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RESUMO 

 

 

A linha de pesquisa deste trabalho é a efetividade do direito privado e liberdades civis, que não 

existem se não houver liberdade econômica. Com efeito, este trabalho tem em vista a proteção 

jurídica ao investimento privado, ao dedicar-se ao tratamento, na recuperação judicial, aos 

créditos garantidos pela propriedade fiduciária sobre direitos de crédito – lembrando que o 

crédito advém da poupança e poupança é investimento. O trabalho apresenta temas pacificados 

em alguns tribunais, mas, aberto em outros; bem como hipóteses sobre as quais há escassa 

doutrina e jurisprudência. Além disso, expõe os fundamentos pelos quais os juros aos 

tomadores aumentam em decorrência da regulação em comento, com destaque para opinião 

dos próprios banqueiros sobre o tema. Por fim, conclui no sentido de que ainda há insegurança 

jurídica a respeito do tratamento, na recuperação judicial, àqueles créditos, insegurança essa 

que tem por consequência o aumento dos juros ao tomador, que, por sua vez, decorre da parcela 

do spread bancário correspondente ao custo com inadimplência. 

 

PALAVRAS-CHAVE: efetividade, direito privado, liberdade, civil, proteção, jurídica, 

investimento, privado, garantia, fiduciária, crédito, recuperação judicial, juro, segurança 

jurídica. 

 

  



 

ABSTRACT 

 

 

This research is the based on the effectiveness of the private law and the civil freedom, which 

does not exist if there does not exist economic freedom. In fact, this work considers the idea of 

the judicial protection to the private investment as it is dedicated to the legal treatment of the 

credits, which has fiduciary guarantees, before the judicial restructuring proceeding of the 

debtor, considering that credit comes from saving, and saving is investment. The work presents 

issues which has been definitely decided by some courts, but which has not by some other 

courts. In addition, it brings other matters about which the doctrine and the courts has not issued 

much opinions and decisions yet. In addition, it presents the reason why the interest increases 

due the Brazilian insolvency law, bringing the opinion of some bank´s credit area heads. 

Finally, it concludes arguing that there is still legal insecurity from that legal treatment of those 

guarantees, which makes the interest higher, due to the increasing of part of the bank interest 

spread related to the cost of defaults. 

 

KEY WORDS: effectiveness, private law, freedom, civil, protection, legal, private investment, 

secure, fiduciary, credit, restructuring, interest, legal security. 
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Ideias, e somente ideias, podem iluminar a escuridão. 

Ludwig von Mises, 1958. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Um dos principais objetivos do direito é proporcionar aos indivíduos condições para 

produzirem o máximo de riqueza possível, e, com isso, em última análise, maximizarem a 

satisfação e a felicidade daqueles que compõem a sociedade. 

Para se permitir tal geração de riquezas, a maioria das sociedades civilizadas aderiu 

às ideias relacionadas ao modo capitalista de sua organização social e econômica, que, porém, 

naturalmente, acarreta o sucesso de uns em detrimento de outros na execução de alguma ideia 

de produção, o que, porém, não pode ser mal visto e deve ser incentivado, para que estes 

indivíduos tentem novamente. 

Assim, acaba sendo intrínseco a essas sociedades que existam agentes que 

experimentem dificuldades, reversíveis ou não, para gerarem recursos a fim de honrarem seus 

compromissos pontualmente, no que exercerem uma atividade organizada voltada para a 

produção e/ou circulação de bens e/ou de serviços. 

Muitas vezes, o agente em dificuldade, que se torna devedor, possui inúmeras relações 

jurídicas, com os mais diversos objetivos e condições, de modo que se torna difícil reunir 

particularmente seus credores para, com rapidez, repactuar todas – ou, pelo menos, boa parte 

– as suas dívidas, ao mesmo tempo em que reorganize sua atividade para que torne a ser 

lucrativa. 

Além disso, se a todos os credores fosse facultada a execução forçada de seus créditos 

independentemente dos demais e da crise do devedor, devedores que poderiam reerguer-se 

viriam a quebrar, e instaurar-se-ia verdadeiro “salve-se quem puder” entre aqueles na corrida 

pela excussão de bens do devedor, o que também levaria a injustiças decorrentes da burocracia, 

localização do credor, dentre outros fatores. 

Então, nesse contexto, deve haver regras para regular o comportamento dos indivíduos 

envolvidos nessas dificuldades, que visem à solução mais eficiente possível – isto é, do modo 

mais rápido e com o mínimo dispêndio de recursos materiais e imateriais possível – das 

relações jurídicas de que o devedor é parte. 

Com efeito, concentrar os credores de determinado devedor em dificuldade numa 

mesma relação (processual), a fim de satisfazer os respectivos créditos de maneira organizada 

é mais eficiente e seguro do que permitir cobranças individuais. 
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Essa concentração nada mais é do que o denominado concurso de credores, sendo, 

portanto, o direito concursal o ramo do direito que trata da crise de solvência. 

Esse ramo do direito reflete-se consideravelmente na economia, já que suas regras 

devem possuir clareza, e compatibilidade entre si e com as demais regras integrantes do 

ordenamento jurídico. 

Caso não as possuam, gerar-se-á insegurança jurídica em quem utiliza um dos mais 

importantes instrumentos da atividade econômica, qual seja, o crédito, que advém da poupança. 

E poupança é investimento, sendo apenas por este que se obtém produtividade e aumento de 

renda. Portanto, mais do que solucionar as relações jurídicas de um devedor isolado e seus 

credores, está-se tratando da proteção jurídica ao investimento privado em geral. 

A aludida insegurança jurídica dificultará a avaliação do risco de uma recuperação 

judicial ou de uma bancarrota do devedor, bem como a definição do tipo de garantia a dele ser 

requerida. Essas incertezas afetarão, pois, o custo a ser estabelecido para a concessão de crédito 

(insegurança gera risco, que é embutido no custo do dinheiro de modo a elevá-lo), e darão 

ensejo a outras despesas (como, por exemplo, a contratação de profissionais altamente 

especializados, e gastos com despesas judiciais) para se solucionar os problemas criados pela 

dúbia legislação, dispêndios esses que contribuem para a elevação do já altíssimo custo-Brasil. 

Esse custo, logo, é inserido em parte do spread, que, por sua vez, compõe o juro cobrado do 

tomador. 

Acrescente-se a isso o fato de que, a partir do ano de 2001 (com a vigência da Medida 

Provisória nº 2.160-25, depois convertida na Lei nº 10.931/2004, que incluiu o art. 66-B na Lei 

nº 4.728/65), a propriedade fiduciária de direitos de crédito passou a ser cada vez mais preferida 

pelas instituições financeiras dentre as modalidades de garantia, em decorrência de sua maior 

eficiência para reaver o crédito em comparação com as demais garantias existentes no 

ordenamento jurídico. 

Logo, não há a menor dúvida de que a clara regulação desta modalidade de garantia 

na recuperação judicial e na falência é importante para o bom andamento da economia. 

Daí a relevância da presente pesquisa, que se dedicará ao tratamento, na recuperação 

judicial, aos créditos garantidos pela propriedade fiduciária sobre direitos de crédito, regulados 

pela norma que se extrai do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005. 

O trabalho está dividido em duas etapas, sendo que a primeira tem o objetivo de 

contextualizar e consignar os principais conceitos e caraterísticas relativas aos dois assuntos 

que dizem respeito à segunda, quais sejam, propriedade fiduciária sobre direitos de crédito e 
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recuperação judicial. Essa primeira etapa está exposta ao longo de quatro capítulos e a segunda, 

em um. 

No primeiro (capítulo II), inicia-se com a exposição do próprio significado da palavra 

garantia na língua portuguesa e no direito das obrigações, e, em seguida, distingue-se as 

espécies de garantias para se chegar à propriedade fiduciária com escopo de garantia. 

No segundo (capítulo III), traz-se noções sobre a origem histórica da propriedade 

fiduciária com escopo de garantia e de sua evolução, bem como sobre outras medidas jurídicas 

e institutos históricos com características parecidas que, com o passar dos séculos, 

influenciaram a concepção da garantia em comento pela legislação brasileira. Após, apresenta-

se o conceito, natureza jurídica e mais relevantes características dessa garantia no direito 

brasileiro, e a evolução legislativa de suas modalidades. 

No terceiro (capítulo IV), refere-se especificamente à modalidade que tem por objeto 

direitos de crédito, para garantir obrigações assumidas no âmbito do mercado financeiro, de 

capitais e de valores mobiliários, e no mercado financeiro imobiliário. Aqui, dentre outros 

aspectos, atenta-se ao modo de constituição da garantia, bem como à forma de transmissão da 

propriedade fiduciária de direitos de crédito mencionados em títulos de crédito e valores 

mobiliários, sobre a qual a doutrina e a jurisprudência ainda é escassa. 

No quarto (capítulo V), aborda-se a evolução histórica do direito concursal na Europa 

Ocidental e no território brasileiro, para se buscar referências históricas acerca das origens da 

concordata e dos contextos de sua concepção, instituto esse do qual advém a recuperação 

judicial; até o Projeto de Lei do qual resultou a Lei nº 11.101/2005, que merece exame mais 

detalhado, para se compreender as ideias dos legisladores acerca da redação do aludido art. 49, 

§3º. 

No capítulo VI, por fim, chega-se ao objetivo do trabalho. Examina-se se os créditos 

garantidos pela propriedade fiduciária de direitos de crédito estão abrangidos pela norma desse 

dispositivo, apresentando-se o entendimento da doutrina e do Superior Tribunal de Justiça e de 

tribunais de 14 estados da Federação sobre esse tema; apresenta-se hipóteses sobre as quais a 

doutrina e a jurisprudência muito pouco se manifestaram, relativas àqueles créditos diante da 

recuperação judicial do fiduciante; e expõe-se os fundamentos pelos quais os juros aos 

tomadores aumentam em decorrência da regulação em comento, com destaque para opinião 

dos próprios banqueiros sobre o tema. 

Note-se que, nos capítulos V e VI, são postas questões que, independentemente de 

estarem em aberto ou consolidadas em alguns tribunais, são acompanhadas de opiniões e 

sugestões de solução propostas pelo autor. 
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Enfim, conclui-se demonstrando que ainda há importantes temas em aberto, relativos 

à garantia fiduciária de direito de crédito perante a recuperação judicial do fiduciante, e que as 

diferentes decisões judiciais sobre o assunto geram insegurança jurídica às instituições 

financeiras, sendo essa insegurança a maior causa da não diminuição da parcela do spread 

bancário correspondente, justamente, ao custo com inadimplência dos tomadores. 
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2. AS GARANTIAS NO DIREITO BRASILEIRO 

 

 

2.1. Conceito de garantia no direito das obrigações 

 

 

2.1.1. Significado da palavra garantia 

 

Em primeiro lugar, é preciso compreender o significado da palavra garantia na língua 

portuguesa. 

De acordo com Francisco da Silveira Bueno, garantir1 significa responsabilizar-se 

por; tornar seguro. Por sua vez, responsabilizar2 é imputar responsabilidade, tornar 

responsável, o qual é aquele, ou aquilo, que deve cumprir certas obrigações. E seguro3 é 

certeza; segurar4 significa tornar seguro; e a segurança5 é o ato de tornar seguro, é certeza, 

confiança, firmeza. 

Logo, a partir desses significados, define-se a garantia como sendo algo, corpóreo ou 

incorpóreo, que traduz a certeza de que um fato (positivo ou negativo) acontecerá – o que é 

diferente de traduzir a probabilidade de que um fato acontecerá. 

