediatamente sobre a coisa e pode ser oposto contra 

todos162. 

As restrições previstas na Lei do Agro ao direito do proprietário rural sobre o patrimônio 

rural em afetação estão em consonância com a teoria da afetação patrimonial, que limita a 

disponibilidade do titular sobre o bem afetado. Ao contrário dos poderes que o titular exerce 

sobre seu patrimônio geral (via de regra, de plena e irrestrita disposição), no patrimônio afetado 

tal disponibilidade não se apresenta163. 

 
161 Salvo as exceções previstas em lei. 
162 Sobre direitos absolutos, como os direitos reais: PENTEADO, Luciano de Camargo. Direito das coisas. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 94 
163 Como bem apontado por Manoel Justino Bezerra Filho: “O patrimônio compreendido pela esfera maior, 

abrangendo o conceito de patrimônio geral, serve aos fins aos quais pretenda destiná-lo o titular; sobre os bens 
que o compõem, tem o titular, plena e irrestrita disposição, de tal forma que dá a eles o fim por ele pessoalmente 
pretendido, sendo exemplo típico de tal disponibilidade a constituição de garantias reais, tal como a hipoteca 
sobre determinado imóvel para garantia de determinada dívida. [...] Em contraposição, o titular não tem a 
disponibilidade acima anotada, para os bens que constituem patrimônio especial e que se destinam a uma 
finalidade especial, por força de lei [...]”. BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Da fidúcia à securitização: as 
garantias dos negócios empresariais e o afastamento da jurisdição. Visão crítica da alienação fiduciária de 
imóveis da Lei nº 9.514/97. São Paulo: Revista da Escola Paulista da Magistratura, a. 14, n. 2, ago. 2014. p. 
71-72. 
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Está evidente na Lei do Agro o caráter excludente do patrimônio rural em afetação (jura 

excludendi omnes alios), proibindo a perturbação do seu exercício, ao impedir atos do 

proprietário para transferir ou onerar o bem afetado vinculado à CIR ou CPR, bem como ao 

impedir a penhora do bem por terceiros estranhos à relação de garantia do bem afetado com a 

CIR ou CPR.  

De mais a mais, conforme conceito de patrimônio de afetação 164 , assim como 

disposições da Lei do Agro anteriormente citadas, a constituição do patrimônio rural em 

afetação e sua vinculação a uma CIR ou CPR o transforma em massa inacessível aos demais 

credores a ele não relacionados, evitando que seja atingido por dívidas que não lhe digam 

respeito165. 

O caráter absoluto do direito real se apresenta como a característica basilar para 

diferenciar direitos reais dos obrigacionais166. Mais ainda, conforme analisado anteriormente, 

a formação do patrimônio de afetação somente se torna eficaz com o registro do 

desmembramento condicionado na matrícula do imóvel, combinado com a vinculação a um 

título de crédito determinado em lei (CIR/CPR), que também deverá ser registrado em entidade 

autorizada pelo Banco Central do Brasil (artigo 19, da Lei do Agro e artigo 3º-A, da Lei nº 

8.929/1994). 
 

4.3.2 Bem determinado  

Como apontado anteriormente, o objeto do direito real é, necessariamente, uma coisa 

determinada, enquanto o do direito obrigacional pode ser determinável.  

É intrínseco à afetação patrimonial que o objeto a ser destacado do patrimônio geral seja 

determinado, e no caso do patrimônio rural em afetação há sua determinação ainda mais 

específica, georreferenciada, a delimitar a dimensão da área, sua localização e confrontações, 

descrevendo detalhadamente o seu objeto dentro da matrícula geral do imóvel rural (artigo 12). 

 
164  Conforme doutrina de Melhim Namem Chalhub, ao analisar a afetação patrimonial nas incorporações 

imobiliárias, “a afetação torna o acervo da incorporação imune a agressão por parte de credores cujos créditos 
não estejam a ela vinculados, evitando seja esse acervo sobrecarregado por dívidas que não lhe digam respeito 
[...].” CHALHUB, Melhim Namem. Da incorporação imobiliária. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2010. p. 87. 

165 Nesse caso, há ainda a exclusão do crédito dos efeitos da falência, insolvência civil ou recuperação judicial do 
produtor rural e não integram a massa concursal (artigo 10, §4º da Lei do Agro). 

166 Conforme Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, “é o traço básico no qual a dogmática sempre se 
apegou para apartar os direitos reais dos direitos obrigacionais, tradicionalmente marcados pela relatividade.” 
FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: Direitos Reais. Vol. 5. 8. ed. 
Salvador: JusPodivm, 2012. p. 34. 
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Mais ainda, o bem afetado deverá constar no instrumento da CIR ou CPR (artigo 22, VIII, §1º 

c.c. artigo 16). 
 

4.3.3 Direito de preferência  

Também utilizando-se dos conceitos gerais do patrimônio de afetação e das disposições 

da Lei do Agro, outro direito restrito aos direitos de garantia está presente no patrimônio rural 

em afetação – o direito de preferência167.  

Um dos pilares da afetação patrimonial é a segurança conferida aos sujeitos 

relacionados à finalidade da afetação. Por essa razão, somente os credores envolvidos no escopo 

do patrimônio afetado podem se valer dos bens que integram a massa patrimonial segregada168.   

A Lei do Agro é expressa ao dispor que o patrimônio rural em afetação implica sujeição 

direta dos credores ao patrimônio afetado (artigo 10, I, II), dando-lhes preferências sobre tal 

bem (artigo 10, §1º e artigo 28), além de excluir a possibilidade de outros credores do 

proprietário rural buscarem a satisfação do crédito mediante a tomada do patrimônio rural em 

afetação (artigo 10, §3º)169. 

Dessa forma, como o direito de preferência é restrito ao direito real de garantia e a 

afetação patrimonial permite aos credores vinculados ao seu escopo 170 (e somente a eles) 

 
167 Orlando Gomes ensina: “O direito de preferência é restrito aos direitos reais de garantia. [...]. Consiste no 

privilégio de obter o pagamento de uma dívida com o valor de bem aplicado exclusivamente à sua satisfação. 
Constituído o direito real de garantia, a responsabilidade da obrigação se concentra sobre determinado bem do 
patrimônio do devedor. Para o caso de inadimplemento tem o credor o direito de se satisfazer sobre o valor 
desse bem, afastando outros credores que tenham apenas direito pessoal contra o devedor, ou mesmo direito 
real de inscrição posterior. Em suma, a coisa dada em garantia é subtraída à execução coletiva”. GOMES, 
Orlando. Direitos reais. 21. ed. revista e atualizada por Luiz Edson Fachin. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 
20. Nos ensinamentos de Luciano de Camargo Penteado: “Em termos de poder, para os titulares de direitos 
reais, o que salta à primeira vista é a preferência ou prioridade. Esta afeta a ordem de recebimento de créditos, 
que garantidos por direitos reais se tornam preferenciais, mas antes disto, no conflito entre direitos orientados 
a um mesmo bem, o direito real sempre tem primazia, porque confere o poder formativo de preferência, o qual 
exclui participações de outra natureza sobre o bem.” PENTEADO, Luciano de Camargo. Direito das coisas. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 99. 

168 Melhim Namem Chalhub, cintando Messino, diz que “a razão de existirem patrimônios de afetação e sua função 
prática estão ligadas à ideia [...] de reservar a um certo grupo de credores um determinado núcleo de bens, sobre 
os quais possam eles satisfazer-se com exclusão dos outros, com a consequência de que os outros credores 
fiquem excluídos e de que, sobre os outros bens, tal grupo de credores não pode alegar direitos ou que, ao 
contrário, este grupo pode satisfazer-se só subsidiariamente, e se necessário, sobre os restantes bens do sujeito 
(devedor)” CHALHUB, Melhim Namem. Da incorporação imobiliária. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2010. 
p. 86. 

169 Exceto os créditos trabalhistas, previdenciários e fiscais (artigo10, §5º). 
170 Nesse sentido, conforme Melhim Chalhub: “os credores vinculados ao patrimônio de afetação têm ação 

somente sobre bens dele integrantes, com exclusão dos outros bens do patrimônio do devedor, ou têm 
preferência sobre aqueles bens”. CHALHUB, Melhim Namem. Alienação fiduciária: negócio fiduciário. 7. ed.   
Rio de Janeiro: Forense, 2021. p. 117. 
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agirem direta e preferencialmente sobre tais bens afetados, está intrínseco no patrimônio rural 

em afetação o direito de preferência, restrito ao direito real de garantia171.  
 

4.3.4 Direito imediato  

O credor vinculado ao patrimônio rural em afetação tem o poder imediato sobre o bem, 

pois caso o proprietário rural se torne inadimplente, o credor poderá agir de forma direta e 

imediata para alcançar sua pretensão de crédito, sem qualquer necessidade de intervenção de 

terceiros.  

O artigo 28 da Lei do Agro demonstra o poder imediato que o credor poderá exercer 

para transferir, para sua titularidade, a área rural que constitui o patrimônio rural em afetação, 

em caso de inadimplemento da obrigação por parte do devedor. 

Assim, mais que simples preferência, o patrimônio rural em afetação preserva o direito 

de inerência e seu efeito de ambulatoriedade172, ao possibilitar ao credor o poder imediato de 

exercer a transferência para sua titularidade do registro da propriedade da área rural afetada, em 

caso de inadimplemento do devedor. Assemelha-se, nesse ponto, a situação criada pela 

alienação fiduciária em garantia, ao se utilizar da propriedade fiduciária como garantia. Aqui, 

utiliza-se da propriedade rural afetada como garantia.  
  

4.4 Características evidentes de direito real de garantia  

Portanto, ao analisar detalhadamente as disposições da Lei do Agro sobre o patrimônio 

rural em afetação, é possível afirmar a presença de direitos reais, tendo em vista que: 

(a) tem por objeto imediato uma coisa (o imóvel rural afetado e vinculado)173; 

 
171 GOMES, Orlando. Direitos reais. 21. ed. revista e atualizada por Luiz Edson Fachin. Rio de Janeiro: Forense, 

2012. p. 20. 
172 Luciano de Camargo Penteado, assim explica sobre inerência, ambulatoriedade e direito imediato: “Os direitos 

reais dizem-se inerentes e dotados de ambulatoriedade. Esta é consequência daquela. A inerência descreve-se 
como a propriedade de o direito ter por objeto direito e imediato a coisa. Inerir significa ficar dentro, permanecer 
na estrutura constitutiva do bem, aproximando-o do sujeito. [...] A inerência mostra que as situações de direito 
das coisas se prestam a propiciar imediata ligação entre pessoa ou coisa, em vista de satisfazer um interesse. 
Os direitos reais pautam-se por critérios de construção de um sistema segundo o qual bens permanecem ou se 
tornam adjudicados, imputados, diretamente, no patrimônio da pessoa, sem intermediários, para desempenhar 
certo e determinado papel que ela determinará. Longe de se destinarem a uma relação de cooperação com certos 
sujeitos, como ocorre no direito das obrigações. Dada a escassez de coisa e a necessidade humana, é preciso 
imputá-las e isto lhes dá valor. Decorrência da inerência é o efeito da ambulatoriedade que têm os direitos reais. 
Eles acompanham o bem onde quer que ele vá ou se encontre, permitindo a sequela exercitável pelos 
mecanismos processuais idôneos”. PENTEADO, Luciano de Camargo. Direito das coisas. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2012. p. 109. 

173 Art. 7º O proprietário de imóvel rural, pessoa natural ou jurídica, poderá submeter seu imóvel rural ou fração 
dele ao regime de afetação. Parágrafo único. No regime de afetação de que trata o caput deste artigo, o terreno, 
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(b) constitui um liame estreito de seu titular, direto, sem intermediário (poder imediato 

do credor exercer a transferência para sua titularidade do registro da propriedade da 

área rural que constituiu o patrimônio rural afetado)174; 

(c) a situação jurídica constituída tem caráter absoluto, criando um dever jurídico 

negativo, prevalece contra todos (erga omnes), que deverão respeitar o exercício do 

direito, abstendo-se de qualquer ingerência (incomunicabilidade dos bens e direitos 

integrantes do patrimônio rural afetado com os demais bens, direitos e obrigações 

do patrimônio geral do proprietário 175 ; impenhorabilidade do patrimônio rural 

afetado176; impossibilidade do proprietário de dispor ou onerar o patrimônio rural 

afetado177; e indenização devida ao credor, em caso de desapropriação do bem178);  

 

Na esteira dos elementos expostos anteriormente, sobrevém a tese de que, partindo da 

premissa que os direitos reais decorrem dos poderes exercidos pelo credor sobre o imóvel 

afetado (direito absoluto e imediato), o patrimônio rural em afetação se harmoniza com as 

principais características dos direitos reais, pois detém as faculdades de direito absoluto (erga 

omnes), com poder imediato do credor sobre a coisa, cujo bem é necessariamente determinado. 

Em vista disso, pode-se reconhecer o patrimônio rural em afetação como direito real de 

garantia, diante das suas semelhanças com as formas típicas de direitos reais de hipoteca e 

propriedade fiduciária, bem como da presença dos pressupostos de garantia real. Tais traços 

permitem afirmar que o patrimônio rural em afetação se amolda à categoria de direitos reais.  

Nesse cenário, tal como a hipoteca, a constituição do patrimônio rural em afetação e sua 

vinculação à CIR ou CPR não acarreta na transferência da propriedade ou da posse do bem, 

 
as acessões e as benfeitorias nele fixadas, exceto as lavouras, os bens móveis e os semoventes, constituirão 
patrimônio rural em afetação, destinado a prestar garantias por meio da emissão de Cédula de Produto Rural 
(CPR), de que trata a Lei nº 8.929, de 22 de agosto de 1994, ou em operações financeiras contratadas pelo 
proprietário por meio de Cédula Imobiliária Rural (CIR). 

