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No direito brasileiro, o principal fundamento legal da propriedade fiduciária estava 
implícito no artigo 525 do Código Civil de 1916, que não encontra correspondente 
específico no Código Civil de 2002. Entretanto, por meio de interpretação sistemática 
da lei, é fácil concluir que o direito brasileiro ainda contempla essa modalidade de 
propriedade, inclusive regulando de modo minudente uma de suas espécies – a 
propriedade fiduciária com função de garantia – nos arts. 1361 a 1368 do novo Código. 
A lei brasileira estabelece as duas principais espécies do direito de propriedade, a saber: 
(a) a propriedade plena, em que o proprietário exerce sem limitação seus poderes de 
controle jurídico sobre o objeto de seu domínio, e (b) a propriedade limitada, que se 
caracteriza pelo fato de o proprietário sofrer limitações em seus poderes de controle 
jurídico sobre o objeto de seu domínio. Tais limitações decorrem do fato de a 
propriedade ser resolúvel, isto é, estar sujeita a condição resolutiva ou a termo final, ou 
do fato de a propriedade ter que coexistir com outro direito real sobre o mesmo 
objeto.[1] A propriedade limitada de que tratava o artigo 525 do Código Civil de 1916, 
bem como a que está explícita ou implicitamente admitida pelo novo Código Civil, tem, 
por sua vez, subespécies. Além da propriedade resolúvel e da propriedade sujeita a 
outro ônus real, pode-se citar como exemplo de outras subespécies de propriedade 
limitada a propriedade fiduciária e a propriedade de afetação. A propriedade de afetação 
é a que tem por objeto bem vinculado a certa e específica finalidade, não podendo essa 
finalidade ser alterada livremente pelo proprietário. São exemplos dessa subespécie de 
propriedade limitada os depósitos do FGTS de certo trabalhador (que é titular da conta 
em que tais depósitos são feitos, mas que não pode livremente dispor desses recursos), 
como também a propriedade de uma única ação que certo administrador de sociedade 
anônima adquire apenas para poder ocupar e exercer tal cargo administrativo. A 
propriedade fiduciária existe em variadas formas no direito brasileiro[2], podendo ou 
não ter função de garantia. Por exemplo, num contrato de venda e compra em 
consignação, o adquirente consignatário adquire a propriedade do bem objeto do 
contrato e é exatamente por isto que, dentro de certo prazo, em que é efetivamente o 
proprietário, pode alienar o mesmo bem a terceiro (que acredita estar adquirindo o bem 
de quem é dono). Decorrido tal prazo, se o adquirente consignatário não tiver 
conseguido alienar aquele bem a terceiro, como pretendia, poderá optar por ficar com o 
bem (consolidando sua propriedade em caráter definitivo), pagando o preço ao alienante 
consignante, ou desfazer a operação, ou retrovender o bem ao antigo proprietário 
consignante. Situação semelhante ocorre no contrato de comissão mercantil, em que o 
comissário, perante terceiros, é visto e tratado como o verdadeiro proprietário do bem 
que negocia, embora a propriedade desse bem seja, em verdade, do comitente. Em 
ambos os exemplos, o alienante consignante e o comitente transferem suas respectivas 
propriedades - fiduciariamente e nos termos do contrato - respectivamente para o 
adquirente consignatário e para o comissário mercantil. Nada impede que essas 
transferências de propriedade, além de serem feitas a título fiduciário, também sejam 
feitas  para  certa  finalidade  (propriedade  de  afetação),  sob  condição  resolutiva 
(propriedade resolúvel) ou até o advento de um termo final (outra vez, propriedade 
resolúvel). Outro exemplo de propriedade fiduciária é o fideicomisso (artigo 1733 do 
Código Civil de 1916 e art. 1798 e seguintes, do novo Código Civil). Nesse caso, o 
testador institui um herdeiro (o fiduciário) que adquirirá, a titulo de sucessão, a 
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propriedade de um bem em fidúcia. Esse herdeiro fiduciário, por determinação do 
testador, é obrigado a transmitir a propriedade desse bem a outro herdeiro 
(fideicomissário), também instituído pelo testador, após verificada uma condição 
resolutiva ou atingido um termo final. Nesses exemplos todos, a propriedade fiduciária 
não tem função de garantia. Portanto, não deve causar estranheza a ninguém o fato de 
existir uma propriedade fiduciária sem a finalidade de garantir uma outra obrigação. Em 
síntese, a propriedade fiduciária pode ter, por sua vez, subespécies: (a) com função de 
garantia; e (b) sem função de garantia. Um dos usos legalmente permitidos para a 
propriedade fiduciária no direito brasileiro está previsto nos arts. 803 e seguintes, do 
novo Código Civil. Cuida-se ali do contrato de constituição de renda, que estava 
previsto no Código Civil de 1916 como uma das espécies de direito real sobre bem 
alheio (arts. 1424 a 1431). No regime do novo Código Civil, o contrato de constituição 
de renda é aquele por meio do qual uma pessoa (proprietário fiduciário ou rendeiro), a 
título gratuito ou oneroso, obriga-se a pagar a outra pessoa (alienante fiduciante, ou 
terceiro que este indicar) uma renda periódica, produzida por bens móveis ou imóveis 
que o alienante fiduciante transferir, a título de propriedade fiduciária, ao proprietário 
fiduciário. Nessas circunstâncias, o rendeiro, ou proprietário fiduciário, torna-se 
proprietário dos bens aptos à geração de renda. Esses bens devem ser administrados de 
tal modo que a renda que produzem seja destinada, no todo ou em parte, à satisfação de 
necessidades do alienante fiduciante ou de terceiro por este indicado. É conveniente que 
o proprietário fiduciário/rendeiro seja uma sociedade de propósito específico, 
constituída com o único escopo de tornar-se proprietária fiduciária dos bens frugíferos e 
administrá-los no interesse do alienante fiduciante ou do terceiro por este indicado. Não 
é correto que esse alienante fiduciante seja sócio e menos ainda que seja controlador da 
referida sociedade. Obviamente, é também inaceitável que essa estrutura seja utilizada 
de modo nocivo, seja para fraudar a lei ou credores do alienante fiduciante. A 
administração dos bens da sociedade deverá ser confiada a administradores profissionais 
e, além disso, é imprescindível que o contrato de constituição de renda, celebrado entre 
o alienante fiduciante e a sociedade proprietária fiduciária, seja levado a registro em 
órgãos públicos pertinentes, a fim de que seja oponível em face de terceiros. Com essa 
estrutura, os bens alienados fiduciariamente à sociedade não podem ser atacados por 
pessoas que tenham se tornado credoras do alienante fiduciante após tais bens terem se 
tornado objeto de propriedade as sociedade fiduciária.  É o meu parecer, s.m.j.  São 
Paulo, 19 de setembro de 2003. 

 
[1] O novo Código Civil não tem um dispositivo exatamente correspondente ao artigo 
525 do Código Civil vigente. Em lugar deste último, o novo Código Civil apresenta 
alguns dispositivos que, interpretados lógica e sistematicamente, levam à conclusão de 
que não foi abolida a figura da propriedade limitada e, conseqüentemente, pode-se também 
concluir que continuam a existir as espécies daquela propriedade limitada, como por 
exemplo a propriedade resolúvel e as demais espécies mencionadas neste parecer. 
[2] De fato, a matéria não está regulada apenas no atual Código Civil, ou no novo 
Código Civil ou no decreto-lei 911/69, havendo muitos e muitos exemplos que podem 
ser encontrados em legislação especial. 
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