Por exemplo, na véspera de uma partida de futebol, o técnico de um dos times afirma 

que um determinado jogador atuará na partida; mas ele somente poderá garantir que o jogador 

atuará se, no exato momento anterior à partida, o atleta estiver no local e hábil, física e 

juridicamente, a disputá-la. Nessa hipótese, a garantia é composta pela palavra do treinador e 

pelas condições físicas e jurídicas do atleta. Em outro exemplo, seguranças armados dentro de 

uma agência de um banco não garantem que ela não será invadida por bandidos, porém 

aumentam a probabilidade de que isso não aconteça. E em mais um exemplo: o fato de se 

praticar esportes não é uma garantia da perda de peso; mas deixar de ingerir alimentos durante 

dois dias é uma garantia de tal perda. 

 

 

                                                 
1 BUENO, Francisco da Silva. Dicionário escolar da língua portuguesa. 11ª ed. Rio de Janeiro: FENAME, 1983, 

p. 523.  
2 Ibid., p. 988. 
3 Ibid., p. 1.037. 
4 Ibid., p. 1.036. 
5 Ibid. 
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2.1.2. Conceito de garantia no direito das obrigações 

 

No que se refere às obrigações, a garantia é algo, corpóreo ou incorpóreo, sobre o qual recai o 

cumprimento de uma obrigação – seja a obrigação original, seja a obrigação que corresponda 

à compensação pelo não cumprimento da obrigação original –, caso esta não seja cumprida 

voluntariamente. 

Ou seja, a garantia é objeto, alvo da concretização, materialização do direito do credor 

da obrigação de receber a prestação do devedor – seja a prestação original, seja a 

compensatória. Algo garante que a obrigação, original ou compensatória, será cumprida. 

Nas sociedades primitivas – em Roma, até o ano 326 a. C. –, se o devedor não 

cumprisse uma obrigação, aquele algo era seu próprio corpo, o qual, portanto, era entregue ao 

credor para satisfazer seu direito de crédito, consubstanciando, assim, a garantia do credor.6 

Nas sociedades civilizadas, porém, a garantia passou a ser o conjunto de bens do 

devedor, passíveis de mensuração em moeda corrente e de venda, que responde por suas 

obrigações.  

Por exemplo, o devedor, em garantia à obrigação de pagar certa quantia ao credor, dá 

ao credor o direito de preferência para receber a parte do (ou todo) produto da venda de um 

pré-determinado bem móvel seu (devedor) correspondente à quantidade que lhe (credor) era 

devida – essa garantia nada mais é do que aquela denominada penhor, do qual se cuidará mais 

adiante. Logo, caso o devedor não pague voluntariamente a quantia devida no prazo acordado, 

o bem móvel será vendido e o produto (ou parte dele) correspondente ao valor da dívida será 

revertido para o credor. Portanto, o referido direito de preferência sobre o produto do pré-

determinado bem é a certeza de que o credor receberá o que lhe é devido. 

Todavia, existe a possibilidade de a garantia não ser suficiente para o cumprimento da 

obrigação (original ou compensatória), seja porque o produto de sua venda é inferior ao valor 

da dívida, seja porque não existe terceiro interessado em comprar o bem, objeto da garantia, 

seja, ainda, porque o bem deteriorou-se sem culpa de devedor. 

Por essas razões, afirma-se que, no direito das obrigações, inclusive neste trabalho, a 

palavra garantia tem que ser conceituada como sendo algo que aumenta a probabilidade de a 

obrigação ser cumprida – e não necessariamente traduz a certeza. 

                                                 
6 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil – Direitos Reais. 19ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2005, p. 321. 
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Esse caráter de probabilidade, e não de certeza, deve, portanto, ser acrescido ao 

conceito de garantia exposto no início deste título. 

 

Então, assim define-se a palavra garantia no direito das obrigações: é o direito de 

preferência sobre o produto7 da venda de um ou mais bens, corpóreos ou incorpóreos, pré-

determinados ou não, e sobre o qual recai o cumprimento de uma obrigação – seja a obrigação 

original, seja a obrigação que corresponda à compensação pelo não cumprimento da obrigação 

original –, caso ela não seja cumprida voluntariamente, com o objetivo de aumentar a 

probabilidade de que a obrigação – original ou compensatória – seja cumprida. 

A partir desse conceito de garantia, verifica-se que ela pode ser dividida em duas 

espécies: geral ou especial. 

A garantia geral (ou garantia comum) é o conjunto de bens do devedor sobre o qual 

recairá o direito de crédito do credor em face da inexecução espontânea da obrigação por 

aquele, mediante os meios técnicos (penhora, sequestro e arresto) impostos pelo Estado, com 

o objetivo de vender tantos bens quantos bastem para, com o produto, satisfazer o credor.8 

Além disso, a lei também permite às partes que convencionem que determinada dívida 

possua uma segurança especial, além daquela geral, ou seja, que concordem em designar certos 

bens, ou os bens gerais (ou específicos) de propriedade de certa(s) pessoa(s), para conferir tal 

segurança especial ao cumprimento da obrigação. Essa garantia especial, por sua vez, possui 

duas espécies, quais sejam, real e pessoal (ou fidejussória). 

 

 

2.1.3. Direito real e direito pessoal 

 

Antes de definir cada uma de tais garantias especiais, é preciso esclarecer brevemente os 

conceitos de direito real e de direito pessoal. 

O direito real é aquele que cuida do exercício do poder de uma pessoa diretamente 

sobre uma coisa, sobre um bem material, sem qualquer intermediário para tal exercício, que 

                                                 
7 Como anota Caio Mário da Silva Pereira, se o valor das dívidas de uma pessoa for superior ao de seus bens 

(insolvência), no momento em que se liquida a garantia geral/comum aos credores – ou seja, substitui-se os bens 

do devedor por dinheiro, para lhes pagar –, a lei confere privilégio a alguns deles em virtude da natureza especial 

de determinadas obrigações (tais quais impostos e salários); isto é, a lei outorga-lhes prioridade sobre os demais 

credores no recebimento daquele dinheiro. Assim, o devedor sem prioridade somente será pago depois que o 

credor privilegiado por força de lei houver sido satisfeito (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito 

Civil – Direitos Reais, 2005, op. cit., p. 321-322). 
8 Ibid., p. 322. 
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pode abranger todas ou apenas parte das qualidades da coisa, e direito esse oponível erga 

omnes.9 

Já o direito pessoal, também chamado de direito de crédito ou direito de obrigação, é 

aquele que trata do poder de uma pessoa de exigir uma prestação de outra pessoa, prestação 

essa positiva ou negativa, consistente na entrega de uma coisa (dar) ou na prática de um ato 

(fazer) ou ainda numa omissão (não fazer), de modo que o sujeito titular do direito somente 

utilizará uma coisa após uma prestação do sujeito passivo.10 

Assim, o direito real traduz uma dominação direta sobre uma coisa, ao passo que o 

pessoal é exercido contra uma pessoa.11 

Registrado isso, torne-se à diferenciação dos tipos de garantia. 

 

 

2.2. Modalidades de garantia no direito brasileiro 

 

As modalidades de garantia especial são a pessoal (aval e fiança) e a real (penhor, hipoteca, 

anticrese e propriedade fiduciária). 

 

 

2.2.1. Garantia pessoal 

 

A garantia pessoal é aquela em que o bem é um direito pessoal contra um terceiro estranho à 

relação obrigatória principal, e que confere ao credor o direito de satisfazer-se com a 

liquidação de seus (terceiro) bens caso o garantido não cumpra a obrigação pontualmente.  

Dessa espécie é o aval (quando a obrigação garantida é assumida em título de crédito, 

no qual também o aval é formalizado) e a fiança (demais obrigações). 

 

 

2.2.2. Garantia real 

 

                                                 
9 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil – Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral de 

Direito Civil. 21ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 48. Ver também, do mesmo autor: Instituições de Direito 

Civil – Direitos Reais, 2005, op. cit., p. 4-6. 
10 Ibid. p. 4-6. 
11 Ibid. 
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Já garantia real é aquela em que a garantia é um direito real, sendo que os direitos reais são 

criados apenas pela Lei.12 Dentre eles, encontram-se os direitos reais sobre coisa alheia com 

finalidade de garantia; e a propriedade, direito real sobre coisa própria, que também pode ser 

transferida com escopo de garantia. 

Os direitos reais sobre coisa alheia, com finalidade de garantia, consistem no direito 

de preferência, nascido da vontade das partes, sobre o dinheiro proveniente da venda ou do 

uso de determinado bem de titularidade do devedor, preferência essa a ser exercida na hipótese 

de o devedor não solver o débito no prazo acordado. No direito brasileiro, existem três espécies 

de direito real de garantia: o penhor (quando o bem é móvel), a hipoteca (quando o bem é 

imóvel) e a anticrese (quando o bem for fruto ou rendimento de um imóvel). 

A outra garantia real típica consiste na transferência do direito de propriedade sobre 

um bem, com a finalidade de garantir uma obrigação, e, por ser um dos principais objetos 

deste trabalho, será aprofundada adiante, desde sua origem histórica e sua natureza jurídica, até 

seu tratamento pela lei brasileira sobre a recuperação judicial de pessoas que exercem a 

empresa. 

 

 

  

                                                 
12 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil – Direitos Reais. 19ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2005. p. 06. 
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3. A PRORPIEDADE FIDUCIÁRIA COM ESCOPO DE GARANTIA 

 

 

3.1. História 

 

 

3.1.1. Origem 

 

A doutrina brasileira aponta para oito diferentes negócios de transmissão de propriedade com 

escopo de garantia, advindos dos romanos, germânicos e anglo-saxões ao longo dos séculos, 

dentre os quais o estudioso sobre o tema pode encontrar a origem dessa modalidade de garantia. 

De acordo com os doutrinadores, na Antiguidade, foram criados (i) a mencionada 

fidúcia com credor, pelo Império Romano e (ii) o anglo-saxão mortgage; na Idade Média, 

surgiram (iii) o penhor de propriedade germânico e o (iv) trust anglo-saxão; na Idade Moderna, 

concebeu-se os anglo-saxões (v) o trust receipt e (vi) o chattel mortgage; e, na Era 

Contemporânea, a partir da segunda metade do século XIX, surgiram (vii) o negócio fiduciário 

do tipo germânico e (viii) a concepção monista do negócio fiduciário, na Itália. A seguir, expor-

se-ão as noções básicas de cada um, pois é de extrema relevância o conhecimento, ao menos, 

básico, dos negócios fiduciários criados na história com características semelhantes ao 

brasileiro, para que se compreenda melhor os conceitos de negócio fiduciário em garantia 

regulados no Brasil e, assim, extraia-se as normas corretas dos dispositivos que lhes dizem 

respeito. 