174 Art. 28. Vencida a CIR e não liquidado o crédito por ela representado, o credor poderá exercer de imediato o 
direito à transferência, para sua titularidade, do registro da propriedade da área rural que constitui o patrimônio 
rural em afetação, ou de sua fração, vinculado à CIR no cartório de registro de imóveis correspondente. 

175 Art. 10. Os bens e os direitos integrantes do patrimônio rural em afetação não se comunicam com os demais 
bens, direitos e obrigações do patrimônio geral do proprietário ou de outros patrimônios rurais em afetação por 
ele constituídos [...].  

176 Art. 10 [...] §3º [...] II - é impenhorável e não poderá ser objeto de constrição judicial. 
177 § 2º O imóvel rural, enquanto estiver sujeito ao regime de afetação de que trata esta Lei, ainda que de modo 

parcial, não poderá ser objeto de compra e venda, doação, parcelamento ou qualquer outro ato translativo de 
propriedade por iniciativa do proprietário. § 3º O patrimônio rural em afetação, ou parte dele, na medida da 
garantia vinculada a CIR ou a CPR: I - não poderá ser utilizado para realizar ou garantir o cumprimento de 
qualquer outra obrigação assumida pelo proprietário estranha àquela a qual esteja vinculado; 

178 Art. 25. Na hipótese de o bem constitutivo da garantia ser desapropriado ou danificado por fato imputável a 
terceiro, o credor será sub-rogado no direito à indenização devida pelo expropriante ou pelo terceiro causador 
do dano, até o montante necessário para liquidar ou amortizar a obrigação garantida. 
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mas apenas uma constrição que, diante do aludido vínculo real, permite ao credor exercer seu 

direito preferência e de sequela sobre o referido bem e cria uma relação imediata entre o credor 

e o bem afetado, mas neste último ponto se aproxima mais da propriedade fiduciária do que da 

hipoteca, pois a apropriação sobre o bem é feita mediante excussão extrajudicial, nos exatos 

termos da alienação fiduciária (artigo 28, §§2º e 3º, da Lei do Agro). 
 

4.5 Taxatividade (numerus clausus) e tipicidade dos direitos reais  

Ocorre, porém, que o patrimônio rural em afetação encontra barreira para sua 

qualificação como direito real de garantia em suposta inexistência de previsão legal expressa 

para tanto, pois a Lei do Agro não dispõe expressamente que o patrimônio rural em afetação é 

uma garantia real e algumas passagens podem acarretar interpretações dúbias, de necessidade 

ou não de constituição de garantia real atrelada à CIR ou CPR a ser vinculada no patrimônio 

rural em afetação179. 

Os direitos reais são numerus clausus180, que apenas podem ser ampliados mediante 

expressa previsão legal181. Orlando Gomes182 é categórico ao afirmar que “outras espécies que 

não as definidas na lei são inadmissíveis”, devendo “conformar-se com os tipos regulados 

legalmente e com o conteúdo que a lei lhes atribui”, sendo que na doutrina brasileira “a 

aceitação do sistema numerus clausus é opinião dominante”183.  

A justificativa principal dessa corrente é que a regra do numerus clausus evitaria a livre 

criação de direitos reais pelos particulares, a gerar insegurança jurídica, diante da gama de 

 
179 E. g. Art. 7, p. u.; §§1º e 3º do art. 10.  
180  “Os direitos reais são em número limitado, fechado (numerus clausus). No encontro entre o 'direito romano e 

o germânico, enriqueceu-se o direito moderno de direitos reais, mas, em vez de admitir a possibilidade de se 
dar eficácia real a qualquer vínculo (mendiante a Gewere), manteve o sistema do numerus clausus. Houve 
tentativa de conciliação, ou de síntese com o direito territorial prussiano, por meio do registro dos negócios 
jurídicos obrigacionais; porém isso rasparia, por bem dizer, a dicotomia dos direitos em pessoais e reais, ao 
mesmo tempo em que transplantaria para o só plano da eficácia o critério distintivo. As dificuldades, que 
surgiram, seriam enormes, e algumas inafastáveis”. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. 
Parte especial. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971. T XI, p. 59.  

181 Confirmando o entendimento doutrinário sobre o tema, Rafael Vanzella, em embasado estudo aponta que “a 
afirmação do numerus clausus dos direitos reais é, praticamente, um lugar-comum. No Brasil, não há jurista 
que conteste sua conformidade com o direito positivo nem decisão judicial que tenha afastado sua aplicação no 
caso concreto. Na verdade, desde o final do séc. XIX, a afirmação daquele regime jurídico é tendência 
dominante em todos os países cujo ordenamento jurídico filie-se a uma das ‘tradições euro-ocidentais’, ainda 
que do common law, conforme demonstram cuidadosas e recentes comparações jurídicas. Por isso, não é 
exagero suspeitar de um caráter ecumênico desse mesmo regime.” VANZELLA, Rafael Domingos Faiardo. 
Numerus clausus dos direitos reais e autonomia nos contratos de disposição. Tese. (Doutorado em Direito 
Civil) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. p. 97-98. 

182 GOMES, Orlando. Direitos reais. 21. ed. revista e atualizada por Luiz Edson Fachin. Rio de Janeiro: Forense, 
2012. p. 347 e p. 21-22  

183 e cita Lafayette, Clóvis Beviláqua, Eduardo Espínola, dentre outros. 
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novas formas de garantia real que surgiriam no mercado e os nefastos efeitos jurídicos que 

poderiam surgir184.  

Mais ainda, conforme entendimento de T. Merrill e H. Smith apontado por Vanzella185, 

utilizando-se da escola do Law and Economics, há importante ponto sobre os custos de 

informação e de diligência que serão gerados caso a caracterização dos direitos reais fique ao 

arbítrio das partes, assim, o regime de numerus clausus permite uma padronização ótima dos 

direitos reais ou, de outra mão, conforme afirma André Osório Gondinho torna “mais cômoda 

à iniciativa privada o exercício da atividade produtiva”186.  

Dessa forma, apesar do patrimônio rural em afetação se alinhar com todas as demais 

regras de direito real, assim não poderia ser classificado pelo princípio do numerus clausus, 

pois não foi assentado pela lei como tal. Porém, conforme doutrina de Luciano de Camargo 

Penteado, “não é necessário que a lei os nomeie como direitos reais, mas que lhes confira a 

disciplina, a essência própria de uma situação jurídica de caráter real”187. E é nesse exato 

contexto que se insere o patrimônio rural em afetação.  

No início deste trabalho, houve a análise do modelo jurídico da afetação patrimonial, 

para verificar se referido modelo era aplicável ao patrimônio rural em afetação e se a Lei do 

Agro efetivamente criou uma nova espécie de afetação patrimonial, ou apenas trouxe essa 

denominação com intuito outros e não próprios do modelo jurídico denominado. Agora, a 

ordem da análise é inversa, apesar da Lei do Agro supostamente não ter denominado o 

patrimônio rural em afetação como garantia de direito real, foi feita análise nos tópicos 

anteriores para demonstrar que o patrimônio rural em afetação se enquadra no modelo jurídico 

de direito real de garantia, ao cumprir todos os seus requisitos. 

Assim, conforme o enfrentamento de cada requisito de direito real, o seu modelo 

prescritivo está presente no patrimônio rural em afetação, mesmo sem assim ter sido 

denominado. Além disso, o enquadramento do patrimônio rural em afetação no submodelo de 

 
184 Tepedino justifica a regra do numerus clausus diante do “princípio da relatividade dos contratos, segundo o 

qual a autonomia privada não pode criar vínculos que atinjam situações jurídicas de terceiros, veda a criação 
de direitos reais que, sendo dotados de eficácia erga omnes, criariam o dever genérico de abstenção, sem o 
prévio consenso da coletividade e sem a generalidade e abstração próprias da norma jurídica. Só a lei, no 
sistema democrático, revela o consenso social capaz de permitir a produção de efeitos erga omnes.” 
TEPEDINO, Gustavo. Multipropriedade imobiliária, São Paulo: Saraiva, 1993. p. 84. 

185 MERRIL, Thomas W.; SMITH, Henry E. Optimal standardzation in the law of property: The numerus clauses 
principle. In: Yale Law Journal, 110, 200, p. 1-70, In: VANZELLA, Rafael Domingos Faiardo. Numerus 
clausus dos direitos reais e autonomia nos contratos de disposição. Tese (Doutorado em Direito Civil) – 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. p. 179. 

186 GONDINHO, André Pinto da Rocha Osório. Direitos reais e autonomia da vontade: o princípio da tipicidade 
dos direitos reais. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. p. 28-29. 

187 PENTEADO, Luciano de Camargo. Direito das coisas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 125. 
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patrimônio de afetação próprio do direito real de garantia traz, em sua concepção, a tipificação 

necessária para criação de um novo direto real de garantia. 

Dito de outro modo, sendo o patrimônio rural em afetação espécie de afetação 

patrimonial própria do direito real de garantia, já está em sua origem a qualificação de direito 

real de garantia e, portanto, esse rol foi ampliado mediante expressa previsão legal. 

Sendo assim, tendo em vista que o rol do artigo 1.225 do CC não é exaustivo e pode ser 

complementado por lei que crie direitos reais, desde que obedeça ao regime de direito real e 

suas características188, tal como ocorreu com a propriedade fiduciária imobiliária, é possível 

afirmar que a Lei do Agro criou nova garantia de direito real ao instituir o regime de direito real 

para as situações por ela reguladas. 

Superada a suposta barreira do numerus clausus, pode-se afirmar que o patrimônio rural 

em afetação possui natureza jurídica de direito real de garantia, pois assim foi definido pela 

essência de seu submodelo, além de se harmonizar com os institutos constantes do rol do artigo 

1.225 do CC e de todos os atributos caracterizadores dos direitos reais. 
  

4.6 Registro público - oponibilidade do patrimônio rural em afetação. 

Além disso, para completa superação do princípio do numerus clausus, não estará 

configurado o direito real se não houver o competente registro público189. Gustavo Tepedino 

afirma que o problema da segurança do tráfego jurídico, diante da eficácia erga omnes dos 

direitos reais, resolve-se com o sistema de registro, não sendo imprescindível para o sistema a 

taxatividade do direito real190.  

O registro público do patrimônio rural em afetação traz oponibilidade perante terceiros, 

diante da sua publicidade e, nessa toada, a eficácia perante a coletividade resulta da sua 

publicidade e não necessariamente da caracterização como direito real. 

 
188 Nessa perspectiva, conforme Luciano de Camargo Penteado: “pode-se retirar, normativamente, a tipicidade 

estrita dos direitos reais de uma norma do sistema civil brasileiro. Seria o CC 1.225, que traduz um rol dos 
direitos reais. Isto não significa que o rol seja exaustivo. É exaustivo no âmbito do Código Civil. Naquela leia 
são apenas e tão somente direitos reais os ali elencados. Entretanto, leis especiais podem disciplinar sobre 
direitos reais e mesmo criar direitos reais, desde que instituam o regime de direito rela para a situação jurídica 
por ele regulada.” PENTEADO, Luciano de Camargo. Direito das coisas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2012. p. 107-108. 

189 Nesse sentido, segundo José Oliveira Ascensão, “bastaria a utilização dos meios actualmente existentes para se 
garantir a necessária publicidade. No que toca aos direitos sobre imóveis ou, mais genericamente, sobre coisas 
registáveis, bastaria subordinar a eficácia contra terceiros à inscrição nos registos públicos [...]”. ASCENSÃO, 
José de Oliveira. A Tipicidade dos Direitos Reais. Lisboa: Dedalus, 1968. p. 79-80. 

190 TEPEDINO, Gustavo; MONTEIRO FILHO, Carlos Edison do Rêgo; RENTERÍA, Pablo. Fundamentos do 
Direito Civil. vol. 5, 2. ed.  Rio de Janeiro: Forense, 2021. p. 44. 
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Conforme disposto na Lei do Agro, o patrimônio rural em afetação se constitui com: (i) 

o registro na matrícula do imóvel do desmembramento condicionado da matrícula (artigos 9º, 

11 e 12); (ii) a vinculação de um título de crédito legalmente determinado, CIR ou CPR (artigo 

22, VIII e IX, §§1º e 3º c.c artigo16); (iii) e o competente registro público da CIR ou CPR 

(artigo 19, §1º c.c artigo 16). 

A publicidade do direito real de garantia é evidente, a combater qualquer argumento de 

aumento dos custos de diligência e informação, ou de insegurança jurídica. O grau de 

informação exigido a terceiros, neste caso, será exatamente o mesmo, seja reconhecida a 

natureza jurídica do patrimônio rural em afetação como direito real, ou não.  

Conforme já exposto, a afetação rural somente se constitui com a conjunção do registro 

do desmembramento condicionado na matrícula geral do imóvel e com a vinculação e registro 

do título de crédito especificado em lei, sem isso, o patrimônio rural em afetação sequer existe.  

Dessa forma, na prática, qualquer relação jurídica de terceiros com patrimônio rural em 

afetação - que sequer é permitida, haja vista a segregação do bem para atingir um escopo, que 

será exercido somente pelas partes envolvidas, excluindo qualquer possibilidade de ingerência 

de terceiros sobre o bem191 - exige o mesmo grau de informação192. 

Além disso, considerando que o registro público é indispensável para que se alcance a 

oponibilidade erga omnes, e que a publicidade se apresenta como decorrência desse registro, a 

constituição do patrimônio rural em afetação, por si só, já contém a publicidade necessária, 

permite que terceiros tenham conhecimento do ônus real existente e, consequentemente, os 

efeitos erga omnes são atingidos.  

No direito registral brasileiro não há possibilidade de registro de direitos reais não 

previstos em lei, sendo assim, como o patrimônio rural em afetação está previsto em lei, com 

disposição expressa de seu registro em cartório (artigo 9º), tal fato corrobora com a tese de 

criação de uma nova garantia de direito real. Outrossim, a Lei do Agro se utiliza de sistemas 

registrais mais modernos e céleres, perante as registradoras autorizadas pelo Banco Central.  

Diante desse cenário, os cartórios de registro de imóveis vão, aos poucos, acomodando 

o novo instituto às normas registrais e, conforme “Nota Conjunta de Diretoria nº 03/2020”, do 

Colégio Registral do Rio Grande do Sul193, em caso de prévia constituição de patrimônio rural 

 
191 Exceto credores trabalhistas, fiscais e previdenciários 
192 Mais ainda, há que se contar com os avanços do sistema de registro público brasileiro, que permite alcançar a 

publicidade e, consequentemente, a oponibilidade perante terceiros do direito real, de maneira muito mais 
célere e simplificada, a diminuir custos de diligência e informação.   

193  Disponível em: <https://www.colegioregistralrs.org.br/notas_conjuntas/nota-conjunta-de-diretoria-no-03-  
2020/. Acesso em: 06 fev. 2021. 

https://www.colegioregistralrs.org.br/notas_conjuntas/nota-conjunta-de-diretoria-no-03-%20%202020/
https://www.colegioregistralrs.org.br/notas_conjuntas/nota-conjunta-de-diretoria-no-03-%20%202020/
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em afetação, os Registros de Imóveis deixarão de registrar as garantias decorrentes da CIR e 

CPR, que serão realizadas por meio das entidades registradoras. Apenas serão registradas no 

Cartório de Registro de Imóveis as garantias reais prestadas na CPR, quando não atrelada ao 

patrimônio rural em afetação: 
 

CONSIDERANDO a publicação da Lei nº 13.986/2020 e a sua entrada em vigor em 
07 de abril do corrente, bem como a publicação da Medida Provisória nº 958, de 24 
de abril de 2020; 
CONSIDERANDO as alterações que afetaram diretamente os títulos envolvendo o 
crédito rural que acessam o Registro de Imóveis; 
[...] 
CONSIDERANDO que os registros passarão a ser somente das garantias – penhor, 
hipoteca e alienação fiduciária – nos termos que dispõe o Código Civil, a Lei 6.015/73 
e a Lei nº 9.514/97; 
CONSIDERANDO que os instrumentos em que se entabulam a garantia respectiva 
são documentos com conteúdo financeiro, nos termos do art. 2º, III, letra “b” da Lei 
nº 10.169/00; 
[...] 
A ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL, o COLÉGIO REGISTRAL DO RIO GRANDE DO SUL e o 
INSTITUTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO DO RIO GRANDE DO SUL, por seus 
presidentes infra-assinados, resolvem orientar e esclarecer o que segue: 
O QUE MUDA COM A LEI Nº 13.986/2020 e MPV Nº 958/2020? 
1. Em face da alteração do art. 178, II da Lei nº 6.015/73 e da Lei nº 8.929/94, bem 
como da revogação dos arts. 30 ao 40do Decreto-lei nº 167/67 e do art. 167, I, 13 da 
Lei nº 6.015/73, não se registram mais as Cédulas de Crédito Rural, nem as Cédulas 
de Produto Rural propriamente ditas. 
2. Continuam sendo registradas as garantias reais decorrentes de Cédulas de Crédito 
Rural e de Cédula de Produto Rural. A consequência da alteração é a adaptação do 
crédito rural ao mesmo sistema que vigora para a Cédula de Crédito Bancário, 
não se registrando esta, apenas as garantias reais pactuadas. 
[...] 
4. Foi criada a figura do patrimônio rural em afetação, destinado a prestar garantias 
por meio da emissão de Cédula de Produto Rural (CPR), de que trata a Lei nº 8.929, 
de 22 de agosto de 1994, ou em operações financeiras contratadas pelo proprietário 
por meio de Cédula Imobiliária Rural (CIR). 
5. Havendo prévia constituição de patrimônio rural em afetação, a partir de 2021 
para as CPRs (art. 12 Lei nº8.929/1994) e imediatamente para as CRIs (art. 19 c/c 62 
Lei 13.986/2020), os Registros de Imóveis deixarão de registrar também as 
garantias reais decorrentes destes títulos. 
Aos demais títulos constitutivos de crédito rural e àqueles em que não há 
constituição de patrimônio rural em afetação, não se aplicam estas normas. 
[...] 
7. Tratando-se, pois, de CPR (com prévia constituição de patrimônio rural em 
afetação) e CIR, as garantias reais serão realizadas através de entidades 
registradoras autorizadas pelo Banco Central do Brasil ou pela Comissão de 
Valores Mobiliários, no âmbito de suas competências, a exercer a atividade de 
registro de ativos financeiros e de valores mobiliários de que trata a Lei nº 
12.810/2013. 
8. Observe-se que, para que isso ocorra, será preciso que o Produtor Rural tenha 
registrado previamente o Patrimônio Rural em Afetação conforme indicam os 
arts. 7º e segs. da Lei nº 13.986/2020. Assim, o Patrimônio Rural Afetado será 
objeto de ato de registro no Registro de Imóveis (arts. 9º e 11 da Lei nº 
13.986/2020). 
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Para a constituição do patrimônio rural em afetação de que trata os arts. 7º ao 
14 da Lei 13.986/2020, deverá ser observado o disposto no art. 108 CCB.194 

 

O Colégio Registral do Rio Grande do Sul debruçou sobre o tema para emitir nota que 

encerra qualquer dúvida registral sobre a natureza jurídica de direito real de garantia do 

patrimônio rural em afetação, especialmente quando aponta a necessidade de escritura pública 

para constituição do patrimônio rural em afetação (artigo 108, CC 195 ), a deixar clara a 

interpretação de direito real. 

Ocorre, porém, que no ponto sobre necessidade de escritura pública para constituição 

do patrimônio rural em afetação, apesar de se alinhar com o entendimento de direito real, a nota 

registral se equivoca, pois a necessidade de escritura pública é essencial para a “validade dos 

negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos 

reais sobre imóveis” (artigo 108, CC), mas, conforme exposto neste trabalho, a situação jurídica 

de direito real somente se tornará eficaz com o vínculo da CIR ou CPR, que ocorre após os atos 

registrais de demarcação da propriedade rural no cartório de registro de imóveis. 

As providências registrais de desmembramento condicionado da matrícula do imóvel 

são atos que precedem a criação do patrimônio rural em afetação e não constituem por si só o 

direito real, que somente se tornará eficaz após a vinculação de um título de crédito. Desse 

modo, não se faz necessário que o pedido de constituição dos atos prévios da afetação do imóvel 

rural seja feito mediante escritura pública, podendo ser realizado por simples requerimento.  

Se assim não fosse, haveria uma estranha inovação de direito real de garantia que 

surgiria antes do crédito a que se pretende garantir e, portanto, faltaria um elemento essencial 

de qualquer direito de garantia (pessoal ou real): a acessoriedade196. 

Após esse parêntese da escritura pública, e voltando ao tema deste tópico, a 

oponibilidade trazida no patrimônio rural em afetação está alinhada com as necessidades de 

publicidade do direito real e é incrementada pela redução dos custos de transação atinentes à 

análise econômica do direito. Além disso, a Lei do Agro apresenta inovação ao introduzir a 

necessidade de registro da CIR (artigo 19, §1º) ou CPR (artigo 16) em entidade autorizada pelo 

Banco Central do Brasil, para atingir a publicidade necessária de um direito real de garantia. 

 
194 Os grifos estão no original. 
195 Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que 

visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior 
a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País. 

196 “A obrigação pela qual se constitui garantia real é acessória. Sempre acessória. Vive, assim, na dependência da 
obrigação principal, a que adere, seguindo-lhe a sorte: accessorium seguitur principale.” PEREIRA, Caio 
Mario da Silva. Instituições de direito civil. Vol. IV. 25. ed. Río de Janeiro: Grupo Gen - Editora Forense, 2017. 
p. 300. 
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Essa nova forma de registro mediante registradoras, e não mais nos Cartórios de 

Registro de Imóveis, pretende diminuir a assimetria de informação existente atualmente no 

mercado de crédito, bem como de reduzir os custos para obtenção dessas informações, pois, 

com o registro em uma registradora centralizada, será possível o credor deter a informação do 

endividamento do produtor rural e precificar os seus riscos. Assim, durante o momento da 

negociação, será possível verificar o nível de endividamento e minimizar o desequilíbrio de 

informações. 
 

4.7 Espécies de garantias especiais e a supergarantia 

Como dito, o patrimônio rural em afetação, tal como todo patrimônio de afetação, 

vincula um bem a um propósito específico e constitui uma garantia ao credor vinculado à sua 

finalidade. Ainda nesse sentido, o patrimônio rural em afetação implica no emparelhamento 

dos seus credores, apresentando-lhes preferências sobre o bem afetado e exclui qualquer 

hipótese de outros credores buscarem a satisfação do crédito mediante a expropriação do bem 

afetado197. 

A garantia especial aqui é evidente, sendo que o privilégio aos credores do bem afetado 

para recebimento de forma prioritária em caso de inadimplemento do devedor também está bem 

delineado na Lei do Agro.  

Importante ter em mente que, ao menos, o patrimônio rural em afetação é uma garantia 

especial, específica e restrita, ao reservar a parte afetada exclusivamente aos credores a ela 

vinculados. Ocorre que, conforme doutrina198, há apenas duas garantias especiais: (a) pessoal 

ou fidejussória (fiança ou aval); (ii) real (penhora, hipoteca, anticrese e alienação fiduciária). 

Dessa forma, é possível concluir que existe uma garantia especial aos credores 

vinculados ao patrimônio rural em afetação, que dentro das hipóteses de garantias especiais 

estão somente as pessoais e reais. Portanto, não havendo possibilidade de caracterizar o 

 
197 Exceto créditos trabalhistas, fiscais e previdenciários, como apontado anteriormente. 
198 Por todos, vide: PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de direito civil, Vol. IV, 25. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2017. p. 292. 
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patrimônio rural em afetação como garantia pessoal, resta apenas a garantia real, ou ainda, a 

hipergarantia199 ou supergarantia200, tal como a propriedade fiduciária.  

Em uma escala de grandeza, após a garantia real, com um bem determinado destacado 

para garantir o cumprimento da obrigação, despontaria a hipergarantia/supergarantia, 

constituída pelas relações jurídicas cujo direito real de garantia fosse a propriedade resolúvel, 

a apresentar uma tutela de crédito mais efetiva. Nesse cenário, e conforme será demonstrado no 

próximo tópico, a utilização de propriedade resolúvel para fins de garantia foi ampliada com o 

patrimônio rural em afetação, a permitir, assim, que ele também seja qualificado como 

hipergarantia ou supergarantia.  

 

  

 
199 “As garantias no sistema patronal são as mais diversas, desde o patrimônio geral do devedor até garantias 

profundamente especializadas, como o caso da propriedade fiduciária que, a bem da verdade, pode ser vista 
como uma hipergarantia. Deste modo, seria possível classificar mesmo as obrigações conforme o grau de força 
executiva de suas garantias”. PENTEADO, Luciano de Camargo. Direito das coisas. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2012. p. 518. 

200 “Temos proposto que sejam designadas de supergarantias as hipóteses em que é permitido a um credor, para se 
assegurar do pagamento pelo devedor, assumir a propriedade da própria coisa a que diz respeito a dívida, para, 
na hipótese de inadimplemento, poder reivindicar a restituição dessa coisa, assim ficando isento da obrigação 
de concorrer com quaisquer outros credores, inclusive os detentores de créditos trabalhistas e por acidentes de 
trabalho. Estas hipóteses, que o direito tradicional não conhecia, constituem novas formas de tutela dos 
interesses dos credores, sendo muito mais poderosas do que as próprias garantias reais e até do que os 
privilégios creditórios preferenciais.” NORONHA, Fernando. A alienação fiduciária em garantia e o leasing 
financeiro como supergarantias das obrigações, in RT nº 845, p. 37-49, março de 2006. 
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5 PATRIMÔNIO RURAL EM AFETAÇÃO COMO SUPERGARANTIA?  

Do quanto exposto até o momento, é nítida a semelhança entre os negócios jurídicos 

envolvendo o patrimônio rural em afetação e a alienação fiduciária, principalmente diante da 

possibilidade de excussão imediata do bem, sem a necessidade de intervenção do Poder 

Judiciário. A Lei do Agro inclusive remete às providências dispostas na Lei nº 9.514/1997, para 

que ocorra a consolidação da propriedade e posterior alienação do bem (artigo 28, §§2º e 3º). 

Diante disso, o estudo fará uma análise entre o patrimônio rural em afetação e a 

propriedade fiduciária, para apontar suas diferenças e semelhanças, especialmente para 

verificar quais pontos já enfrentados na alienação fiduciária podem ser aproveitados no 

patrimônio rural em afetação. 
 

5.1 Considerações sobre as duas supergarantias. 

Como dito em outra oportunidade, a alienação fiduciária em garantia é o contrato que 

cria a garantia de direito real composta pela propriedade fiduciária. Contudo, diferentemente 

da hipoteca201 (e do patrimônio rural em afetação, conforme será melhor delineado a seguir), 

trata-se de um direito real em garantia, e não um direito real de garantia, pois configura em um 

direito do credor sobre coisa própria com o escopo de garantia202.  