A “fidúcia com credor” (fiducia cum creditore) era a convenção pela qual, com 

objetivo de garantia, o devedor transferia bens seus ao credor a título de venda, para que o 

credor os explorasse como seus (do credor); e os restituísse ao devedor quando, em certo prazo, 

recebesse o pagamento da obrigação objeto da garantia.13 

Ou seja, havia uma transferência da plena propriedade de coisa ou direito, para 

determinado objetivo; e a assunção, pelo credor-adquirente, da obrigação de devolver a coisa 

ou direito ao devedor-alienante, depois de satisfeita a finalidade pretendida pelas partes.14 

                                                 
13 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil – Contratos. 12ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, 

p. 430. 
14 Id., Instituições de Direito Civil – Direitos Reais, 2005, op. cit., p. 422. Caio Mário da Silva Pereira assim 

define-a: “Na fiducia cum creditore (ou fiducia pignoris causa cum creditore), o devedor transferia, por venda, 

bens seus ao credor, com a ressalva de recuperá-los se, dentro em certo tempo, ou sob dada condição, efetuasse o 

pagamento da dívida. (...) no contrato de fidúcia, havia em verdade dois atos: um de alienação (mancipatio ou in 
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Acrescente-se que o credor-fiduciário detinha poderes ilimitados sobre os bens. No 

entanto, como a intenção das partes não era a transmissão definitiva da propriedade – mas a 

garantia de um crédito –, elas entabulavam um pacto de confiança para a devolução dos bens.15 

Contudo, esse pacto não era capaz de conferir ao devedor-fiduciante o direito de retomar o bem 

caso o credor não o devolvesse diante do adimplemento daquele; ou seja, o inadimplemento da 

obrigação só sujeitava o credor-fiduciário a responder, com o seu patrimônio, pelas 

consequências da inexecução. Por essa razão, o fator confiança era básico nesse tipo de fidúcia. 

Sobre esse tema, vale transcrever a doutrina de Orlando Gomes: 

 

“No esquema romano, o poder conferido ao fiduciário, como visto, é 

ilimitado. A possibilidade de limitá-lo ao fim para o qual se constitui o 

negócio fiduciário existe, apenas, no pacto, operante, unicamente, entre as 

partes. Sendo, porém, relação meramente obrigacional, não assegura senão o 

poder genérico de agressão ao patrimônio do devedor, que tem qualquer 

credor. Nesse tipo de fidúcia, o fato confiança é básico, porquanto o 

inadimplemento da obrigação só sujeita o devedor a responder, com o seu 

patrimônio, pelas consequências da inexecução (...). Se o fiduciário, em quem 

confiou o fiduciante, se recusar a restituí-la, não tem ele meios de reavê-la. E, 

assim, uma alienação realizada apenas para garantir produz, por inexecução 

                                                 
iure cessio) e outro (pactum fiduciae). Em qualquer de suas modalidades, no negócio fiduciário havia uma 

transferência de coisa ou direito para determinado fim, com a obrigação de realizar o adquirente a sua devolução 

ao alienante, depois de satisfeita a finalidade pretendida.” (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito 

Civil – Direitos Reais, 2005, op. cit., p. 424.) Melhim Namem Chalhub também explica o conceito de fidúcia no 

direito romano: “a fidúcia no direito romano era a convenção pela qual uma das partes (o fiduciário), tendo 

recebido de outra (o fiduciante) a propriedade sobre uma coisa, obrigava-se a restituí-la uma vez alcançado 

determinado fim, estipulado em pacto adjeto (pactum fiduciae). (...) Ostentando a posição de proprietário pleno, 

o fiduciário estava habilitado a vender a coisa, se o devedor não pagasse a dívida, e receber o preço sem 

concorrência com outros credores do fiduciante. Podia o devedor, não obstante, exigir o reembolso do valor que 

sobejasse o quantum da dívida. (...) É, assim, a fidúcia romana uma convenção que se agrega a um ato solene, um 

pacto adjeto a um contrato de transferência de propriedade (...) para se convencionar a restituição da coisa então 

transmitida” (CHALHUB, Melhim Namem. Negócio fiduciário. 4ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 10-12). 

Confira-se, também, o conceito apresentado por Paulo Restiffe Neto e Paulo Sergio Restiffe, lembrando que a 

fidúcia nasceu no direito romano, na Lei das XII Tábuas: “fiducia cum creditore, em que o devedor, por força do 

contrato, transfere a propriedade da coisa ao credor, em garantia do pagamento de uma dívida, comprometendo-

se o credor a retransmitir a propriedade ao devedor após o recebimento do que lhe é devido. (...) Importava na 

perda da propriedade dos bens fiduciados, acarretando (...) o surgimento de figuras menos drásticas, como a 

hipoteca e o penhor, que não traziam tal consequência. (...) O contrato de fidúcia de origem romana traduz a ideia 

de um acordo de boa-fé, bilateral e gratuito, pelo qual uma pessoa – o fiduciário – recebia da outra – o fiduciante 

– uma coisa imóvel, mediante uma mancipatio (venda) ou um in jure cessio, assumindo a obrigação de lhe dar 

certa destinação e de restituí-la quando exigida” (RESTIFFE NETO, Paulo; RESTIFFE, Paulo Sérgio. Garantia 

fiduciária. 3a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 23-25). 
15 Paulo Restiffe Neto e Paulo Sérgio Restiffe escrevem o seguinte acerca da confiança do devedor no credor: “O 

fiduciário do direito romano investia-se na plena titularidade dominial do bem fiduciado, dele sendo exclusivo 

senhor. Esta a razão pela qual só restava ao fiduciante confiar na lealdade e honestidade do fiduciário em 

retransmitir a coisa, pois que a única sanção (...) era de ordem pessoal, relacionada com o direito do fiduciante de 

pleitear indenização, sem atingir o terceiro a quem a coisa foi alienada” (RESTIFFE NETO, Paulo; RESTIFFE, 

Paulo Sérgio. Garantia fiduciária, 2000, op. cit., p. 24). 
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culposa, de uma obrigação, os efeitos irreversíveis de uma transmissão que 

tivesse, como título, um contrato de causa genuinamente translativa”.16 

 

No entanto, a fidúcia com credor foi abolida no Corpus Juris Civilis, no século VI e, 

por isso, foi esquecida nos sistemas romano-cristãos, não tendo penetrado no Código Civil 

Francês de 1804, nem no Código Civil Alemão de 1896, o que também acarretou em sua 

ausência na legislação de países que se inspiraram naqueles códigos, tal qual o Código Civil 

Brasileiro de 1916.17 

Ainda na Antiguidade, o mortgage foi instituído no atual território inglês. Seu objeto 

era o estate, isto é, o direito sobre imóvel, tendo seu conceito inicial estrutura igual à da fiducia 

cum creditore, sem o caráter resolúvel da propriedade transmitida ao credor. A propriedade, 

portanto, passava ao fiduciário (feoffee) plena e ilimitadamente.18 

Todavia, a fiducia cum creditore e o mortgage desenvolveram-se de modo autônomo 

e distanciados no espaço e no tempo, até que, na Idade Média, o último foi influenciado pelo 

penhor de propriedade germânico. Então, o bem imóvel oferecido em garantia permanecia na 

posse devedor; o credor passava a ser o proprietário legal; esta propriedade resolvia-se diante 

do pagamento da dívida, devendo o credor restituir o título de propriedade; mas, em caso de 

inadimplemento do devedor, o credor poderia tomar posse do imóvel da garantia para vendê-

lo e se pagar, restituindo eventual saldo remanescente ao devedor.19 

Já na alta Idade Média – iniciada no final do século V, com a queda do Império 

Romano e sua invasão pelos povos bárbaros, principalmente de origem germânica –, o povo 

lombardo (germânicos que se instalaram na região onde, hoje, constitui parte do norte da Itália) 

criou a figura do penhor de propriedade, semelhante à fidúcia com credor romana, por 

                                                 
16 GOMES, Orlando. Alienação fiduciária em garantia. 3a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1972, p. 49. 

Vide, também, a lição de Caio Mário da Silva Pereira: “Para fazer valer seu direito, não contava o fiduciante senão 

com uma sanção moral (fides fiducia); mais tarde, porém, foi provido de ação específica (actio fiduciae contraria), 

que representava um desfavor para o fiduciário, por envolver acusação de uma quebra do dever moral de sua 

parte” (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil – Direitos Reais, 2005, op. cit., p. 424). E 

de Melhim Namem Chalhub: “Releva notar que a responsabilidade do fiduciário estava sujeita apenas a uma ação 

pessoal, ficando o devedor-fiduciante, portanto, sujeito aos riscos de insolvência do fiduciário. Dada essa 

configuração, ressalta como elemento essencial do pacto fiduciário a presença da boa-fé. (...) O fiduciário recebia 

um ilimitado poder jurídico sobre a coisa, sendo certo que, se dispusesse da coisa arbitrariamente, sem observância 

do pactum fiduciae, não se dava ao fiduciante senão o direito de haver a reparação das perdas e danos” 

(CHALHUB, Melhim Namem. Negócio fiduciário. 2009, op. cit., p. 16). 
17 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil – Direitos Reais, 2005, op. cit., p. 423-424. 
18 CHALHUB, Melhim Namem. Negócio fiduciário, 2009, op. cit., p. 15-17. 
19 Ibid., p. 16. No mesmo sentido, RESTIFFE NETO, Paulo; RESTIFFE, Paulo Sérgio. Garantia fiduciária, 2000, 

op. cit., p. 28-30. 
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também utilizar a propriedade com escopo de garantia.20 Melhim Namem Chalhub, reportando-

se às lições de Giuseppe Messina, apresenta suas principais características: 

 

“o devedor transferia ao credor a propriedade da coisa, mas com ele celebrava 

um pacto adjeto que tornava condicional aquela transmissão. A venda pela 

forma habitual denominada carta venditionis era vinculada a um pacto de 

restituição da coisa, firmado por um outro documento, denominado 

contracarta. 

(...) 

No direito germânico, o poder jurídico do fiduciário é limitado pelo caráter 

resolutório da propriedade que recebe, que tem eficácia erga omnes, de modo 

que eventual alienação arbitrária, por parte do fiduciário, era considerada 

ineficaz, daí porque o fiduciante retomava a propriedade da coisa por efeito 

da condição resolutiva”.21 

 

Ainda a respeito desse instituto, vale registrar a opinião de José Carlos Moreira Alves 

de que este penhor de propriedade “se prende, no fundo”, ao chattel mortgage anglo-saxão,22 

do qual se tratará mais adiante, pois, antes dele, foi instituído o trust, que surgiu na Idade 

Média, na Inglaterra, a partir do use.  

No trust, o settlor transmitia a propriedade sobre bens ao trustee, que tinha a obrigação 

de administrá-los de acordo com o encargo que recebia e em benefício do cestui que trust, o 

qual confiava no trustee. Trust significa confiança, a qual, porém, não emana da lei, mas da 

consciência do trustee. Por isso, a restituição do bem, ou sua entrega ao cestui que trust, 

implicava apenas um dever de consciência do trustee.23 

Até o século XV, o settlor e o cestui que trust não detinham nenhum direito pessoal 

ou real contra o trustee. Foi apenas a partir do início daquele século que a Corte de Chancelaria 

passou a obrigar o trustee a, em nome da moral, restituir os bens ou entregá-los ao cestui que 

trust. Essa obrigação, inclusive, veio a constar do Trustee Act, na Inglaterra, de 1893.24 

Consigne-se, também, que, no direito anglo-saxão, a propriedade pode ser dividida: o 

trustee detém a propriedade formal (legal property) e o cestui que trust, a propriedade de 

fruição (equitable property).  