 
201 Sobre essa diferença, afirma Melhim Chalhub: “Como já dito, a propriedade fiduciária não se confunde com a 

hipoteca, fundamentalmente, porque esta é ônus real que incide sobre coisa alheia, enquanto a propriedade 
fiduciária é direito próprio do credor, um direito real em coisa própria, com função de garantia. Assim, com o 
registro do contrato de alienação fiduciária, o credor torna-se titular do domínio resolúvel sobre a coisa objeto 
da garantia, permanecendo sob seu domínio até que o devedor pague a dívida. O bem, assim, é excluído do 
patrimônio do devedor, só retornando a ele após o cumprimento da obrigação garantida.” CHALHUB, Melhim 
Namem. Alienação fiduciária: negócio fiduciário. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021. p. 458-459. 

202 Diferenciando direito real de garantia e direito real em garantia, Fábio Ulhoa demonstra que: “Os direitos reais 
de garantia consistem na atribuição ao credor de uma garantia real sobre bem que continua a ser de propriedade 
do devedor, mesmo após a constituição da obrigação garantida. São três as garantias reais desta espécie: 
hipoteca, penhor e anticrese. Já nos direitos reais em garantia, a garantia real recai sobre bem originariamente 
do devedor, mas que passa à propriedade do credor – propriedade resolúvel, desconstituída com o 
adimplemento da obrigação garantida. São duas: alienação fiduciária em garantia e cessão fiduciária de direitos 
creditórios. É relevante a classificação da garantia real numa ou noutra categoria em vista da forma de sua 
efetivação. Quando se cuida de direito real de garantia, a efetivação alcança-se mediante expropriação judicial 
do bem (no bojo de execução individual ou concursal); enquanto a de direito real em garantia faz-se pela 
consolidação da propriedade do bem garantido no patrimônio do credor.” COELHO, Fábio Ulhoa. A trava 
bancária. Revista do Advogado, ano XXIX, n. 105, set. 2009. p. 62. 



72 
 

Tem em sua essência a fidúcia 203 própria do negócio fiduciário 204, composto pela 

transmissão da propriedade pelo devedor (fiduciante) ao credor (fiduciário), como forma de 

garantia (propriedade fiduciária) 205 . Abarca nesse negócio direito obrigacional e real 206 , 

composto pelo dever do fiduciante em pagar a dívida na forma pactuada e na transmissão do 

bem ao fiduciário, como prestação de uma garantia real. 

Ao considerar que o patrimônio rural em afetação somente é constituído com a 

vinculação da CIR ou CPR, a concepção dualista da alienação fiduciária 207  também está 

presente no patrimônio rural em afetação, composto, nesse caso, por obrigação de pagar a dívida 

na forma pactuada no título de crédito a ele vinculado e na garantia oferecida pelo devedor 

mediante a segregação patrimonial, constituída mediante a demarcação da matrícula do imóvel.  

Tal como na alienação fiduciária 208 , no patrimônio rural em afetação, satisfeita a 

obrigação de pagar, extinguem-se concomitantemente o direito obrigacional e real, diante da 

desvinculação do título de crédito ao imóvel desmembrado condicionalmente. Como efeito 

imediato, restitui-se o status quo ante, com o desfazimento do caráter resolúvel da propriedade, 

tendo em vista que o patrimônio rural em afetação torna-se ineficaz assim que houver o 

 
203 Fidúcia, “na terminologia do Direito Romano, significava a venda fictícia ou a venda que se fazia ao credor, 

com a condição de ser desfeita, ou ser transferido novamente o bem ao devedor, quando este pagasse 
integralmente a dívida. E, neste caso, o credor, a favor de quem se fazia a transferência, recebia o nome de 
fideicomissário e o devedor o de fiduciário, tomando a fidúcia, ou venda provisória, fictícia ou simulada, o 
caráter de um fideicomisso. [...] Na fidúcia há venda aparente, que se mantém enquanto o vendedor-devedor 
não paga ou não cumpre a obrigação a que está sujeito para com o comprador ou adquirente-credor. A venda 
que se segue, fundada na fidúcia, é mera restituição, desde que o fideicomissário-adquirente, tendo cumprido 
o pagamento de seu débito, nada mais tenha a pagar pelo retorno da propriedade fiduciada.” SILVA, De Plácido 
e. Vocabulário jurídico. 32. ed. Rio de Janeiro: Grupo Gen - Editora Forense, 2016. p. 624. 

204  Conforme Orlando Gomes, a “alienação fiduciária em garantia é uma das espécies do gênero negócio 
fiduciário.” GOMES, Orlando. Alienação Fiduciária. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,  1971, p. 31. 

205 CHALHUB, Melhim Namem. Alienação fiduciária: negócio fiduciário. 7. ed.   Rio de Janeiro: Forense, 2021, 
p. 69. 

206 Nesse sentido, ensina Orlando Gomes: “Da alienação fiduciária em garantia originam-se para as partes direitos 
e obrigações interdependentes, que se projetam em planos distintos. Porque encerra negócio translativo e 
negócio obrigacional, regulam-se seus efeitos, que se completam, em setores diversos do Direito Civil, 
aplicando-se-lhe regras próprias do direito de propriedade e do direito de crédito. Em síntese, possui 
simultaneamente eficácia real e pessoal.” GOMES, Orlando. Alienação Fiduciária em garantia. 2. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1971, p. 78. 

207 Conforme teoria dualista apontada por Moreira Alves, “foi Goltz quem, oito anos mais tarde, trabalhando sobre 
a concepção de Regelsberger, deixou bem claro que o negócio fiduciário, em sua estrutura íntima, resulta da 
conjunção de dois contratos: a) de contrato real positivo, em virtude do qual se dá a transferência normal do 
direito de propriedade ou de direito de crédito; e b) de contrato obrigatório negativo, pelo qual nasce para o 
fiduciário a obrigação de, após utilizar-se de certa forma do direito que lhe foi transmitido, o restituir ao 
fiduciante ou o retransmitir a terceiro. Cristalizava-se, assim, a concepção de negócio fiduciário a que, mais 
tarde, se denominou dualista, por resultar, como alterum genus, da união de dois negócios jurídicos de natureza 
diversa”. in MOREIRA ALVES, José Carlos. Da alienação fiduciária em garantia. São Paulo: Saraiva, 1973. 
p. 23-24.  

208 CHALHUB, Melhim Namem. Alienação fiduciária: negócio fiduciário. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021. 
p. 367. 
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pagamento da dívida, pois é seu pressuposto de eficácia da situação jurídica de direito real de 

garantia vinculação do título de crédito.  

De outro lado, se houver o inadimplemento da obrigação de pagar, a condição do 

desmembramento do imóvel também será implementada e, consequentemente, a propriedade 

resolúvel do devedor passa imediatamente ao credor (artigo 28), mediante consolidação da 

propriedade e atos de excussão dispostos na Lei nº 9.514/1997, que versa sobre a alienação 

fiduciária.  

Assim, em caso de inadimplência, o patrimônio rural em afetação em muito se 

assemelha à propriedade fiduciária, pois emprega os mesmos procedimentos de excussão da 

propriedade previstos na lei da alienação fiduciária, a caracterizar nessas espécies a utilização 

da propriedade resolúvel com escopo de garantia. Ainda na ordem de semelhanças, tanto a 

propriedade fiduciária, quanto o patrimônio rural em afetação, implicam na criação de um 

patrimônio de afetação para sua existência, retirando o bem afetado do patrimônio geral do 

devedor, cuja consequência é a limitação dos demais credores do titular sobre tal bem209.  

Ocorre, entretanto, que elas não se confundem, principalmente por não existir no 

patrimônio rural em afetação o desdobramento da posse210, com a transmissão da propriedade 

ao credor, o que desconfigura o caráter fiduciário do negócio contido na afetação rural.  

Dentro dessa ordem de ideias, serão demonstradas a seguir as semelhanças e diferenças 

entre o patrimônio rural em afetação com a alienação fiduciária em garantia, dois negócios 

jurídicos que contêm direito real, constituem propriedade resolúvel para fim de garantia, mas 

carregam em suas essências diferenças que os colocam em submodelos distintos de patrimônio 

de afetação (de direito real de garantia e de negócio fiduciário, respectivamente, por mais que 

a propriedade fiduciária também represente um direito real, mas em garantia). 
 

5.2 Da relação fiduciária 

 
209 “De fato, por efeito da constituição da propriedade fiduciária, cria-se um patrimônio de afetação integrado pelo 

bem objeto da garantia, que não é atingido pelos efeitos de eventual insolvência do devedor ou do credor, não 
integrando, portanto, a massa falida de um ou do outro. Disso resulta que se cair em insolvência o devedor-
fiduciante, o bem objeto da garantia, que foi excluído do seu patrimônio e passou a constituir um patrimônio 
de afetação, permanecerá separado dos bens da massa “até o advento do respectivo termo ou até o cumprimento 
da sua finalidade [...].” CHALHUB, Melhim Namem. Alienação fiduciária: negócio fiduciário. 7. ed.   Rio de 
Janeiro: Forense, 2021. p. 459. 

210 “Ao se constituir a propriedade fiduciária, opera-se o desdobramento da posse (Lei 9.514/1997, art. 23, 
parágrafo único), atribuindo-se ao credor-fiduciário a posse indireta e conservando o devedor-fiduciante a posse 
direta. Desta forma, a lei objetivou assegurar ao devedor-fiduciante o uso e gozo do imóvel, assegurando-lhe, 
“enquanto adimplente, a livre utilização, por sua conta e risco, do imóvel objeto da alienação fiduciária” (art. 
24, IV).” CHALHUB, Melhim Namem. Alienação fiduciária: negócio fiduciário. 7. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2021. p. 565. 
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A alienação fiduciária tem em sua essência a relação de confiança entre as partes211. O 

devedor/fiduciante transfere o bem ao credor/fiduciário e este garante a devolução do bem 

àquele, desde que cumprido a obrigação de pagar. O fator fiduciário, de confiança, é elemento 

essencial para constituir a propriedade fiduciária212.  

Decorre desse negócio fiduciário a transferência do bem ao credor, que adquire a 

propriedade resolúvel, para fim de garantia. Conforme resumido por Paulo Restiffe Neto e 

Paulo Sérgio Restiffe, quando a propriedade resolúvel (pr) for constituída com escopo de 

garantia da dívida (gd), está caracterizada a propriedade fiduciária (pf), traduzida na seguinte 

equação: pf = pr + gd213.  

Há nessa espécie de garantia uma desproporção na posição jurídica entre as partes, ao 

transmitir a propriedade do devedor ao credor para obter um efeito que, juridicamente, não 

necessitaria dessa transferência. Utiliza-se de um negócio jurídico mais forte do que o 

necessário, com o intuito de resguardar um fim financeiro mais fraco214.  

Já o patrimônio rural em afetação não tem o elemento do negócio fiduciário na sua 

concepção, pois o bem não é transmitido ao credor. Há apenas o destaque de parte de um 

imóvel, devidamente demarcado, destinado à garantia da dívida contraída pelo devedor com o 

credor. A transferência ocorre apenas se houver o inadimplemento da dívida. Nesse cenário, a 

 
211 Nesse sentido, Orlando Gomes afirma que: “Do negócio de alienação fiduciária nasce uma relação jurídica 

entre fiduciante e fiduciário, que se distingue pelo fator confiança. O fiduciante confia em que voltará a ser 
dono da mercadoria no momento em que pagar a dívida. Ao celebrar o negócio translativo, tem a intenção de 
recuperar o domínio da coisa alienada em garantia, bastando, para reavê-la, que cumpra a obrigação, 
expectativa que nutre ao contraí-la. Sob o aspecto técnico, a esperança de retorno da propriedade consubstancia-
se na pretensão restituitória, consistente na faculdade, contratualmente assegurada, de exigir do proprietário 
fiduciário que lhe devolva o direito fiduciariamente transferido tanto que resolvido pelo implemento da 
condição. A obrigação de restituir é elemento natural do contrato. Na alienação fiduciária em garantia, a 
pretensão restituitória tem natureza real, evidenciada pela qualidade do direito do fiduciante.” GOMES, 
Orlando. Alienação Fiduciária. 2. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1971. p. 21. 

212 Conforme Pontes de Miranda: “sempre que a transmissão tem um fim que não é a transmissão mesma, de modo 
que ela serve a negócio jurídico que não é o da alienação àquele a quem se transmite, diz-se que há fidúcia ou 
negócio jurídico fiduciário. [...] O elemento novo, que há no negócio fiduciário, é a confiança, a fidúcia (em 
sentido pós-romano).” PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. T. III. 
Parte geral: Negócios jurídicos, representação, conteúdo, forma, prova / atualizado por Marcos Bernardes de 
Mello; Marcos Ehrhardt Jr. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2012. §271, p. 117. 

213 RESTIFFE NETO, Paulo; RESTIFFE, Paulo Sérgio. Propriedade fiduciária imóvel: nas modalidades de 
financiamento mercadológico e autofinanciamento consorcial e transmissão dos novos direitos fiduciários e 
seus reflexos na recuperação judicial ou falência (regime jurídico, questionamentos, jurisprudência). São Paulo, 
SP: Malheiros Editores, 2009. p. 68. 

214 Nesse sentido, afirma Orlando Gomes: “A alienação fiduciária em garantia é negócio jurídico consistente na 
transmissão de propriedade, limitada por uma relação obrigacional que distorce o fim natural do contrato 
translativo. A alienação é meio para alcançar o fim de garantia. Desnatura-se, porque se destina a um fim menor 
do que decorre de sua causa e constitui uma propriedade temporária. Na formação dêsse negócio jurídico, 
conjugam-se dois vínculos: O de transmissão da propriedade e o do seu retôrno ao patrimônio do transmitente.” 
GOMES, Orlando. Alienação Fiduciária. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,  1971. p. 33. No mesmo 
sentido, TOMÉ, Maria João Carreiro Vaz; CAMPOS, Diego Leite de. A propriedade fiduciária (trust): estudo 
para a sua consagração no direito português. Coimbra: Almedina, 1999. p. 200. 
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confiança característica da alienação fiduciária, de que o credor irá devolver ao devedor o bem 

transferido, não existe.  

Existe, porém, a propriedade resolúvel com escopo de garantia, a ampliar a equação 

acima descrita de Paulo Restiffe Neto e Paulo Sérgio Restiffe. Dessa forma, no cenário atual, a 

equação seria: propriedade resolúvel (pr), constituída para garantia da dívida (gd), caracteriza 

a propriedade fiduciária (pf) ou patrimônio rural afetado (pra): pr + gd = pf ou pra. É que se 

passa a demonstrar no próximo tópico. 

 

 5.3 Propriedade resolúvel destinada à garantia 

De forma geral, a propriedade fiduciária é constituída mediante a afetação patrimonial 

de um bem do patrimônio geral do seu instituidor, a tornar a propriedade resolúvel, com escopo 

de garantia de uma obrigação (artigos 1.359, 1.360 e 1.368-A, CC)215. 

O patrimônio rural em afetação exibe características peculiares de propriedade, ao 

extrair do proprietário rural a propriedade plena do bem, sem, contudo, transmiti-lo ao credor 

vinculado. Portanto, tal como a propriedade fiduciária, se apresenta como “uma propriedade 

limitada pelas restrições que sofre em seu conteúdo, em virtude da finalidade para qual é 

constituída, tendo duração limitada, enquanto perdurar o escopo ao qual se destina”216.  

A diferença entre os dois está na posição do titular da propriedade resolúvel.  

Na alienação fiduciária, o imóvel é transferido ao credor sob condição resolutiva, com 

escopo de garantia, ao passo que o devedor “tornar-se titular de direito de aquisição sob 

condição suspensiva”217.  

Já na propriedade rural afetada, a propriedade resolúvel fica ao lado do devedor, cujo 

caráter resolúvel deixa de existir quando implementada a condição, seja com o pagamento 

integral da dívida (a desvincular a CIR ou CPR do patrimônio afetado e retornar ao proprietário 

rural a propriedade plena), seja pelo inadimplemento do devedor, a permitir que o credor tome 

 
215  Nessa perspectiva, afirma Paulo Restiffe Neto e Paulo Sérgio Restiffe: “pondere-se que a separação 

patrimonial, com afetação da propriedade resolúvel, destina-se a investir o proprietário fiduciário de titularidade 
dominial legal, atual, com o escopo de garantia necessária e suficientemente segura sobre o imóvel garantidor 
do pagamento da dívida causal.” RESTIFFE NETO, Paulo; RESTIFFE, Paulo Sérgio. Propriedade fiduciária 
imóvel: nas modalidades de financiamento mercadológico e autofinanciamento consorcial e transmissão dos 
novos direitos fiduciários e seus reflexos na recuperação judicial ou falência (regime jurídico, questionamentos, 
jurisprudência). São Paulo, SP: Malheiros Editores, 2009. p. 68. 

216 CHALHUB, Melhim Namem. Alienação fiduciária: negócio fiduciário. 7. ed.   Rio de Janeiro: Forense, 2021. 
p. 158. 

217 CHALHUB, Mehim Namem. Alienação fiduciária de bens imóveis. Aspectos da formação, execução e extinção 
do contrato. Revista de Direito Imobiliário, v. 51, p. 235-252, jul./dez. 2011. 
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para si, de forma imediata, o bem afetado218. Ao passo que o credor vira detentor de um direito 

de aquisição sob condição suspensiva. É o que se extrai de várias passagens da Lei do Agro. 

O inciso II do artigo 17 dispõe que a CIR é um título de crédito representativo de 

obrigação de entregar, em favor do credor, bem imóvel rural afetado para garantia da operação 

da promessa de pagamento em dinheiro, decorrente da operação de crédito, em caso de 

inadimplemento do devedor219.  

Já o inciso IX do artigo 22 determina que esteja lançada na CIR a autorização irretratável 

para que o oficial de registro de imóveis transmita a propriedade rural afetada ao credor, em 

caso de inadimplemento220, conforme a possibilidade prevista no artigo 28 para que o credor 

exerça “de imediato o direito à transferência, para sua titularidade, do registro da propriedade 

da área rural que constitui o patrimônio rural em afetação, ou de sua fração, vinculado à CIR 

no cartório de registro de imóveis correspondente”, utilizando-se, conforme §§2º e 3º do artigo 

28, os procedimentos previstos nos artigos 26 e 27, da Lei 9.514/1997. 

Conforme se extraem dos artigos citados, em caso de descumprimento da obrigação, 

estará implementada a condição resolutiva ao devedor (artigo 28) e suspensiva do credor (artigo 

17, II). Caso não haja o cumprimento por parte do devedor da obrigação de entregar o bem ao 

credor (artigo 17, II), este poderá iniciar o procedimento para consolidação da propriedade 

(artigo 28). Dessa forma, resolve-se a propriedade do devedor pelo implemento da condição 

(artigo 1.359, CC221). 

Nesse sentido, ao lado do credor, a condição está no direito de se apoderar do imóvel 

rural afetado de forma imediata, sem qualquer intervenção judicial, desde que obedecidos os 

procedimentos determinados em lei.  Do lado do devedor, a condição resolutiva está na perda 

da propriedade com a consequente obrigação de entrega de bem que, a partir de agora, é do 

credor. 

 
218Conforme Fábio Ulhoa: “ O único objetivo da instituição da propriedade resolúvel era garantir a satisfação de 

certa obrigação. Verificada esta, em razão do adimplemento pelo devedor ou pela venda do bem a terceiros, 
não há mais por que preservá-la”. COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito civil, volume 4: direito das coisas, 
direito autoral. 4. ed.  São Paulo: Saraiva, 2012. p. 516.  

219 Art. 17. Fica instituída a CIR, título de crédito nominativo, transferível e de livre negociação, representativa 
de: I - promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito de qualquer modalidade; e II - 
obrigação de entregar, em favor do credor, bem imóvel rural, ou fração deste, vinculado ao patrimônio rural 
em afetação, e que seja garantia da operação de que trata o inciso I do caput deste artigo, nas hipóteses em que 
não houver o pagamento da operação até a data do vencimento. 

220 Art. 22. A CIR conterá os seguintes requisitos lançados em seu contexto: [...] IX - a autorização irretratável 
para que o oficial de registro de imóveis processe, em favor do credor, o registro de transmissão da propriedade 
do imóvel rural, ou da fração, constituinte do patrimônio rural em afetação vinculado à CIR, de acordo com o 
disposto no art. 28 desta Lei. 

221 Art. 1.359. Resolvida a propriedade pelo implemento da condição ou pelo advento do termo, entendem-se 
também resolvidos os direitos reais concedidos na sua pendência, e o proprietário, em cujo favor se opera a 
resolução, pode reivindicar a coisa do poder de quem a possua ou detenha. 
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Dito de outra maneira, ao lado do devedor, extingue-se de forma imediata o seu direito 

de proprietário resolúvel do bem afetado pela efetivação de condição prevista na CIR ou CPR 

em relação ao inadimplemento da obrigação, diante da obrigação do devedor de entrega do bem 

afetado (artigo 17, II) e autorização da transmissão imediata do bem ao credor (artigos 22, IX 

e 28).  

Todavia, ao contrário da propriedade fiduciária, não há transferência prévia da 

propriedade do devedor ao credor, isso ocorrerá somente em caso de inadimplemento da 

obrigação. Desta forma, houve no patrimônio rural em afetação a otimização dos atos, pois, ao 

contrário da propriedade fiduciária222, não se faz necessária a transmissão do bem. Diante disso, 

o patrimônio rural em afetação retira a suposta simulação existente na alienação fiduciária em 

garantia223. 

Na alienação fiduciária, a propriedade fiduciária se constitui com a transferência da 

propriedade resolúvel ao credor, com o escopo de garantia. Há a junção de dois contratos, um 

“contrato real positivo” (de transferência do imóvel) e outro “contrário obrigatório negativo” 

(de restituição do imóvel após pagamento da dívida)224. Nesse negócio jurídico, o credor figura 

como proprietário do bem até o implemento da condição resolutiva (pagamento ou não da 

dívida), ocasião em que o devedor readquire o bem (quando do pagamento integral da dívida) 

ou o credor se consolida plenamente na propriedade (em caso de inadimplemento)225.  

Conforme Melhim Chalhub, na propriedade fiduciária: 

 

 
222 Que é transmitida ao fiduciário, com condição que este retransmita ao fiduciante a propriedade, uma vez 

cumprido o encargo. 
223 Apesar da tese de simulação na alienação fiduciária em garantia não mais encontrar respaldo na doutrina e 

jurisprudência, o tema sempre está em análise, como forma de reafirmar a validade do negócio realizado na 
alienação fiduciária. Sobre negócio simulado na alienação fiduciária, apresenta Manoel Justino Bezerra Filho 
as seguintes considerações: “para que se tente delimitar as semelhanças e diferenças entre o negócio fiduciário 
e o negócio simulado, considerando-se a existência de autores que, embora defendendo corrente já agora 
afastada, afirmam ser o negócio fiduciário um negócio simulado. Sousa Lima anota que ‘a confusão do negócio 
fiduciário com o negócio simulado tem constituído um dos maiores entraves ao perfeito conhecimento de nosso 
instituto, causando incertezas várias sobre ele’. Esta confusão, embora já tenha sido sanada, encontra 
justificativa racional, pois o negócio efetivamente realizado na operação fiduciária transfere a propriedade do 
bem, quando na realidade as partes não têm qualquer intuito de efetuar qualquer compra e venda, pretendendo 
apenas instituir um tipo de garantia ao outro negócio que está sendo celebrado.” BEZERRA FILHO, Manoel 
Justino. Da fidúcia à securitização: as garantias dos negócios empresariais e o afastamento da jurisdição. Visão 
crítica da alienação fiduciária de imóveis da Lei nº 9.514/97. São Paulo: Revista da Escola Paulista da 
Magistratura, a. 14, n. 2, ago. 2014. p. 79. 

224 MOREIRA ALVES, José Carlos. Da alienação fiduciária em garantia. São Paulo: Saraiva, 1973. p. 24. 
225 “De sua conceituação legal resulta que é um negócio jurídico de disposição condicional. Subordinado a uma 

condição resolutiva, porque a propriedade fiduciária cessa em favor do alienante, uma vez verificado o 
implemento da condição resolutiva, não exige nova declaração de vontade do adquirente ou do alienante, nem 
requer a realização de qualquer novo ato. O alienante, que transferiu fiduciariamente a propriedade, readquire-
a pelo só pagamento da dívida”. PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de direito civil. Vol. IV. 25. ed. 
Rio de Janeiro: Grupo Gen - Editora Forense, 2017. p. 379. 



78 
 

Os poderes do fiduciário são delimitados por um pactum fiduciae, e essa delimitação 
anula parcialmente o efeito real da transmissão, isso significando que, não obstante 
atribua a propriedade ao fiduciário, o fiduciante não lhe confere direito de uso, gozo 
e disposição, dado que os direitos econômicos que constituem o conteúdo da 
propriedade são reservados ao transmitente-fiduciante ou aos beneficiários indicados 
por estes.226  

 

Na propriedade fiduciária ocorre a transferência da propriedade (-), acompanhado de 

uma convenção entre as partes com o intuito de neutralizar o efeito de direito real da transmissão 

(-), tudo isso com o único escopo de garantia (+). É a regra do menos com menos é igual a mais. 

Já no patrimônio rural em afetação essa regra do produto de dois “números negativos” 

(transferência e pacto que anula a transferência) ser igual a um “número positivo” (garantia) 

não é necessária, o que acarreta certa redução dos custos de transação, diante da desnecessidade 

de transferência “ficta”227 da propriedade ao credor, para depois ser retransmitido ao devedor, 

mediante o pagamento da dívida.  

Mesmo que a propriedade permaneça em nome do devedor, isso não se faz de forma 

plena, diante da condição resolutiva expressa no título, que atribui direito expectativo de 

propriedade ao credor e se opera de pleno direito, sem qualquer interpelação judicial, no caso 

de inadimplemento do devedor. 

Durante a vinculação da CIR ou CPR no patrimônio rural em afetação, o devedor poderá 

exercer seu direito de usar e fruir o bem228 de forma exclusiva (artigo 24), mas, implementada 

a condição resolutiva, esse exercício cessa completamente e transfere a titularidade do bem 

automaticamente ao credor. Já o credor, enquanto não efetivada a condição suspensiva, será 

apenas titular de direito eventual previsto no artigo 130 do CC 229 , para praticar os atos 

destinados a conservação do bem230. 

Dessa forma, o patrimônio rural em afetação gera uma propriedade resolúvel ao 

devedor, diante da possibilidade de o devedor exercer todos os direitos inerentes de proprietário, 

com a expectativa de sua conservação, mas sujeita a um evento futuro, que é a condição 

resolutiva disposta nos artigos 121 e 127, do CC231.  