Finalmente, destaque-se a opinião de Melhim Namem Chalhub, para quem, por um 

lado, essa dualidade impossibilita a recepção pura e simples do trust pelos ordenamentos 

                                                 
20 ALVES, José Carlos Moreira. Da alienação fiduciária em garantia. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1979, p. 2 

e 22. 
21 CHALHUB, Melhim Namem. Negócio fiduciário, 2009, op. cit., p. 14-15. 
22 ALVES, José Carlos Moreira. Da alienação fiduciária em garantia, 1979, op. cit., p. 28. 
23 CHALHUB, Melhim Namem. Negócio fiduciário, 2009, op. cit., p. 18. 
24Ibid., p. 19. 
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jurídicos de origem romana.25 Mas, por outro, ele admite que estes sistemas adotem as noções 

gerais do trust, porque, a seu ver, um patrimônio determinado e sua afetação a certo destino 

são os elementos essenciais do instituto anglo-saxão. Então, o patrimônio de afetação – pelo 

qual uma pessoa transfere a propriedade, em caráter fiduciário, a outra, a fim de que esta 

institua patrimônio de afetação sobre o bem e lhe dê a destinação acordada com a outra (que o 

transferiu) – poderia exercer, nos ordenamentos de origem romana, função análoga à do trust.26 

Já o trust receipt foi criado para financiar os revendedores de bens duráveis 

(automóveis, aparelhos de televisão, geladeiras, dentre outros). A propriedade mercadoria 

passava, diretamente, da propriedade do fabricante para a propriedade do financiador, que 

entregava o bem ao revendedor (beneficiário do financiamento), recebendo deste um 

documento (trust receipt), no qual o revendedor declarava que possuía o bem em nome do 

financiador. Posteriormente, o revendedor alienava a mercadoria aos consumidores e, com o 

produto dessa venda, pagava o financiamento.27 

Note-se que o banco-financiador poderia, a qualquer tempo, cancelar o trust e tomar 

a posse do bem, inclusive se estivesse sob a posse de terceiros, e ficava, também, protegido 

contra credores do revendedor e do síndico da massa falida do revendedor.28 

Portanto, como anota José Carlos Moreira Alves, no trust receipt a propriedade não 

era resolúvel, e era transferida do fabricante diretamente para o financiador. Logo, para o 

civilista, o trust receipt não era modalidade de trust, já que não havia o desdobramento da 

propriedade sobre a coisa.29 

Além disso, é importante observar que José Luiz Bulhões Pedreira, co-autor da Lei nº 

4.728/1965, afirmou que redigiu as regras da alienação fiduciária inspirado no trust receipt de 

que ora se cuida.30 Então, comparando o trust receipt com a alienação fiduciária em garantia 

brasileira, Orlando Gomes enxergou semelhança entre os dois a partir da predominância do 

elemento fiduciário. Para ele, no trust receipt o financiador precisava confiar no revendedor, 

pois, do contrário, este venderia a mercadora e apropriar-se-ia do preço sem, contudo, pagar o 

                                                 
25 Ibid., p. 27. 
26 Ibid., p. 28-29. 
27 GOMES, Orlando. Alienação fiduciária em garantia, 1972, op. cit., p. 18-19; e ALVES, José Carlos Moreira. 

Da alienação fiduciária em garantia, 1979, op. cit., p. 26. 
28 ALVES, José Carlos Moreira. Da alienação fiduciária em garantia, 1979. op. cit., p. 27. 
29 Ibid. 
30 CAMARGO, Cândido. Da alienação fiduciária em garantia e fundis contábeis de natureza financeira face à Lei 

de Mercado de Capitais. In: Arquivos do Ministério da Justiça. Brasília: Ministério da Justiça, 1967, p. 37-38 

(apud COELHO, Fábio Ulhoa. A cessão fiduciária de títulos de crédito ou direitos creditórios e a recuperação 

judicial do devedor cedente. Revista Magister de Direito Civil e Processual Civil. Porto Alegre: Magister, 2010, 

v. 37, p. 15). 
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financiamento e, assim, acarretaria a perda da garantia do financiador. E, do mesmo modo, na 

alienação fiduciária em garantia, a confiança também é importante, “porquanto o alienante 

permanece na posse do bem e se apresenta, aos olhos de todos, como seu proprietário, que está 

a usá-lo”.31 Enfim, na opinião do autor, a filiação da alienação fiduciária em garantia ao trust 

receipt, provavelmente, decorreu do seguinte: 

 

“deve-se provavelmente à identidade da causa do negócio jurídico pelo qual 

se obtém o financiamento para a aquisição de determinadas mercadorias (...), 

mas, pelo trust receipt, não se financiam os consumidores, nem se 

estabelecem os mesmos vínculos da nova figura jurídica do direito pátrio, que 

tende, manifestamente, para o negócio fiduciário de tipo romano, distinto do 

anglo-saxônico”.32 

 

Entretanto, e por fim, atente-se à opinião de José Carlos Moreira Alves, para quem a 

alienação fiduciária em garantia, ao contrário do que afirma José Luiz Bulhões Pedreira, “não 

se modelou pelo trust receipt, mas apresenta pontos de contato com outro instituto jurídico 

anglo-saxão, o chattel mortgage”,33 do qual se tratará em seguida. 

Na Idade Moderna, os anglo-saxões desenvolveram o chattel mortgage oriundo dos 

costumes, sendo muito parecido com o penhor de propriedade do antigo direito dos povos 

germânicos. Por ele, o devedor (mortgagor) transferia ao credor a propriedade (legal 

property)34 de um bem móvel, permanecendo, porém, com sua posse; sob condição resolutiva 

do pagamento; e mediante um documento denominado bill of sale, o qual, na Inglaterra e em 

alguns estados dos Estados Unidos da América, precisava ser registrado em cartórios 

especiais.35  

Além disso, vale notar que créditos, títulos de créditos e “forças móveis fixas” (como 

máquinas a vapor, turbinas) não poderiam ser objeto do chattel mortgage.36 E que, na 

Inglaterra, o Bill of Sale Act, de 22/06/1878, permitia ao credor apreender, tomar a posse do 

bem objeto do chattel mortgage, para vendê-lo e pagar-se, restituindo o eventual saldo ao 

devedor, tendo preferência sobre o produto da venda o locador, por aluguéis vencidos e não 

pagos, e o Estado, pelos impostos.37 

                                                 
31 GOMES, Orlando. Alienação fiduciária em garantia, 1972, op. cit., p. 19. 
32 Ibid. 
33 ALVES, José Carlos Moreira. Da alienação fiduciária em garantia, 1979, op. cit., p. 28. 
34 No direito anglo-saxão, a propriedade poderia ser dividida em duas: a formal, transferida ao credor; e a 

substancial (equitable property), que permanecia com o devedor e permitia-lhe receber os benefícios econômicos 

do uso do bem (ALVES, José Carlos Moreira. Da alienação fiduciária em garantia, 1979, op. cit., p. 31-32). 
35 Ibid., p. 29-30. 
36 Ibid., p. 30. 
37 Ibid., p. 31. 
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Isto posto, conclui-se repisando a opinião de José Carlos Moreira Alves de que o 

chattel mortgage tem “vários pontos de contato com a alienação fiduciária em garantia da lei 

brasileira de 1965”.38 

Como mencionado acima, em razão do não acolhimento da fidúcia com credor pelo 

Corpus Juris Civilis, no século VI, ela foi esquecida nos sistemas romano-cristãos, não tendo 

penetrado no Código Civil Francês de 1804, nem no Código Civil Alemão de 1896.39 Todavia, 

em 1880, o tema tornou a atrair a atenção dos estudiosos, a partir de um artigo do alemão 

Ferdinand Regelsberger, publicado naquele ano, no qual tratou de uma figura jurídica que 

denominou negócio fiduciário, baseado na aludida figura do penhor de propriedade, tendo sua 

doutrina servido de ponto de partida para a formulação moderna da teoria do negócio jurídico 

fiduciário,40 e para a conceituação do negócio fiduciário do tipo germânico, ou da doutrina 

alemã dualista, ou da teoria do duplo efeito. 

Ele explica que não é raro que, na declaração de vontade do negócio, as partes desejem 

obter consequências jurídicas no pressuposto de que uma das partes, para a qual é criado um 

poder jurídico, “aproveitará de sua posição para certo fim, e não para todas as finalidades 

facultadas” a ela: “transmite-se a propriedade para fins de penhor (...); dá-se letra de câmbio 

para garantia de possível dívida futura”.41 

Baseado na fiducia cum creditore romana e sem levar em conta a fiducia cum amico, 

Regelsberger sustentava que a característica do negócio fiduciário era a desproporção entre o 

fim (garantia de um crédito) e o meio (transferência de propriedade de bem, inclusive de letra 

de câmbio). Assim, para o alemão, o negócio fiduciário desfigurava-se quando a posição do 

fiduciário, de proprietário, viesse a ser vinculada (e não desvinculada, como ocorria no direito 

romano) ao objetivo do negócio (de garantia), porque, com isso, desapareceria a referida 

característica de desproporção entre o fim e o meio.42 

José Carlos Moreira Alves também relata que foi outro alemão, Fritz Goltz, quem, em 

livro publicado em 1901, esclareceu que o negócio fiduciário resultava da conjunção de dois 

contratos: (i) o contrato real, em virtude do qual se dá a transferência do direito de propriedade 

ou do direito de crédito; e (ii) o contrato obrigatório, pelo qual o fiduciário tem a obrigação de 

                                                 
38 Ibid., p. 32. 
39 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil – Direitos Reais, 2005, op. cit., p. 423-424. 
40 ALVES, José Carlos Moreira. Da alienação fiduciária em garantia, 1979, op. cit., p. 18; e GOMES, Orlando. 

Alienação fiduciária em garantia, 1972, op. cit., p. 43. 
41 REGELSBERGER, Ferdinand. Zwei Beiträge zur Lehre von der Cession. In: Archiv für die Civilistische Praxis, 

LXIII, 1880, p. 157 e segs. (apud ALVES, José Carlos Moreira. Da alienação fiduciária em garantia, 1979, op. 

cit., p. 18). 
42 ALVES, José Carlos Moreira. Da alienação fiduciária em garantia, 1979, op. cit., p. 19-20. 
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restituir ao fiduciante ou retransferir a terceiro o direito que lhe foi transmitido: “Cristalizava-

se, assim, a concepção de negócio fiduciário a que, mais tarde, se denominou dualista, por 

decorrer (...) da união de dois negócios jurídicos de natureza distinta”.43 

Orlando Gomes observa que a eficácia do segundo contrato (obrigacional) atinge 

apenas os contratantes, mas “repercute na relação jurídica constituída no primeiro”, limitando 

o comportamento jurídico do adquirente, no que o adequa ao objetivo pelo qual ele adquiriu o 

bem. Ou seja, pelo segundo contrato, o devedor previne qualquer desvio de conduta do credor. 

“Tal é a construção do negócio jurídico segundo a teoria do duplo efeito”, conclui o autor.44  

No mesmo ano de 1901, outro germânico, Alfred Schultze, também tratou do assunto 

e, na opinião de José Carlos Moreira Alves, a ele deve-se a “elaboração doutrinária” do 

“negócio fiduciário do tipo germânico”, o qual, repise-se, guardava semelhança com a fidúcia 

romana, porém não poderia ser considerado como negócio fiduciário porque a propriedade do 

credor não era legalmente ilimitada. Segundo o autor brasileiro, Alfred Schultze sustentou o 

seguinte: 

 

“No negócio fiduciário do tipo germânico, o direito que o fiduciante transfere 

ao fiduciário não é limitado, como no do tipo romano, pela obrigação 

resultante do pactum fiduciae, mas, sim, por condição resolutiva que se 

verifica no momento em que a finalidade visada pelas partes é alcançada. 