 
226 CHALHUB, Melhim Namem. Alienação fiduciária: negócio fiduciário. 7. ed.   Rio de Janeiro: Forense, 2021. 

p. 160. 
227 Por ter sido anulado os seus efeitos pelo pactum fiduciae. 
228 Não poderá dispor, diante da proibição prevista no art. 10, §3º, da Lei do Agro. 
229 Art. 130. Ao titular do direito eventual, nos casos de condição suspensiva ou resolutiva, é permitido praticar os 

atos destinados a conservá-lo. 
230 FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: Direitos Reais. Vol. 5. 8. ed. 

Salvador: JusPodivm, 2012. p. 527-528. 
231 Art. 121. Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o 

efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto. [...] Art. 127. Se for resolutiva a condição, enquanto esta 
se não realizar, vigorará o negócio jurídico, podendo exercer-se desde a conclusão deste o direito por ele 
estabelecido. 
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O fim da afetação e vinculação da propriedade rural é o mesmo da propriedade 

fiduciária, não se busca a integração do bem imóvel ao patrimônio do credor, mas sim a 

atribuição de garantia aos credores de uma “espécie de direito de propriedade que lhe confere 

apenas os poderes necessários à execução da afetação”232.  

Luciano de Camargo Penteado 233  salienta que a propriedade resolúvel, ao lado da 

propriedade fiduciária, tratam-se de “propriedades de eficácia pendente”, cujas situações 

jurídicas dominiais têm “transitoriedade imanente” caracterizada pela “possibilidade de 

desaparecer do patrimônio do titular”. Nessa esteira, tanto propriedade fiduciária quanto 

patrimônio rural em afetação utilizam a propriedade resolúvel com escopo de garantia, na 

medida em que o objeto da garantia é uma propriedade precária, pois pode se extinguir da forma 

pactuada no título, o que implica dizer que a “resolubilidade acompanhará a própria situação 

jurídica”.  

A única diferença entre os dois é a posição da condição resolutiva, que é oposta. 

Enquanto na propriedade fiduciária o caráter resolúvel da propriedade está do lado do credor, 

o patrimônio rural em afetação confere ao devedor a propriedade resolúvel. 
 

5.4 Utilização da mesma técnica de excussão imediata  

Da conclusão do quanto exposto no tópico anterior, corolário lógico da propriedade 

resolúvel no patrimônio rural em afetação é a possibilidade de excussão imediata do bem 

afetado, pois esta é a condição resolutiva existente no título garantido, que possibilita extinção 

do direito de proprietário do devedor. 

Essa excussão da propriedade resolúvel presente no patrimônio rural em afetação segue 

as mesmas regras da alienação fiduciária em garantia, conforme disposto nos §§2º e 3º do artigo 

28, da Lei do Agro, que determina a utilização dos procedimentos previstos na lei da alienação 

fiduciária em garantia234.  

O mesmo procedimento servirá tanto nas obrigações garantidas na CIR quanto na CPR, 

pois apesar da previsão de excussão imediata estar apenas no capítulo que trata sobre a CIR 

 
232 CHALHUB, Melhim Namem. Alienação fiduciária: negócio fiduciário. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021. 

p. 160. 
233 PENTEADO, Luciano de Camargo. Direito das coisas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 479. 
234 Artigos 26 e 27, da Lei nº 9.514/1997. 
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(Capítulo III), o artigo 16 remete às normas previstas no artigo 28, para que sejam aplicadas na 

CPR quando garantida pelo patrimônio rural em afetação235. 

Uma pequena ressalva, apesar do caput do artigo 28 da Lei do Agro não mencionar a 

necessidade de constituição do devedor em mora, para que o credor possa exercer de imediato 

o direito de transferência, o seu §2º dispõe que para a hipótese prevista no caput “aplica-se, no 

que couber, o disposto nos arts. 26 e 27 da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997” e sendo 

assim, como o caput do artigo 26 da Lei nº 9.514/1997 determina a constituição em mora do 

devedor, é certo que no patrimônio rural em afetação a notificação prévia do devedor sobre a 

mora deve ser cumprida, na forma prevista na Lei n° 9.514/1997. 

Além disso, é prudente que sejam seguidos os mesmos procedimentos de consolidação 

da propriedade do patrimônio rural em afetação ao credor, com as mesmas diligências de 

constituição do devedor em mora previstas na alienação fiduciária. Essa prudência é de toda 

válida, sob pena de se perder a vasta experiência gerada sobre a existência ou não de pacto 

comissório, autotutela e afronta ao devido processo legal nesse tipo de procedimento.  

Ao seguir os mesmos procedimentos da alienação fiduciária para excussão do bem, o 

patrimônio rural em afetação apropria-se dos conhecimentos doutrinários e experiência 

jurisprudencial construídos por décadas sobre aquele procedimento, o que atende ao princípio 

de economia de meios oriundo da doutrina de Miguel Reale, citado anteriormente236.  
 

5.4.1 Pacto comissório, autotutela e devido processo legal 

A concepção do pacto comissório237 é de ordem moral, a proteger o devedor (mais 

fraco) do credor (mais forte)238 e impedir o enriquecimento indevido do credor, por ser regra 

de experiência comum que o valor do imóvel dado em garantia se sobrepõe ao montante da 

 
235 Art. 16. A emissão da CPR que utilizar como garantia o patrimônio rural em afetação atenderá ao disposto na 

Lei nº 8.929, de 22 de agosto de 1994 , e deverá cumprir as normas previstas no caput e no § 1º do art. 19, no 
art. 21, nos incisos VIII e IX do caput e nos §§ 1º e 2º do art. 22 e nos arts. 24, 25 e 28 desta Lei. 

236 REALE, Miguel. Fontes e modelos no direito: para um novo paradigma hermenêutico. São Paulo: Saraiva, 
1994. p. 32. 

237 Segundo Carvalho Santos: “toda cláusula que atribui ao credor o direito de fazer vender o imóvel sem a 
observância das formalidades legais é nula, por estar compreendida e ser considerada como um pacto 
comissório, ainda que a cláusula apenas autorizasse o credor a ficar com a garantia mediante um preço fixado 
por avaliação de peritos escolhidos pelas partes ou nomeados de ofício”. SANTOS, João Manuel de Carvalho. 
Código Civil brasileiro interpretado, principalmente do ponto de vista prático, Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 
1982. v. 10, p. 92. 

238 Conforme Clóvis Beviláqua, “a proibição do pacto comissório funda-se em motivo de ordem ética. O direito 
protege o fraco contra o forte, impede que a pressão da necessidade leve o devedor a convencionar o abandono 
do bem ao credor por quantia irrisória” BEVILAQUA, Clóvis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil 
comentado. Rio de Janeiro, 1956. v. 3, p. 269. 
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dívida, e isso incorreria na prática de exploração usuária e invocaria “o princípio da 

inampliabilidade dos direitos dos credores com direito real”239.  

Há também o entendimento de que o pacto comissório, ao permitir a transferência da 

propriedade ao credor sem a participação do Poder Judiciário, apresentaria uma autotutela ou 

execução privada, o que violaria os princípios do devido processo legal, da inafastabilidade da 

jurisdição, da ampla defesa e do contraditório, sem a análise do Poder Judiciário240.  

 Dessa forma, o artigo 28 da Lei do Agro, ao remeter aos procedimentos previstos na 

Lei nº 9.514/1997 241 , visa trazer todo o embasamento e consistência que a excussão 

extrajudicial da alienação fiduciária em garantia alcançou nas últimas décadas pela doutrina242 

 
239 Nesse sentido, Pontes de Miranda, sobre a prática da usura, afirma que “[o] fundamento do art. 765 está em que 

o pacto comissório, nas garantias reais, poria o devedor à mercê de explorações usurárias. Aliás, tem o mesmo 
fundamento a proibição da venda particular do bem hipotecado, ou dado em anticrese; embora o art. 774, III, 
fale de pacto de outorga de poder para venda amigável, tratando-se de bem empenhado. O pacto comissário, 
posterior ao vencimento, em si mesmo válido, pode ser, por outro motivo, usurário (Constituição de 1946, art. 
154) e, pois, nulo por essa razão. O pacto comissário posterior ao vencimento somente pode ser registrado para 
obtenção de eficácia real se satisfaz os requisitos da compra e venda resolúvel.” Mais adiante, afirma que “O 
princípio do art. 765 subsume-se noutro, que pode, a cada passo, ser invocado: o princípio da inampliabilidade 
dos direitos dos credores com direito real.” PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito 
Privado. T. XX. Parte especial: Direito das coisas: direitos reais de garantia, hipoteca, penhor, anticrese. / 
atualizado por Nelson Nery Jr., Luciano de Camargo Penteado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. § 
2.422. p. 96-97.  

240 HADDAD, Luís Gustavo. A proibição do pacto comissório no direito brasileiro. Tese (Doutorado em Direito 
Civil) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, sob a orientação do Prof. Alcides Tomasetti Júnior, 
2013, p. 74. 

241 Consistente em, principalmente: (i) constituição do devedor em mora, para pagamento da dívida no prazo de 
15 dias (art. 26, §1º); (ii) somente após decorrido o prazo, sem purgação da mora, o oficial do registro de 
imóveis consolidará a propriedade em nome do credor (art. 26, §7º); (iii) após, com a anuência do devedor, o 
credor pode ficar com o bem (art. 26, §8º c.c, p. u. dos arts. 1.365 e 1.428); se assim não ocorrer (iv) o credor 
terá prazo de 30 dias para alienar o imóvel mediante hasta pública (art. 27, caput), ocasião em que o devedor 
poderá, até a data do segundo leilão, exercer o direito de preferência, pelo preço da dívida, mais todos os 
encargos e despesas previstos na lei (art. 27, 2º-B). 

242 Por todos, segue trecho de estudo de Gisela Sampaio da Cruz Guedes e Aline de Miranda Valverde Terra, 
citando Orlando Gomes, Caio Mário da Silva Pereira e Marco Aurelio S. Viana: “embora a cláusula comissória 
seja considerada imoral e leonina, a merecer a declaração de invalidade expressamente cominada pelo art. 1.428 
do CC, isso '[...] não impede que as partes, a posteriori, ajustem a dação em pagamento e utilizem como 
instrumento de resgate do débito o próprio objeto antes dado em garantia. Uma coisa é o pacto comissório, 
outra a dação em pagamento’. Nesse sentido, também afirma Caio Mário da Silva Pereira que, não obstante a 
proibição da cláusula comissória, é lícita a convenção pela qual o devedor, após o vencimento da obrigação, 
entrega em pagamento da dívida a mesma coisa ao credor, que a aceita, liberando-o. A dação em pagamento, 
segundo esse autor, não participa da natureza ‘antissocial’ da cláusula comissória. Não se trata aqui de direito 
assegurado ao credor, ‘[...] mas de faculdade reconhecida ao devedor, que resulta da vontade livre daquele que 
deve’” Gisela Sampaio da Cruz Guedes e Aline de Miranda Valverde Terra, Pacto Comissório vs. Pacto 
Marciano: estruturas semelhantes com repercussões diversas. In: CRUZ GUEDES, Gisela Sampaio da; DE 
MORAES, Maria Celina Bodin;  MEIRELES, Rose Melo Venceslau (coord.), Direito das Garantias, São 
Paulo: Saraiva, 2017. p. 176. 
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e jurisprudência243, em relação ao pacto comissório e pacto marciano244, ofensa ao princípio do 

devido processo legal245 ou autotutela246. 

Sobre a importância desse histórico, o Supremo Tribunal Federal (STF) julgou 

recentemente o tema 249 de repercussão geral e fixou a tese de constitucionalidade do 

procedimento de execução extrajudicial das dívidas hipotecárias contraídas no regimento do 

Sistema Financeiro de Habitação247. Ainda está pendente o julgamento do tema 982, sobre a 

 
243 Súmula 28 do STJ: “O contrato de alienação fiduciária em garantia pode ter por objeto bem que já integrava o 

patrimônio do devedor.”; REsp 162.942/MS, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª T, julgado em 
30.04.1998). No mesmo sentido: STJ, Resp 5.528/RS, 4ªT, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 
19.11.1991); TJSP; Apelação Cível 1000067-51.2018.8.26.0281; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão 
Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itatiba - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/12/2019; 
Data de Registro: 10/12/2019;  TJSP;  Apelação Cível 1035162-49.2018.8.26.0506; Relator (a): Alfredo Attié; 
Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 
27/10/2020; Data de Registro: 28/10/2020. 

244 Enunciado nº 626 da VIII Jornada de Direito Civil: “não afronta o art. 1.428 do Código Civil, em relações 
paritárias, o pacto marciano, cláusula contratual que autoriza que o credor se torne proprietário da coisa objeto 
da garantia mediante aferição de seu justo valor e restituição do supérfluo (valor do bem em garantia que excede 
o da dívida).” No mesmo sentido, Moreira Alves afirma que: “Não é ilícito, porém, o denominado pacto 
Marciano (por ser defendido pelo jurisconsulto romano Marciano e confirmado em rescrito dos imperadores 
Severo e Antonino). Por esse pacto, se o débito não for pago, a coisa poderá passar à propriedade plena do 
credor pelo seu justo valor, a ser estimado antes ou depois de vencida a dívida, por terceiro.” MOREIRA 
ALVES, José Carlos. Da alienação fiduciária em garantia. São Paulo: Saraiva, 1979. p. 107 

245 “Conforme já tivemos oportunidade de destacar, o inciso LIV do art. 5º da CF daquele mesmo dispositivo 
constitucional, ao prever que “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”, 
“não estabelece que essa última garantia seja exclusiva dos processos judiciais. É amplamente reconhecida a 
aplicação dos direitos inerentes ao devido processo legal aos processos administrativos, arbitrais, e até mesmo 
às relações privadas”. Daí admitirmos que atos de execução possam ser presididos por agente privado, que 
pode ser um árbitro ou um tabelião, “investido dos poderes executivos a serem praticados sob o controle da 
autoridade jurisdicional competente”. YARSHEL, Flávio Luiz. Parecer juntado no Agravo de Instrumento nº 
2130635-40.2020.8.26.0000 (Tribunal de Justiça de São Paulo) pela Agravante Atvos, que pretendia reverter 
decisão que indeferiu tutela cautelar requerida pela Atvos para barrar a transferência das ações representativas 
do seu controle, objeto de alienação fiduciária em favor da Agravada Natixis. 