Portanto, nele não há a possibilidade de abuso pelo fiduciário, uma vez que o 

poder que lhe é outorgado já se encontra reduzido, pela condição resolutiva 

(...). Alcançada a finalidade querida pelas partes, há a resolução, com eficácia 

erga omnes (e, em consequência, contra o terceiro adquirente), do direito 

transmitido ao fiduciário. Daí a razão por que, no negócio fiduciário do tipo 

germânico, não há, como no do tipo romano, risco, limitado pela fides, para 

o fiduciante”.45 

 

Ainda a respeito do negócio fiduciário germânico, cabe transcrever a definição de Juan 

Jordano Barea, citado por Paulo Restiffe Neto e Paulo Sergio Restiffe: 

 

“en la fiducia de tipo germánico, por el contrario, el treuhander adquire una 

titularidad condicionada resolutoriamente con eficacia erga omnes, de tal 

modo que es ineficaz todo uso contrario al fin perseguido, provocando, ipso 

iure, el retorno de la cosa al fiduciante o sus herderos, incluso en perjuicio de 

tercer adquirente”.46 

                                                 
43 Ibid., p. 20. 
44 GOMES, Orlando. Alienação fiduciária em garantia, 1972, op. cit. p. 44. 
45 SCHULTZE, Alfred. Treuhänder im geltenden bürgerlichen Recht. In: Iherings Jahrbücher für die Dogmatik 

des bürgerlichen Rechts, vol. XLIII, p. 1 e segs. (apud ALVES, José Carlos Moreira. Da alienação fiduciária em 

garantia, 1979, op. cit., p. 22). 
46 BAREA, Juan Jordano. El negocio fiduciário. Barcelona, Espanha: Bosch, 1959, p. 27 (apud RESTIFFE NETO, 

Paulo; RESTIFFE, Paulo Sérgio. Garantia fiduciária, 2000, op. cit., p. 24. 
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Portanto, nele não há a possibilidade de abuso pelo fiduciário, uma vez que o poder 

que lhe é outorgado já se encontra reduzido, pela condição resolutiva, à medida necessária ao 

escopo (garantia do crédito). Alcançada a finalidade querida pelas partes, há a resolução, com 

eficácia erga omnes (e, em consequência, contra o terceiro adquirente), do direito transmitido 

ao fiduciário. 

Ainda quanto à doutrina alemã, José Carlos Moreira Alves destaca que, por ela, o 

“desdobramento da posse em direta e indireta só ocorre se se avençar o constitutum 

possessorium”, e, verificado o inadimplemento, “o credor passa de proprietário resolúvel a 

proprietário pleno”.47  

Logo, como conclui Orlando Gomes, o poder do fiduciário “é limitado no próprio 

negócio fiduciário” e “resulta da aposição, no negócio, de uma condição resolutiva”.48 Enfim, 

por isso, José Carlos Moreira Alves conclui no sentido de que os negócios fiduciários 

germânicos “não são propriamente negócios fiduciários”.49 

Além disso, vale repisar que, como o negócio fiduciário fora abolido no Corpus Juris 

Civilis, no século VI, foi esquecido nos sistemas romano-cristãos, inclusive o Código Civil 

Alemão de 1896, fato esse destacado pelo alemão Lothar Kaul, em 1910, ao afirmar que se 

tratava de construção jurídica que não havia ainda sido disciplinada em legislação alguma.50  

Por fim, registre-se a observação de Paulo Restiffe Neto e Paulo Sergio Restiffe, de 

que as leis germânicas, do século XX, passaram a adotar a expressão “treuhand” para o negócio 

fiduciário pelo qual se transfere ilimitadamente o domínio, mas, com sua reversibilidade, sob 

condição resolutória; e que aquele vocábulo possui raiz na palavra inglesa do “trust”.  

De todo modo, pouco após o desenvolvimento da teoria dualista, em 1936, o italiano 

Cesare Grassetti sustentou que a incoerência do negócio fiduciário não residia na referida 

desproporção entre o meio e o fim, mas na atribuição patrimonial definitiva ao credor, embora 

fosse mais coerente que essa atribuição fosse provisória. E entendia que a característica do 

negócio fiduciário era a confiança do fiduciante no fiduciário de que este não abusaria da 

propriedade que lhe foi transmitida, ou seja, não agiria em contraste com a finalidade 

econômica pela qual a propriedade lhe fora transmitida, mesmo estando (o credor) diante de 

uma possibilidade de vir a abusar de tal propriedade. 

                                                 
47 ALVES, José Carlos Moreira. Da alienação fiduciária em garantia, 1979, op. cit., p. 24. 
48 GOMES, Orlando. Alienação fiduciária em garantia, 1972, op. cit., p. 50. 
49 ALVES, José Carlos Moreira. Da alienação fiduciária em garantia, 1979, op. cit., p. 23. 
50 Ibid., p. 4. 
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Ainda, o mesmo autor italiano defendeu que o negócio fiduciário não resultava da 

união de dois contratos, mas era um negócio unitário e causal, sendo que sua causa – a causa 

fiduciae – era atípica, já que não era disciplinada pela legislação italiana. Assim, Cesare 

Grassetti deu origem à concepção monista do negócio fiduciário. 

Por fim, também vale consignar a observação desse italiano de que a característica do 

negócio fiduciário “é a de que não se dá por meio de coação legal, mas somente pelo 

comportamento leal do fiduciário (...), então, a fidúcia que vem da lei, tutelada pela lei, não é 

mais fidúcia em sentido técnico”.51 

São esses, enfim, os negócios jurídicos concebidos na Europa Ocidental, desde a 

Antiguidade, que podem, individualmente ou em conjunto, ser considerados a raiz da garantia 

fiduciária brasileira. A seguir, destacar-se-ão as opiniões de alguns importantes doutrinadores 

sobre essa origem. 

 

 

3.1.2. Conclusões dos autores citados acerca da origem da alienação fiduciária em garantia 

da Lei de 1965 

 

No entendimento de Caio Mário da Silva Pereira, a Lei nº 4.728/1965 “cogita da fiducia cum 

creditore”,52 embora também afirme que “a natureza resolúvel desta alienação vai antes filiar-

se à concepção germânica do que às suas origens romanas”.53 

No mesmo sentido – que se poderia definir como misto do direito romano com a 

doutrina alemã do século XIX –, Orlando Gomes, que, em uma passagem de seu trabalho, 

escreve que a então nova figura do direito brasileiro “tende, manifestamente, para o negócio 

fiduciário de tipo romano”54, mas, ao analisar o negócio fiduciário alemão, afirma o seguinte, 

referindo-se à mencionada doutrina de Alfred Schultze:55  

 

“Schultze, analisando a fiducia, admitira, sem ressonância na época, que a 

transmissão da propriedade pode operar independentemente do que quiserem 

                                                 
51 GRASSETTI, Cesare. Trust anglosassone, proprietà fiduciaria e negozio fiduciario. In Rivista del Diritto 

Commerciale e del Diritto Generale dele Obbrigazioni, vol. XXXIV, p. 522. (apud ALVES, José Carlos Moreira. 

Da alienação fiduciária em garantia, 1979, op. cit., p. 23). 
52 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil – Direitos Reais, 2005, op. cit., p. 425. 
53 Ibid., p. 426. 
54 GOMES, Orlando. Alienação fiduciária em garantia, 1972, op. cit., p. 19. 
55 SCHULTZE, Alfred. Treuhänder im geltenden bürgerlichen Recht. In: Iherings Jahrbücher für die Dogmatik 

des bürgerlichen Rechts, vol. XLIII, p. 1 e segs. (apud ALVES, José Carlos Moreira. Da alienação fiduciária em 

garantia, 1979, op. cit., p. 22). 

. 
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as partes se o ordenamento jurídico atua com os seus próprios institutos, 

atribuindo um direito de propriedade condicional em lugar de propriedade 

pura e simples. Foi precisamente o que fez o legislador pátrio ao instituir a 

alienação fiduciária em garantia”.56 

  

Jorge Lobo, escrevendo sobre a cessão fiduciária em garantia de direitos de crédito,57 

afirma categoricamente, com argumentos que se poderia aplicar à alienação fiduciária em 

comento, que ela “inspirou-se no negócio fiduciário do tipo germânico”.58 

Já para José Carlos Moreira Alves, a alienação fiduciária em garantia, tal como 

regulada pela Lei brasileira nº 4.728/1965, não se confunde com o negócio fiduciário 

propriamente dito (que é o do tipo romano); nem com o negócio fiduciário do tipo germânico; 

nem é possível configurá-la como negócio jurídico indireto (utilizado pelas partes para alcançar 

um objetivo que não é o normalmente atingido pelo negócio, tal como a compra e venda com 

escopo de garantia), razão pela qual não se pode pretender enquadrá-la em uma das várias 

espécies da transferência de propriedade em garantia, muito utilizadas na Alemanha a partir do 

século XIX; nem se modelou pelo trust receipt; e apresenta apenas alguns pontos de contato 

com o chattel mortgage. Por isso, conclui José Carlos Moreira Alves, “a alienação fiduciária 

em garantia é negócio jurídico típico que é, é instituto próprio do direito brasileiro”.59 

Por fim, mencione-se que Paulo Restiffe Neto e Paulo Sergio Restiffe afirmam que é 

no mortgage que se vislumbram “os contornos da figura do depositário, bem como os traços 

da resolubilidade-transitoriedade do direito germânico; o que, inegavelmente, aproxima ou 

quase identifica o mortgage da estrutura da nossa alienação fiduciária em garantia”.60 

 

 

3.1.3. Doutrina brasileira sobre o negócio fiduciário  

 

Além dos institutos históricos acima destacados, vale abordar o concerito de negócio fiduciário 

formulado pela doutrina brasileira no século XX.  

                                                 
56 GOMES, Orlando. Alienação fiduciária em garantia, 1972, op. cit., p. 61. 
57 Regulada pela Lei nº 4.864/1965 e pela Lei nº 4.728/1965, com a redação que lhe deu a Lei nº 10.931/2004, e 

que será abordada mais adiante neste trabalho. 
58 Em artigo publicado em 2015: “afirmo que a cessão fiduciária em garantia hoje praticada no país inspirou-se 

no negócio fiduciário do tipo germânico, eis que a transmissão da titularidade dos recebíveis do devedor para o 

credor é consumada a título de simples garantia e sob condição resolutiva, resolvendo-se a avença com a 

liquidação da obrigação pecuniária contraída pelo devedor” (LOBO, Jorge. Cessão fiduciária em garantia de 

recebíveis performados e a performar. In: ANDRIGHI, Fátima Nancy, et al (Coord.). 10 anos de vigência da lei 

de recuperação e falência (Lei n. 11.101/2005). São Paulo: Saraiva, 2015, p. 76). 
59 ALVES, José Carlos Moreira. Da alienação fiduciária em garantia, 1979, op. cit., p. 32. 
60 RESTIFFE NETO, Paulo; RESTIFFE, Paulo Sérgio. Garantia fiduciária, 2000, op. cit., p. 31. 
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Tal como referido acima, a expressão “negócio fiduciário” foi cunhada por Ferdinand 

Regelsberger, em 1880, na Alemanha. De acordo com a doutrina de Pontes de Miranda, 

“sempre que a transmissão (da propriedade) tem um fim que não é a transmissão mesma, de 

modo que ela serve a negócio jurídico que não é o de alienação àquele a quem se transmite, 

diz-se que há fidúcia ou negócio fiduciário”.61 

O autor prossegue lecionando que, “em verdade, o negócio jurídico fiduciário é 

negócio jurídico + fidúcia”, de modo que seria melhor dizer-se “negócios jurídicos com 

fidúcia”, para se frisar a dualidade de relações jurídicas. Ao lado da relação jurídica oriunda da 

aquisição, está a relação jurídica de fidúcia”.62 

Explica, também, que “os negócios jurídicos fiduciários mais frequentes são os 

negócios jurídicos para garantia, inclusive as cessões de crédito para garantia”, nos quais “o 

credor quis, seriamente, a garantia; e o devedor seriamente a prestou”.63  

Ele ainda esclarece que os direitos fiduciários de garantia não se ligam ao crédito, que 

garantem; “são direitos nascidos de relação jurídica que não adere à outra, de modo que não 

são direitos acessórios do direito de crédito”.64 

Por fim, sobre o credor-fiduciário, o autor não deixa dúvidas de que ele é proprietário 

como qualquer outro adquirente, já que sua aquisição é aquisição como qualquer outra, não 

existindo nenhuma diferença há entre a sua aquisição e as demais.65 “A atribuição patrimonial, 

a que se une a fidúcia, tem de obedecer aos mesmos princípios jurídicos e regras jurídicas, que 

incidiriam, se concebida fosse sem fidúcia”.66 E, quanto ao devedor-fiduciante, o mesmo autor 

escreve que ele perde a propriedade ou o direito de crédito, frisando que “o direito à restituição 

é pessoal, salvo onde a lei já tornou real o direito à restituição, o que, por si só, eliminou o 

elemento histórico de fidúcia”.67 

Melhim Namem Chalhub também apresenta o conceito de negócio fiduciário, que vale 

transcrever para se melhor fixar sua definição:  

 

“entende-se por negócio fiduciário o negócio jurídico inominado pelo qual 

uma pessoa (fiduciante) transmite a propriedade de uma coisa ou a 

titularidade de um direito a outra (fiduciário), que se obriga a dar-lhe 

                                                 
61 MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado, v. 34. 3a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984, p. 

115-116. 
62 Ibid., p. 117. 
63 Ibid., p. 123. 
64 Ibid., p. 127. 
65 Ibid., p. 123-124. 
66 Ibid., p. 121. 
67 Ibid., p. 124-125. 
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determinada destinação e, cumprido esse encargo, retransmitir a coisa ou 

direito ao fiduciante ou a um beneficiário indicado no pacto fiduciário”.68  

 

E comparando os diferentes objetivos da transmissão de propriedade sob fidúcia, 

complementa: “pode o negócio fiduciário ser principal, como são os casos em que a 

transmissão da propriedade se dá para efeito de administração patrimonial, ou acessório, 

quando a transmissão da propriedade se efetiva para fins de garantia”.69 

Enfim, o negócio jurídico fiduciário não é tipificado em lei, razão pela qual, inclusive, 

a doutrina distingue os negócios fiduciários próprios (não tipificados) dos impróprios. É muito 

importante que os estudiosos tenham sempre isso em mente. Naqueles, a transmissão da 

propriedade é plena e para fim diverso do que é típico (como, por exemplo, compra e venda 

para garantia, sendo que a lei estabelece que a compra e venda serve à troca de bem por 

dinheiro), e, por isso, o devedor-fiduciante depende muito mais da confiança no fiduciário, já 

que, contra ele, detém somente uma relação obrigacional. Já os impróprios são os negócios 

fiduciários previstos em lei, tal qual a alienação fiduciária em garantia; ou seja, o devedor-

fiduciante dispõe de tutela legal para exigir do fiduciário que cumpra a finalidade da fidúcia.70 

 

 

3.1.4. Conclusão 

 

Independentemente do instituto histórico que o estudioso entenda que mais identifica-se com 

a alienação fiduciária em garantia da lei brasileira de 1965, é inequívoco que as seguintes 

características encontram-se presente em quase todos esses institutos: (i) a propriedade do bem 

objeto da garantia é atribuída ao credor, até que seu crédito seja satisfeito; (ii) o credor e o 

devedor confiam um no outro, no sentido de que o devedor pagará a dívida e de que o credor 

permanecerá proprietário apenas enquanto o crédito não se tornar exigível; (iii) e trata-se de 

modalidade de garantia a receber tratamento diferente do penhor e da hipoteca. Além disso, 

cabe atentar a que, (iv) na doutrina alemã, era permitida a transferência da propriedade de letras 

de câmbio fiduciariamente, e que (v) já havia a preocupação de excluir o bem objeto da garantia 

dos processos de falência tanto do credor, assim como, na legislação dos Estados Unidos da 

América, de excluí-lo da falência do devedor, para que, em assegurasse-se o pleno 

cumprimento do negócio fiduciário, sem a interferência de terceiros. 

                                                 
68 CHALHUB, Melhim Namem. Negócio fiduciário, 2009, op. cit., p. 32. 
69 Ibid., p. 40. 
70 Ibid., p. 63. 
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Essas características históricas, portanto, devem ser sempre recordados e consideradas 

pelo intérprete das regras brasileiras sobre as garantias fiduciárias, principalmente, em 

processos de insolvência do devedor, a fim de que jamais venha desvirtuar as modalidades de 

garantia fiduciária de sua essência, isto é, de suas características próprias. 

 

 

3.2. Conceito, surgimento e natureza jurídica 

 

 

3.2.1. Esclarecimento inicial 

 

A partir do ano de 1965, no Brasil, os diferentes negócios jurídicos dos quais emanam a 

propriedade fiduciária com objetivo de garantia passaram a ser tipificados em lei.71 Esses 

negócios diferem-se somente com relação a objeto (coisas imóveis ou móveis, ou direitos 

mencionados num título de crédito ou num instrumento particular ou público) e às pessoas que 

podem contratá-los, sendo a partir desses fatores que se determina a legislação aplicável ao 

negócio, que pode estar mencionado num contrato ou num título de crédito. 

Não se examinará cada elemento dos diferentes contratos que servem de título à 

constituição da propriedade fiduciária. Apenas apresentar-se-á as mais relevantes 

características e a natureza jurídica dessa garantia real, a fim de melhor conhecê-la para, mais 

adiante, atingir-se o objetivo deste trabalho, qual seja, examinar o tratamento que deve ser 

conferido à modalidade de transmissão fiduciária do direito de crédito, diante do processo de 

recuperação judicial do devedor-fiduciante, regulado pela Lei nº 11.101/2005. 

 

 

3.2.2. Introdução: natureza jurídica da alienação fiduciária em garantia 

 

Em 1965, a Lei nº 4.728 positivou, pela primeira vez no ordenamento jurídico brasileiro, a 

regulação de um contrato do qual resulta uma garantia fiduciária. Esse contrato foi o de 

alienação fiduciária de coisa móvel em garantia, firmado no âmbito do mercado financeiro e 

de capitais. Mas nem a Lei nº 4.728/1965 e nem o Decreto nº 911/1969 (que alterou a redação 

                                                 
71 Vide item 3.3. 
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daquela lei) adotaram a expressão “contrato” para designar aquela alienação fiduciária em 

garantia. 

Todavia, examinando-a, Orlando Gomes definiu a alienação fiduciária em garantia 

como “o negócio jurídico pelo qual uma das partes adquire, em confiança, a propriedade de um 

bem, obrigando-se a devolvê-la quando se verifique o acontecimento a que se tenha 

subordinado tal obrigação (de crédito), ou lhe seja pedida a restituição”.72 Logo, para ele, sua 

natureza jurídica é de contrato, nominado e tipificado pela lei, com a função de garantia, e que 

visa à transferência da propriedade de coisa móvel com fins de garantia,73 transferência essa 

limitada por uma relação obrigacional que distorce o fim natural daquela transmissão (o qual 

seria a venda).74 Na mesma linha, José Carlos Moreira Alves75 lecionou que “a alienação 

fiduciária em garantia é somente o contrato que serve de título à constituição da propriedade 

fiduciária”.76 

A constatação desses autores de que a alienação fiduciária em garantia possui 

natureza jurídica de contrato é de extrema relevância, pois é a partir dela que se enxerga 

corretamente o conceito de propriedade fiduciária em garantia; o de título de aquisição dessa 

garantia; modo de aquisição dessa garantia; a distinção entre o título e a própria garantia, que 

não é ele, mas resulta dele; a distinção dessa garantia para as demais previamente existentes no 

direito brasileiro; e a natureza jurídica dessa garantia. 

 

 

3.2.3. Conceito de propriedade fiduciária com escopo de garantia 

 

Isso posto, conceitua-se a propriedade fiduciária com objetivo de garantia como a modalidade 

de garantia real77 que resulta de um contrato tipificado em lei (negócio jurídico fiduciário e que 

é o título de aquisição da propriedade em comento), conjugado com seu registro (modo de 

aquisição da propriedade em comento),78 através do qual, com o objetivo de garantir uma 

dívida,79 o devedor transfere ao credor o direito de propriedade sobre um bem seu, direito esse 

                                                 
72 GOMES, Orlando. Alienação fiduciária em garantia, 1972, op. cit., p. 18. 
73 Ibid., p. 80. 
74 Ibid., p. 33. 
75 Sua doutrina foi seguida por diversos autores, dentre eles, CHALHUB, Melhim Namem. Negócio fiduciário, 

2009, op. cit., p. 158; e CARVALHO, Ernesto Antunes de. Cessão fiduciária de direitos e títulos de crédito 

(recebíveis). Revista do Advogado, nº 105. Associação dos Advogados de São Paulo: São Paulo, 2009, p. 54. 
76 ALVES, José Carlos Moreira. Da alienação fiduciária em garantia, 1979, op. cit., p. 32-33. 
77 Ibid., p. 33. 
78 Ibid., p. 113; e CHALHUB, Melhim Namem. Negócio fiduciário, 2009, op. cit., p. 136. 
79 ALVES, José Carlos Moreira. Da alienação fiduciária em garantia, 1979, op. cit., p. 117. 
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que se resolve em caso de adimplemento da obrigação pelo devedor, sendo a propriedade do 

credor-fiduciário, portanto, limitada em decorrência desse escopo de garantia. Em vez de 

empenhar, o devedor aliena para garantir.80 

Essa modalidade de garantia real foi, repise-se, criada no direito brasileiro pelo art. 66 

da Lei nº 4.728/196581 e não se enquadrava em nenhuma das categorias dogmáticas existentes 

em nosso direito das coisas até então,82 sendo interessante recordar que José Carlos Moreira 

Alves admite a influência do negócio fiduciário alemão sobre ela, ao argumento de que, na 

formação desse negócio jurídico, conjugam-se dois vínculos: o de transmissão da propriedade 

e o seu retorno ao patrimônio do transmitente.83 

Além disso, ressalte-se que a segurança do fiduciante de reaver o bem não reside na 

correção moral do fiduciário, mas na disposição legal que determina a reversão, ao fiduciante, 

da propriedade do bem que alienou em garantia.84 Por isso, como conclui Orlando Gomes, “se 