246 “Talvez a mais frequente e imerecida das críticas tecidas à execução extrajudicial é a de que tal técnica 
encerraria modalidade de autotutela, de justiça de mão própria, incompatível com o Estado Democrático de 
Direito. Não nos parece este o caso. De autotutela se trataria se houvesse a reação direta e pessoal de quem faz 
justiça com as próprias mãos, vale dizer, se um dos sujeitos em conflito buscasse resolvê-lo por meio de uma 
ação direta, em lugar de se valor de um instrumento apropriado para que um terceiro o dirima; ou seja, se o 
credor impusesse ao devedor, sponte propria, a satisfação de seu interesse. Não é isso o que ocorre na execução 
extrajudicial ora examinada. Aqui, o procedimento é conduzido pelo agente de execução extrajudicial, 
necessariamente um terceiro, imparcial e idôneo, a quem o Estado concedeu, expressamente e por força de lei, 
os poderes para praticar determinados atos executivos tendentes à satisfação do crédito, assim como impôs, em 
contrapartida, responsabilidades compatíveis com os poderes que lhe foram atribuídos.” BRESOLIN, Umberto 
Bara. Execução extrajudicial imobiliária: aspectos práticos. São Paulo: Atlas, 2013. p. 143-144. 

247 “EMENTA Direito processual civil e constitucional. sistema financeiro da habitação. Decreto-lei nº 70/66. 
Execução extrajudicial. Normas recepcionadas pela Constituição Federal de 1988. Precedentes. Recurso 
extraordinário não provido. 1. O procedimento de execução extrajudicial previsto pelo Decreto-Lei nº 70/66 
não é realizado de forma aleatória, uma vez que se submete a efetivo controle judicial em ao menos uma de 
suas fases, pois o devedor é intimado a acompanhá-lo e pode lançar mão de recursos judiciais se irregularidades 
vierem a ocorrer durante seu trâmite. 2. Bem por isso, há muito a jurisprudência da Suprema Corte tem 
estabelecido que as normas constantes do Decreto-lei nº 70/66, a disciplinar a execução extrajudicial, foram 
devidamente recepcionadas pela Constituição Federal de 1988. 3. Recurso extraordinário não provido, 
propondo-se a fixação da seguinte tese de repercussão geral: “É constitucional, pois foi devidamente 
recepcionado pela Constituição Federal de 1988, o procedimento de execução extrajudicial previsto no 
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“constitucionalidade do procedimento execução extrajudicial nos contratos de mútuo com 

alienação fiduciária de imóvel, pelo Sistema Financeiro Imobiliário (SFI), conforme previsto 

na Lei nº 9.514/1997”, mas que deve seguir o entendimento proferido no tema 249, diante da 

identidade dos temas.  

Nas instâncias inferiores, a excussão extrajudicial não encontra resistência e já está 

aclimatada e amplamente aceita248, pois segue entendimento anteriormente pacificado no STF 

desde 1998249. Recente acórdão da 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), entendeu pela possibilidade de excussão da garantia 

fiduciária250 e inexistência de pacto comissório: 

 
Agravo de Instrumento. Tutela cautelar antecedente de arbitragem. Alienação das 
ações da 'Atvos Agroindustrial' oferecidas como garantia. Indeferimento da tutela em 
primeiro grau. Alienação fiduciária. Possibilidade de excussão. Essencialidade 
afastada por esta c. Câmara em recursos interpostos na recuperação judicial da 'Atvos 
Investimentos', que, posteriormente, desistiu da sua recuperação judicial. Procuração 

 
Decreto-lei nº 70/66”. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno. RE 627106. Relator: Ministro Dias 
Toffoli. Data do julgamento: 8 de abril de 2021. Data de registro: 14.06.2021. 

248 Vale aqui mencionar importante acórdão de relatoria da então Desembargadora Tribunal Regional Federal da 
1ª Região (TRF1), e posterior Ministra do STJ, Eliana Calmon, ao analisar os procedimentos de execução 
extrajudicial hipotecária previstos no Decreto-Lei 70/1966 (DL 70/66). No voto do Des. Olindo Menezes houve 
o enfrentamento do argumento de cunho social sob a perspectiva de que não há a desobrigação de pagar a 
dívida: “Fala-se em inconstitucionalidade, em ausência de contraditório, em lei autoritária, mas ninguém diz 
que não deve. O argumento de cunho social, pelo grande número de executados, não é suficiente para afastar o 
cumprimento da lei, mesmo porque a decisão que impedisse a execução não os desobrigaria do pagamento do 
financiamento pelo seu valor de custo. O dinheiro é uma mercadoria cara. Os valores emprestados aos 
mutuários provêm de caderneta de poupança, e devem ser remunerados em sintonia com a inflação. Se, na outra 
ponta da operação, o agente financeiro não recebe na mesma proporção, o tomador vai ter que, cedo ou tarde, 
pagar a diferença. Dessa forma, o argumento social não justifica a suspensão das execuções.” BRASIL. 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Agravo Regimental na Suspensão de Segurança 95.01.08962-2/MT, 
Rel. Desembargador Leite Soares, Relatora para acórdão Des. Eliana Calmon, Plenário, 13 votos a 4. Data do 
julgamento: 21 de setembro de 1995. Data de registro: 27.06.1996. 

249 “EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DECRETO-LEI Nº 70/66. CONSTITUCIONALIDADE. Compatibilidade 
do aludido diploma legal com a Carta da República, posto que, além de prever uma fase de controle judicial, 
conquanto a posteriori, da venda do imóvel objeto da garantia pelo agente fiduciário, não impede que eventual 
ilegalidade perpetrada no curso do procedimento seja reprimida, de logo, pelos meios processuais adequados. 
Recurso conhecido e provido” BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Primeira Turma. RE 223.075/DF. Relator: 
Ministro Ilmar Galvão. Data do julgamento: 6 de novembro de 1997. Entendimento referendado posteriormente 
em diversos julgamentos: RE n. 287.453-RS, Rel. Min. Moreira Alves, j. 18.09.01; AI 312.004-AgR/SP, Rel. 
Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ 28.4.2006; e AI 514.565-AgR/PR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda 
Turma, DJ 24.2.2006; AI 600.257-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 19.12.2007; 
AI 600.876-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 23.2.2007; RE 513.546-AgR/SP, Rel. Min. 
Eros Grau, j. 24.06.2008; RE 523.966-7/SP, Rel. Min, Carmem Lucia, j. 22.10.07; AI-AgR 678.256-SP, 2ª 
Turma, Rel. Min. Cezar Peluso, 02-03-2010. 

250 O julgamento analisou a excussão de garantia de ações prevista na Lei nº 4.728/1965, mas o entendimento pela 
possibilidade da excussão extrajudicial lá assentado é totalmente aproveitado para a Lei nº 9.514/1997, 
especialmente para o tema deste tópico, de possibilidade de pacto marciano, diante da avaliação da garantia 
feita por terceiro. O ponto principal apontado pela Agravante Atvos era que a transferência das ações teria 
acontecido de forma ilícita, a preço vil e sem o devido processo legal. Além disso, a importância do julgamento, 
embasado com inúmeros pareceres jurídicos de importantes juristas (Prof. Flávio Luiz Yarshell, Prof. Gustavo 
Tepedino, Profa. Sheila Neder Cerezetti, Prof. Marcelo Vieira Von Adamek, Prof. Francisco Satiro e Prof. José 
Alexandre Tavares Guerreiro), carrega um conteúdo de grande relevância para consolidação do assunto. 
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outorgada ao credor, com amplos poderes para negociar as ações. Invalidade do 
documento que deverá ser decidida pelo juízo arbitral. O fato de parte do grupo estar 
em recuperação judicial não impede, em tese, a alteração do quadro societário e do 
controle acionário. Pacto comissório e marciano. Avaliação das ações realizada por 
terceiro isento. Indeferimento da tutela cautelar antecedente de arbitragem, mantido. 
Ausência dos requisitos ensejadores da medida. Recurso não provido251. 

 

No voto do Relator, Des. Alexandre Lazzarini, assim ficou assentado: 
 

O pacto marciano, por outro lado, representa uma faculdade do devedor e está 
revestido de requisitos que evitam abusos do credor em prejuízo ao devedor e demais 
credores. Isso porque, no caso de inadimplemento, o credor poderá se apropriar do 
bem oferecido em garantia, desde que (a) haja uma prévia avaliação independente, 
realizada por terceiro isento e (b) quitada a dívida, o valor restante seja devolvido ao 
devedor. 

 

Do quanto demonstrado, a possibilidade de excussão imediata pelo credor do 

patrimônio rural em afetação prevista nos artigos 22, IX e 28 da Lei do Agro, ao seguir os 

procedimentos da Lei nº 9.514/1997, deve se acomodar no ordenamento jurídico no mesmo 

sentido do que já está consolidado sobre a alienação fiduciária. 

Porém, como não há no patrimônio rural em afetação a transferência prévia do bem ao 

credor, e diante do quanto disposto no inciso II, do artigo 17, de obrigação do devedor entregar 

o imóvel ao credor, bem como no artigo 28, de direito do credor de excutir para si o bem, muito 

provavelmente haverá a retomada da discussão sobre a nulidade do pacto comissório, tendo em 

vista que não será possível se utilizar da tese defendida na alienação fiduciária de que o credor 

é o proprietário do objeto da garantia. 
 

5.5 Diferença de autonomia 

Apesar de seguir o mesmo procedimento, a autonomia do patrimônio afetado na 

alienação fiduciária e no patrimônio rural em afetação é diferente, tendo em vista que neste, 

configura autonomia imperfeita e, naquele, autonomia perfeita. 

Na autonomia perfeita, ou absoluta, os credores vinculados ao patrimônio afetado 

somente podem obter a satisfação de seus créditos com os bens e direitos integrantes do 

patrimônio segregado, sem responsabilidade subsidiária do patrimônio geral. Já na autonomia 

 
251 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Agravo de 

Instrumento 2130635-40.2020.8.26.0000. Relator: Alexandre Lazzarini. Data do Julgamento: 25 de novembro 
de 2020. Data de Registro: 18.12.2020. 
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imperfeita, ou relativa, os credores vinculados ao patrimônio afetado podem buscar, além do 

patrimônio segregado, os bens e direitos do patrimônio geral do devedor252. 

Diante desse cenário, o patrimônio rural em afetação tem autonomia imperfeita ou 

relativa, pois permite ao credor do bem segregado atingir o patrimônio geral do devedor, caso 

o valor arrematado em leilão não seja suficiente para quitar a dívida (artigo 28, §3º), o que não 

ocorre na alienação fiduciária, cuja dívida estará extinta, caso o valor da arrematação do 

segundo leilão não seja suficiente para sua quitação (artigo 27, §5º, da Lei nº 9.514/1997). 

Percebe-se, portanto, que apesar das imensas semelhanças entre as garantias reais 

presentes na propriedade fiduciária e no patrimônio rural em afetação, cada uma segue a ordem 

de ideia que compõe o submodelo de afetação patrimonial a qual pertence.   

 
  

 
252 “Pode essa massa patrimonial ser dotada de autonomia perfeita, ou absoluta, ou imperfeita, ou relativa. Perfeita, 

ou absoluta, é a afetação patrimonial em que o grupo de credores vinculado ao negócio só pode obter a 
satisfação dos seus créditos com os bens e direitos para eles reservados, integrantes do patrimônio de afetação, 
não podendo excutir direitos integrantes do patrimônio geral do instituidor. Já na hipótese de autonomia 
patrimonial imperfeita, ou relativa, o grupo de credores vinculado ao patrimônio de afetação não só tem 
reservado para si os direitos que compõem o patrimônio separado, mas, também, caso estes sejam insuficientes, 
pode buscar a satisfação dos seus créditos sobre direitos do patrimônio geral do devedor, ou seja, sobre direitos 
não afetados; os demais credores, não privilegiados pela afetação, só podem satisfazer-se com os bens do 
patrimônio geral e com o que restar dos bens do patrimônio de afetação, depois de integralmente satisfeito o 
grupo de credores privilegiados pela afetação.” CHALHUB, Melhim Namem. A afetação patrimonial e a 
recuperação judicial de empresa incorporadora. Revista de Direito Imobiliário, São Paulo, v. 87, p. 245-270., 
jul./dez. 2019. 
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6 CONCLUSÃO 

Após exame da teoria da afetação patrimonial253, bem como delineado o conceito do 

patrimônio rural em afetação254, foi possível definir que, partindo da premissa que os direitos 

reais decorrem dos poderes exercidos pelo credor sobre o imóvel afetado (direito absoluto e 

imediato), o patrimônio rural em afetação se harmoniza com as principais características dos 

direitos reais, pois detém as faculdades de direito absoluto (erga omnes), com poder imediato 

do credor sobre a coisa, cujo bem é determinado. 

Conforme o enfrentamento de cada requisito de direito real, o seu modelo prescritivo 

está presente no patrimônio rural em afetação. Além disso, o enquadramento do patrimônio 

rural em afetação no submodelo de patrimônio de afetação de direito real de garantia traz, em 

sua concepção, a tipificação necessária para criação de um novo direto real de garantia 

(numerus clausus), haja vista que, sendo o patrimônio rural em afetação espécie de afetação 

patrimonial própria do direito real de garantia, já está em sua origem a qualificação necessária 

e, portanto, é possível afirmar que o rol dos direitos reais de garantia foi ampliado mediante 

expressa previsão legal. 

Ao que tudo indica, a doutrina vai se firmar no sentido de classificar o patrimônio rural 

em afetação como direito real de garantia. Ainda são poucas as manifestações doutrinárias, 

diante da novidade do instituto, e as poucas existentes passam superficialmente sobre o tema, 

afirmando ser o patrimônio rural direito real de garantia255. 

O propósito da análise realizada neste estudo remeteu à definição do enquadramento 

jurídico do patrimônio rural em afetação, que se mostra importante para o seu posicionamento 

no mercado do agronegócio. Ao dar peso de garantia real a essa nova modalidade de afetação 

patrimonial, e mais, ao definir de forma fundamentada a sua classificação, busca-se trazer a 

todos os envolvidos a segurança jurídica.  

Há um consenso sobre a necessidade de ampliação dos instrumentos de garantias reais 

existentes no direito brasileiro, haja vista que o penhor e hipoteca apresentam rigidez que não 

 
253 Para estabelecer juridicamente o patrimônio rural em afetação. 
254 Por meio das previsões da Lei do Agro. 
255 BURANELLO, Renato. Cédula de produto rural: mercados agrícolas e financiamento da produção. Londrina: 

Thoth, 2021, p. 429; LÔBO, Paulo. Direito Civil - Coisas - Volume 4. 6. ed.  São Paulo: Saraiva Educação, 
2021, p. 436; POLETTI, Claudinei Antonio. “A Nova Lei do Agro. Comentários à Lei nº 13.986/2020 nas 
Questões do Agronegócio.”, Campo Grande: Contemplar, 2021. p. 34. 
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acompanha o célere aumento do tráfico jurídico, e a anticrese plana em seu desuso, diante da 

dificuldade de colocá-la em prática256. 

Além disso, apesar de a alienação fiduciária em garantia ter surgido para atender aos 

anseios do mercado de crédito por uma garantia que representasse maior proteção257, quando 

há o enfrentamento da essencialidade do bem de devedor em recuperação judicial, o judiciário 

tende a impedir a excussão da garantia, para atender ao princípio da preservação da empresa258. 

Diante desse cenário, o patrimônio rural em afetação surgiu com a pretensão de atrair 

para si o entendimento existente na doutrina e jurisprudência de exclusão do patrimônio de 

afetação da recuperação judicial, a teor do artigo 119, IX, da Lei nº 11.101/2005259.  

Entretanto, como foi possível verificar no presente estudo, a Lei do Agro efetivamente 

criou nova espécie de afetação patrimonial, mas com escopo de garantia real. Nessa toada, as 

características do patrimônio rural em afetação não se assemelham ao patrimônio de afetação 

existente na incorporação imobiliária, apesar de este ter sido o maior incentivador para criação 

do patrimônio rural em afetação.  

Nessa perspectiva, as comparações do patrimônio rural em afetação devem seguir as 

afetações patrimoniais competentes à alienação fiduciária em garantia e, nesse cenário, talvez 

a pretensão de aproveitamento puro e simples dos conceitos e jurisprudência sobre a exclusão 

do patrimônio de afetação em eventual recuperação judicial do produtor rural, sem analisar a 

essencialidade do bem afetado, não encontrará tanto respaldo, pois a analogia correta não será 

 
256 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de direito civil, Vol. IV, 25. ed.. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 

376-377. 
257 “Por isso, e atendendo à aspiração de novas garantias reais, principalmente no mercado de capitais onde a 

necessidade de proteção ao crédito toma vulto maior, introduziu-se, no sistema jurídico brasileiro, o instituto 
da alienação fiduciária em garantia.” MOREIRA ALVES, José Carlos. Da alienação fiduciária em garantia. 
São Paulo: Forense, 1979. p. 7. 

258 E.g. alguns julgados do STJ sobre o tema: “O prazo de suspensão das ações e execuções poderá ser ampliado 
para garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da 
recuperanda” (AgInt no AREsp 1.087.323/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA 
TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe de 26/03/2020); "Apesar de o credor titular da posição de proprietário 
fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o juízo universal é 
competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da recuperanda. Nessas hipóteses, não 
se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade 
empresarial (art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05)" (REsp 1.660.893/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe de 14/08/2017); “Recuperação Judicial. Cédula de Crédito 
Bancário com Alienação Fiduciária em Garantia. Bem essencial às atividades da empresa recuperanda. 
Impossibilidade de remoção. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte. Súmula 
83/stj. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1732379/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA 
TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 13/04/2021). 

259  Art. 119. Nas relações contratuais a seguir mencionadas prevalecerão as seguintes regras: [...] IX – os 
patrimônios de afetação, constituídos para cumprimento de destinação específica, obedecerão ao disposto na 
legislação respectiva, permanecendo seus bens, direitos e obrigações separados dos do falido até o advento do 
respectivo termo ou até o cumprimento de sua finalidade, ocasião em que o administrador judicial arrecadará o 
saldo a favor da massa falida ou inscreverá na classe própria o crédito que contra ela remanescer. 
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com afetação patrimonial imobiliária, mas sim a da afetação patrimonial que compõe a 

propriedade fiduciária. 

No momento em que a nova “supergarantia” composta pelo patrimônio rural em 

afetação se deparar com o “super princípio” da preservação da empresa em recuperação 

judicial 260 , a questão da essencialidade do bem afetado será tema que deverá seguir a 

jurisprudência existente sobre o bem essencial objeto de alienação fiduciária em garantia (outra 

espécie de “supergarantia”), mas com o contraponto da declaração na CPR de não 

essencialidade do bem afetado (artigo 5º, p.u., da Lei nº 8.929/1994261). 

Caso contrário, se houver a exclusão do patrimônio rural em afetação nos termos do 

artigo 119, IX, da Lei nº 11.101/2005, tal entendimento abrirá caminho para que os patrimônios 

afetados em alienação fiduciária262 sejam excluídos e permaneçam separados do devedor, até o 

cumprimento de sua finalidade, sem a necessidade de permanecerem com o devedor durante o 

prazo do stay period, conforme dispõe o artigo 49, §3º, da mesma lei263. 

Para além das questões de insolvência, a utilização da afetação patrimonial indica 

também a tentativa de atribuir maior amplitude do patrimônio rural para acesso ao crédito no 

mercado, ao possibilitar que o objeto da garantia seja mais adequado ao valor da dívida 

contraída, diante do desmembramento condicionado da matrícula do imóvel rural264, e que 

somente a parte desmembrada condicionalmente seja afetada como garantia do financiamento 

contraído pelo produtor rural.  

Dessa forma, além de garantia real, o patrimônio rural em afetação abarca 

desmembramento condicionado da matrícula do imóvel. Porém, os procedimentos cartorários 

de demarcação da matrícula do imóvel compõem um ato jurídico que não constitui o patrimônio 

 
260 No que tange ao super princípio recuperacional, Paulo Fernando Campos Salles de Toledo afirma em parecer: 

“Cumpre, tão somente, lembrar que a preservação da atividade empresarial foi erigida pelo legislador à 
categoria de princípio maior da recuperação judicial. Para definir a Lei 11.101/2005 em poucas palavras, basta 
dizer que foi editada visando a propiciar às empresas em dificuldades econômico-financeiras a solução jurídica 
para que possam voltar, recuperadas, ao mercado, desde que essa alternativa se mostre viável. Em 
consequência, essa finalidade máxima deve perpassar todas as fases do processo recuperacional, e iluminar a 
interpretação das regras jurídicas a serem aplicadas.” DE TOLEDO, Paulo Campos Salles. Recuperação 
Judicial Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e 
Financeiro, n. 166/167, p. 283, 2020.  

261 Art. 5º A CPR admite a constituição de quaisquer dos tipos de garantia previstos na legislação, devendo ser 
observado o disposto nas normas que as disciplinam, salvo na hipótese de conflito, quando prevalecerá esta Lei. 
Parágrafo único. A informação eventualmente prestada pelo emitente sobre a essencialidade dos bens móveis e 
imóveis dados em garantia fiduciária a sua atividade empresarial deverá constar na cédula a partir do momento 
de sua emissão.  

262 Que também compõem patrimônio de afetação para fim específico. 
263 Mas essa questão também deverá ser analisada sobre a norma especial (art. 49, §3º) prevalecer sobre a geral 

(art. 119, IX). 
264 Mas não por frações ideias que poderiam gerar problemas condominiais, mas sim de prévia, delimitada e 

condicionado desmembramento do bem. 
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rural em afetação e necessita de preenchimento de certos requisitos legais para produzir efeitos 

jurídicos.  

As providências cartorárias registrais realizadas pelo produtor rural são atos voltados 

para uma consequência que ainda não aconteceu, haja vista que o ato de demarcação da 

matrícula do imóvel independe da existência da relação jurídica creditícia e pode ser feita antes, 

durante, ou até mesmo depois da concessão do crédito mediante CIR ou CPR.  

Não obstante, enquanto não houver a vinculação da CIR ou CPR, a parcela 

desmembrada condicionalmente da matrícula poderá sofrer penhora e qualquer outro ônus. 

Mais ainda, o registro da CIR ou CPR não terá efeito ex tunc, pois antes desse registro ainda 

não existia o negócio jurídico. 

Diante desse cenário, para que as relações jurídicas que compõem o patrimônio rural 

em afetação estejam presentes 265 , é necessário que o ato registral de desmembramento 

condicionado da propriedade esteja vinculado ao pagamento de um título de crédito 

determinado em lei, como forma de reforço do cumprimento da obrigação. Feito isso, estarão 

presentes as duas facetas de segregação patrimonial rural a (i) afetação como forma de 

desmembramento condicionado do bem na matrícula do imóvel, (ii) afetação para configuração 

de propriedade resolúvel, para fins de garantia. 

No patrimônio rural em afetação, tal como na alienação fiduciária, satisfeita a obrigação 

de pagar, extinguem-se concomitantemente o direito obrigacional e real, diante da 

desvinculação do título de crédito do imóvel desmembrado condicionalmente. Como efeito 

imediato, restitui-se o status quo ante, com o desfazimento do caráter resolúvel da propriedade, 

tendo em vista que o patrimônio rural em afetação deixa de subsistir assim que houver o 

pagamento da dívida, pois é seu pressuposto de existência a vinculação do direito obrigacional.  

De outro lado, se houver o inadimplemento da obrigação de pagar, a condição do 

desmembramento do imóvel também será implementada e, consequentemente, a propriedade 

resolúvel do devedor passa imediatamente ao credor, mediante consolidação da propriedade e 

atos de excussão dispostos na lei da alienação fiduciária. 

Dessa maneira, em caso de inadimplência, o patrimônio rural em afetação emprega os 

mesmos procedimentos de excussão da propriedade fiduciária previstos na lei da alienação 

fiduciária, a caracterizar nessas espécies a utilização da propriedade resolúvel com escopo de 

garantia. A diferença entre os dois está na posição do titular da propriedade resolúvel, que é 

 
265 Obrigacional (pagamento de uma dívida) e real (especialização da garantia ao credor pelo desmembramento 

condicionado da propriedade). 
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oposta. Enquanto na propriedade fiduciária o caráter resolúvel da propriedade está do lado do 

credor, o patrimônio rural em afetação confere ao devedor a propriedade resolúvel. 

O caráter resolúvel da propriedade no patrimônio rural em afetação está na obrigação 

do devedor em entregar a propriedade ao credor em caso de inadimplência (artigo 17, II), além 

do direito expectativo do credor em se apropriar do bem, diante da condição suspensiva de sua 

aquisição (artigo 28). 

Ainda na ordem de semelhanças, tanto propriedade fiduciária quanto patrimônio rural 

em afetação implicam na criação de um patrimônio de afetação para sua existência, retirando o 

bem afetado do patrimônio geral do devedor, cuja consequência é a limitação dos demais 

credores do titular sobre tal bem.  

Ocorre, entretanto, que elas não se confundem, principalmente por não existir no 

patrimônio rural em afetação o desdobramento da posse, com a transmissão da propriedade ao 

credor, o que retira o caráter fiduciário do negócio contido na afetação rural. Mas o fim da 

afetação da propriedade rural é o mesmo da propriedade fiduciária, qual seja, não se busca a 

integração do bem imóvel ao patrimônio do credor, mas sim a atribuição de garantia aos 

credores de uma espécie de direito de propriedade a conferir apenas os poderes necessários à 

execução da afetação.  

Nessa perspectiva, é possível afirmar que o patrimônio rural em afetação tem natureza 

jurídica de direito real de garantia, composta por uma propriedade resolúvel constituída com 

escopo de garantia de uma obrigação de pagar. A relação desta espécie de afetação patrimonial 

deve ser feita com as espécies de patrimônio de afetação existentes no direito real de garantia, 

atrelado ao da propriedade fiduciária 266 . Não há, portanto, qualquer semelhança com o 

patrimônio de afetação da incorporação imobiliária, afora as técnicas próprias e existentes em 

todas as espécies de afetação patrimonial. 

 

  

 
266 Sem, porém, configurar negócio fiduciário, mas diante da existência da propriedade resolúvel nesses dois tipos 

de garantia. 
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