é automática a reversão da propriedade, o vínculo obrigacional do fiduciário é antes uma 

condição contratual do que limitação consentida ao seu direito de propriedade sob forma de 

obrigação de natureza pessoal”.85 

Ainda, consigne-se o acréscimo de Melhim Namem Chalhub de que, em todas as 

modalidades de contratos de que resultam a propriedade fiduciária para garantia, “a lei prevê a 

formação de patrimônios autônomos, separados dos patrimônios das partes envolvidas e 

afetados a determinado fim”. Ou seja, para este autor, o bem transmitido fiduciariamente 

constitui um patrimônio de afetação, porque se sujeita à destinação específica, e, “embora 

ingresse no patrimônio do fiduciário, nele permanece segregado, não se comunicando nem se 

confundindo com os demais bens e direitos dele integrantes”.86 

Enfim, esclareça-se: a alienação fiduciária em garantia (que tenha por objeto qualquer 

bem ou direito) não é modalidade de garantia real, tal qual não são o contrato de penhor, o 

contrato de hipoteca e o contrato de anticrese. Todavia, o contrato de alienação fiduciária em 

garantia, ao contrário dos contratos de penhor, anticrese e hipoteca, não visa à constituição de 

direitos reais limitados; mas visa à transferência do direito de propriedade, limitado pelo escopo 

de garantia, como se aprofundará logo a seguir.87 

                                                 
80 GOMES, Orlando. Alienação fiduciária em garantia, 1972, op. cit., p. 18. 
81 ALVES, José Carlos Moreira. Da alienação fiduciária em garantia, 1979, op. cit., p. 32-33. 
82 Ibid., p. 116-117. 
83 Ibid., p. 38. 
84 GOMES, Orlando. Alienação fiduciária em garantia, 1972, op. cit., p. 40. 
85 Ibid. 
86 CHALHUB, Melhim Namem. Negócio fiduciário, 2009, op. cit., p. 135. 
87 ALVES, José Carlos Moreira. Da alienação fiduciária em garantia, 1979, op. cit., p. 32-33 e 39. 
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Colocado o conceito, passa-se a abordar suas principais características: a fidúcia, o 

caráter resolúvel da propriedade e o desdobramento da posse. 

 

 

3.2.4. Características principais 

 

Em primeiro lugar, destaque-se que a propriedade de que se cuida é fiduciária. Por isso, apesar 

de a fidúcia haver sido abordada no item 3.1.1, vale, aqui, reiterar que essa palavra significa 

confiança, a qual existe porque, como anota Orlando Gomes, “o fiduciante confia em que 

voltará a ser dono da mercadoria no momento em que pagar a dívida”.88 

No entanto, lembre-se da ressalva de que, desde quando as legislações positivaram o 

negócio fiduciário com escopo de garantia, alguns autores passaram a sustentar que a fidúcia 

deixou de ser característica desse negócio.  

Isso porque, antes, restava ao fiduciante somente confiar na palavra do fiduciário, já 

que a lei não tutelava sua pretensão à retomada do bem transmitido sob o pacto fiduciário. Com 

a positivação, essa pretensão passou, portanto, a ser protegida pela lei. Por isso, se, adimplida 

a obrigação pelo fiduciante, o fiduciário não lhe restituir voluntariamente a propriedade, a lei 

forçá-lo-á a tanto. Logo, defendem tais autores, o fiduciante não depende mais da fidúcia, da 

confiança isolada na palavra fiduciário, porque a lei protege-lhe. Como exemplo, cite-se 

novamente Orlando Gomes:  

 

“Desde, porém, que o legislador preferiu o mecanismo da propriedade 

resolúvel e determinou a reversão indeclinável da propriedade ao fiduciante, 

com o implemento da condição resolutiva, o fator confiança (fidúcia) 

desaparece de cena: o negócio fiduciário o pressupõe, como o próprio nome 

indica”.89 

 

Por sua vez, a causa fiduciae traduz-se literalmente pela razão, motivo da confiança, 

que consiste na promessa do credor-fiduciário de ter a res fiduciaria nas condições pactuadas 

e restituí-la ao devedor-fiduciante, por ter recebido a atribuição patrimonial para esse fim.90 

Contudo, e por fim, o verdadeiro negócio fiduciário é atípico por natureza, e, como a 

causa fiduciae é própria desse atípico negócio, ela é uma causa atípica. Portanto, “em se 

                                                 
88 GOMES, Orlando. Alienação fiduciária em garantia, 1972, op. cit., p. 21. 
89 Ibid., p. 40. 
90 Ibid., p. 65. 
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tratando de alienação fiduciária em garantia, não há que se falar em causa fiduciae”.91 Ou seja, 

assim como a fidúcia, a causa fiduciae deixou de caracterizar a propriedade fiduciária com 

escopo de garantia, porque a causa da confiança do fiduciante passou a ser a lei. 

Em segundo lugar, frise-se que a propriedade fiduciária com escopo de garantia é 

resolúvel.  

Contudo, antes de tratar desta característica, é preciso recordar que, no ordenamento 

jurídico brasileiro, existem outras espécies de propriedades resolúveis, como aquelas do 

donatário ingrato,92 para custódia de ações de emissão de companhias abertas,93 e aquela para 

fins de administração de fundos de investimento imobiliário.94 Por isso, esclareça-se que a 

propriedade resolúvel de que aqui se cuidará será a da espécie da propriedade fiduciária que 

tenha escopo de garantia. 

José Carlos Moreira Alves, ao analisar propriedade emanada do contrato de alienação 

fiduciária em garantia (com a redação do Decreto nº 911/1969), embora reconheça que ela é, 

sim, uma propriedade resolúvel, ressalva que suas peculiaridades que não permitem seu 

enquadramento na categoria dogmática da propriedade resolúvel, então disciplinada pelo art. 

647,95 do Código Civil de 1916. Primeiro, porque era da essência daquela propriedade 

fiduciária o desdobramento da posse, ficando o devedor como possuidor direto. E segundo, 

pois, na propriedade resolúvel, implementada a condição, o adquirente torna-se proprietário 

pleno; já na propriedade fiduciária, verificada a condição, o credor-fiduciário tem o ônus de 

vender a coisa para pagar-se e devolver o saldo ao alienante, se houver, transferindo ao terceiro 

                                                 
91 ALVES, José Carlos Moreira. Da alienação fiduciária em garantia, 1979, op. cit., p. 63. 
92 COELHO, Fábio Ulhoa. A cessão fiduciária de títulos de crédito ou direitos creditórios e a recuperação judicial 

do devedor cedente. Revista Magister de Direito Civil e Processual Civil. Porto Alegre: Magister, 2010, v. 37, p. 

18. 
93 Lei nº 6.404/76, art. 41. A respeito, vide SANTOS, Joaquim Antônio de Vizeu Penalva. Obrigações e contratos 

na falência. 2a ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 252-254. 
94 CHALHUB, Melhim Namem. Negócio fiduciário, 2009, op. cit., p. 112. Vide, também, a Lei nº 8.668/1993, 

arts. 6º e 7º. 
95 “Livro II – Do Direito das Coisas 

(...) 

Título II – Da Propriedade 

(...) 

Capítulo V 

Da Propriedade Resolúvel 

Art. 647. Resolvido do domínio 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 que a detenha. 

Art. 648. Se, porém, o domínio se resolver por outra causa superveniente, o possuidor, que o tiver adquirido por 

título anterior à resolução, será considerado proprietário perfeito, restando à pessoa em cujo benefício houve a 

resolução, ação contra aquele cujo domínios se resolveu para haver a própria coisa, ou seu valor”. 
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comprador a propriedade plena e definitiva, apesar do princípio de que ninguém pode transferir 

a outrem mais direito do que tem.96 

Ademais, ressalte-se que a resolução da propriedade ocorre pelo implemento da 

condição.97 

Essa condição é aposta no contrato (título de aquisição da propriedade fiduciária, 

lembre-se) e sua natureza é de condição resolutiva própria, a qual é condicio iuris, ou seja, é a 

condição prevista pela lei. Em outras palavras, é a lei que estabelece os eventos que constituem 

a condição, os quais são os seguintes: a extinção da obrigação, ainda que posteriormente ao 

vencimento; a venda, pelo credor, da coisa alienada fiduciariamente; ou a renúncia dessa 

modalidade de propriedade. Portanto, a resolução da propriedade fiduciária em decorrência da 

condicio iuris não resulta de as partes haverem estipulado uma condição resolutiva (que seria 

a condicio facti), mas, sim, “da circunstância de que essa resolução se dá por força da lei”.98 

Enfim, a resolução da propriedade fiduciária ocorre por evento previsto em lei.99 

Além disso, ressalte-se que é automático o efeito da condicio iuris. Logo, a extinção 

da propriedade para o fiduciário e sua reversão para o fiduciante não dependem de nenhum ato 

das partes. Basta que o evento previsto pela lei aconteça.100 Na lição de Caio Mário da Silva 

Pereira, “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”101 para 

que a propriedade retorne ao patrimônio do devedor. E, além de ser automático, produz efeitos 

ex tunc.102 

Observe-se, ainda, que tais condicio iuris acarretam a perda da função de garantia que 

o direito de propriedade exercia. E essa perda também implica a resolução da propriedade sobre 

o bem, afinal, o fiduciário a havia adquirido somente para garantir seu crédito, então, sua 

resolução se opera no momento em que o bem perde a função de garantia, regressando ao 

patrimônio do primitivo titular.103 

Adicione-se, também, que, da resolubilidade da propriedade também decorre a 

afirmação de que a propriedade fiduciária com escopo de garantia é temporária.104 

                                                 
96 ALVES, José Carlos Moreira. Da alienação fiduciária em garantia, 1979, op. cit., p. 117 e 120-121. 
97 GOMES, Orlando. Alienação fiduciária em garantia, 1972, op. cit., p. 22. 
98 ALVES, José Carlos Moreira. Da alienação fiduciária em garantia, 1979, op. cit., p. 119. 
99 Ibid., p. 123. Ver também: GOMES, Orlando. Alienação fiduciária em garantia, 1972, op. cit., p. 22; e 

CHALHUB, Melhim Namem. Negócio fiduciário, 2009, op. cit., p. 106. 
100 GOMES, Orlando. Alienação fiduciária em garantia, 1972, op. cit., p 39. 
101 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil – Direitos Reais, 2005, op. cit., p. 426. 
102 CHALHUB, Melhim Namem. Negócio fiduciário, 2009, op. cit., p. 141. 
103 GOMES, Orlando. Alienação fiduciária em garantia, 1972, op. cit., p. 22. 
104 Ibid., p. 38. 
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Por fim, é relevante consignar que a lei limita a propriedade não só pela resolubilidade, 

mas também restringe seu conteúdo a fim de atender ao escopo de garantia para o qual criou a 

propriedade fiduciária.105 Por isso, em quase todas as modalidades dessa garantia, a 

propriedade fiduciária não é plena. 

Finalmente, a terceira importante característica é a do desdobramento da posse: o 

devedor transfere a propriedade de coisa ao credor, continuando, porém, a exercer a sua posse. 

Esse desdobramento da posse era a grande diferenciação da modalidade de garantia em 

comento para o penhor e a hipoteca. Mas, atualmente, com a admissão da cessão fiduciária de 

direitos de crédito, o bem sobre o qual a garantia recai (dinheiro) é transferido ao credor e é 

imediatamente direcionado ao pagamento da obrigação garantida. 

De todo modo, nas modalidades em que é verificado, tal desdobramento da posse 

ocorre através de sua tradição ficta ao credor, por meio da aposição, no título constitutivo dessa 

garantia (contrato, recorde-se), da cláusula do constitutum possessorium,106 cláusula esta que 

autoriza o fiduciante a continuar a possuir a coisa que transmitiu fiduciariamente ao credor.107 

Ou seja, ocorre a transferência, ao credor, da propriedade e posse da indireta de uma coisa 

independentemente de sua tradição efetiva – em garantia do pagamento de obrigação, 

resolvendo-se o direito do adquirente com a solução da dívida garantida.108 

Por fim, vale observar que essa transmissão ficta é muito útil quando se está diante de 

bem utilizado pelo devedor-fiduciante como bem de capital,109 para auferir renda, a fim de, 

justamente, adimplir a obrigação perante o credor-fiduciário. 

 

 

3.2.5. Surgimento da garantia 

 

No direito brasileiro, pelo sistema adotado desde o Código Civil de 1916 e que remonta ao 

direito romano, para que haja a aquisição da propriedade é preciso que se conjuguem título e 

modo de aquisição.110 

                                                 
105 ALVES, José Carlos Moreira. Da alienação fiduciária em garantia, 1979, op. cit., p. 123. 
106 Ibid. p. 46. 
107 GOMES, Orlando. Alienação fiduciária em garantia, 1972, op. cit., p. 18. 
108 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil – Direitos Reais, 2005, op. cit., p. 426. 
109 Isto é, de capital físico, que, na doutrina econômica, como define Nicholas Gregory Mankiw, é o “estoque de 

equipamento e estruturas usados para produzir bens e serviços” (MANKIW, N. Gregory. Introdução à economia. 

Tradução da 2a ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2001, p. 536). 
110 ALVES, José Carlos Moreira. Da alienação fiduciária em garantia, 1979, op. cit., p. 45. 
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O título de constituição da propriedade fiduciária é o contrato, como se mencionou 

acima. Não se pode, reitere-se, confundir o contrato que serve de título à constituição de uma 

garantia real (contrato de penhor, contrato de hipoteca, contrato de anticrese, contrato de 

alienação fiduciária em garantia), com a garantia real cujo título é um desses contratos (o 

penhor, a hipoteca, a anticrese, a propriedade fiduciária).  

No entanto, é inconcebível um direito real de efeitos limitado às partes, pois é da 

essência dele valer erga omnes.111 Então, apesar de, em regra, a propriedade de coisas móveis 

ser transferida com a tradição, quando essa transferência ocorre em virtude de alienação ou 

cessão fiduciária em garantia, a ideia que a norteia é a mesma do penhor sem desapossamento 

(rural, agrícola e de sal), nos quais, em regra, a posse do bem é exercida pelo devedor: a garantia 

nasce com o registro do contrato de penhor, para que terceiros saibam que o credor pignoratício 

terá a preferência sobre o produto da venda dos bens. Assim, antes do registro, o contrato de 

alienação fiduciária em garantia (tanto de coisas, quanto de direitos) é apenas título de 

constituição da propriedade fiduciária, que ainda não nasceu, e que somente surgirá com seu 

registro, o qual, portanto, é o seu modo de constituição.112 

Logo, apesar de algumas leis113 afirmarem que o registro é obrigatório para fins 

probatórios, ele é, na verdade, indispensável para a própria constituição da propriedade 

fiduciária,114 a fim de que, perante terreiros, o bem esteja sob a propriedade fiduciária do 

credor, com escopo de garantia. 

Com relação ao local do registro, a Lei nº 6.015, de 1973, estabelece que, se a garantia 

recair sobre coisa móvel, o contrato deve ser registrado no cartório de Registro de Títulos e 

Documentos dos domicílios das partes (arts. 130115 e 129, 5º116).117 Mas, em 2004, entrou em 

vigor a Lei nº 10.931, que inseriu no Código Civil de 2002 o art. 1.368-A,118 que impõe a 

aplicação subsidiária deste Código às modalidades de propriedade fiduciária não reguladas por 

                                                 
111 ALVES, José Carlos Moreira. Da alienação fiduciária em garantia, 1979, op. cit.,. p. 58. 
112 Ibid., p. 59. 
113 Tal qual o art. 66, §1º, da redação original da Lei nº 4.728/1965. 
114 ALVES, José Carlos Moreira. Da alienação fiduciária em garantia, 1979, op. cit., p. 60. 
115 “Art. 130. Dentro do prazo de vinte dias da data da sua assinatura pelas partes, todos os atos enumerados nos 

arts. 128 e 129, serão registrados no domicílio das partes contratantes e, quando residam estas em circunscrições 

territoriais diversas, far-se-á o registro em todas elas”. 
116 “Art. 129. Estão sujeitos a registro, no Registro de Títulos e Documentos, para surtir efeitos em relação a 

terceiros: 

(...) 

5º) os contratos de compra e venda em prestações, com reserva de domínio ou não, qualquer que seja a forma de 

que se revistam, os de alienação ou de promessas de venda referentes a bens móveis e os de alienação fiduciária”. 
117 É o que defende ALVES, José Carlos Moreira. Da alienação fiduciária em garantia, 1979, op. cit., p. 56. 
118 “Art. 1.368-A. As demais espécies de propriedade fiduciária ou de titularidade fiduciária submetem-se à 

disciplina específica das respectivas leis especiais, somente se aplicando as disposições deste Código naquilo que 

não for incompatível com a legislação especial.” 
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ele. De acordo com o art. 1.361, §1º,119 do Código – que não continha correspondente no 

Código de 1916 –, constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato (instrumento 

público ou particular), no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor-

fiduciante. Sendo este art. 1.361, §1º, mais recente do que os arts. 130 e 129, 5º, da Lei de 

1973, prevalece desde sua vigência (no ano de 2004). É assim que a jurisprudência120 tem 

entendido. 

Portanto, se o objeto da transmissão fiduciária em garantia for direito de crédito 

(mencionado em títulos de crédito ou não, exceto valores mobiliários e quotas121), ou coisa 

móvel, o respectivo contrato (instrumento público ou particular) terá de ser registrado apenas 

perante o cartório de Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor-fiduciante.  

Todavia, sendo imóvel o bem objeto da garantia, prevalece a regra específica do art. 

23, caput, da Lei nº 9.514/1997,122 a qual é idêntica àquela contida no art. 167, I, 35º,123 da Lei 

de 1965 e que foi nela inserida pela mesma Lei nº 9.514/1997: o contrato de alienação fiduciária 

tem que ser registrado somente perante o cartório de Registro de Imóveis no qual o bem estiver 

registrado. 

Por fim, caso o objeto da garantia fiduciária seja um direito de crédito relativo a 

imóvel, o respectivo contrato terá de ser averbado junto à matrícula do imóvel existente cartório 

de Registro de Imóveis, tal qual estabelece a regra especial do art. 167, II, 8º.124 

 

 

3.2.6. Natureza jurídica da propriedade fiduciária em garantia 

 

                                                 
119 “Art. 1.361. (...) 

§ 1o Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou 

particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se 

tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de 

registro”. 
120 O Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, editou a seguinte Súmula: “Súmula 60: A propriedade 

fiduciária constitui-se com o registro do instrumento no registro de títulos e documentos do domicílio do devedor”. 
121 Vide itens 3.8 e 3.9. 
122 “Art. 23. Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro, no competente Registro de 

Imóveis, do contrato que lhe serve de título”. 
123 “Art. 167 - No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos: 

I – o registro: 

(...) 

35) da alienação fiduciária em garantia de coisa imóvel”. 
124 “Art. 167 - No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos: 

(...) 

II – a averbação: 

(...) 

8) da caução e da cessão fiduciária de direitos relativos a imóveis”. 
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A natureza jurídica da propriedade fiduciária em garantia é de nova garantia real típica, já que 

está tipificada em cada lei específica que regula uma modalidade de contrato da qual essa 

garantia emana. Essa é a opinião de José Carlos Moreira Alves125, com a qual se concorda. 

Todavia, há doutrinadores que atribuem outras naturezas jurídicas a ela, os quais, 

sugere-se, dividir-se-iam em outras cinco correntes – além da primeira a que se aderiu. 

De acordo com a segunda, que poderia ser capitaneada por Paulo Restiffe Neto e Paulo 

Sérgio Restiffe, a alienação fiduciária em garantia (independentemente do bem sobre o qual 

recaia) é espécie do gênero negócio fiduciário, pois o credor deve agir com lealdade, no sentido 

de devolver o bem diante da verificação da condição, e apenas como titular de uma garantia, 

ao invés de se portar como proprietário126 Todavia, discorda-se desse entendimento, já que, 

uma vez regulada em lei, a propriedade fiduciária em garantia deixa de ser espécie de negócio 

fiduciário puro, próprio, pois é a lei (e não somente a confiança) quem protege o fiduciante e 

torna temporária a propriedade transferida. 

Numa terceira corrente, à qual aderiria Caio Mário da Silva Pereira, a propriedade 

fiduciária é novo direito real de garantia, que, antes do Código Civil de 2002, era nomeada 

alienação fiduciária em garantia.127 Mas, percebe-se que este doutrinador confunde, mistura a 

garantia real (propriedade fiduciária) com o contrato que serve de título à sua constituição, e, 

mesmo se não o fizesse, não lhe assistiria razão porque, como se expôs acima, não se trata de 

direito real de garantia. Ainda, infere-se que Joaquim Antônio de Vizeu Penalva Santos 

concordaria com aquele civilista, pois, para ele, o Código Civil de 2002, em seus arts. 1.361 a 

1.368-B, tipificou a propriedade fiduciária de coisa móvel infungível como espécie do gênero 

direito real de propriedade, ao invés de inseri-la “no âmbito das garantias”128 – sendo que o 

Código Civil elenca somente garantias do gênero direito real limitado de garantia. Contudo, 

discorda-se dessa corrente, pois a propriedade fiduciária em garantia não é exercida sobre bem 

alheio, mas sobre bem próprio.129 Os direitos reais limitados de garantia, ou direitos reais sobre 

coisa alheia, são o penhor, a anticrese e a hipoteca nos quais o titular não é proprietário da cosia 

dada em garantia, ao contrário do titular da propriedade fiduciária, que tem, sobre a coisa que 

garante o pagamento do débito, direito de propriedade, embora limitado.130 Enfim, enquanto o 

devedor pignoratício, anticrético ou hipotecário continua dono do bem dado em segurança, nas 

                                                 
125 ALVES, José Carlos Moreira. Da alienação fiduciária em garantia, 1979, op. cit., p. 113-117. 
126 RESTIFFE NETO, Paulo; RESTIFFE, Paulo Sérgio. Garantia fiduciária, 2000, op. cit., p. 49. 
127 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil – Direitos Reais, 2005, op. cit., p. 425-426. 
128 SANTOS, Joaquim Antônio de Vizeu Penalva. Obrigações e contratos na falência, 2003, op. cit., p. 269. 
129 GOMES, Orlando. Alienação fiduciária em garantia, 1972, op. cit., p. 20. 
130 ALVES, José Carlos Moreira. Da alienação fiduciária em garantia, 1979, op. cit., p. 114-116. 
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transmissões fiduciárias, ele transfere a sua propriedade ao credor.131 Portanto, a propriedade 

fiduciária não pode ser classificada como direito real limitado de garantia. Apesar disso, vale 

notar duas importantes semelhanças com aqueles direitos. A primeira consiste em que a 

propriedade fiduciária é direito acessório que reforça o direito principal de crédito, que se 

destina a assegurar a satisfação do direito de crédito, assim como ocorre com os direitos reais 

de garantia.132 Além disso, em ambos, o credor não pode estipular pacto comissório para ficar 

com a coisa adquirida, tendo a obrigação de vendê-la para se satisfazer no produto da venda, 

e, assim, jamais adquire a propriedade plena do bem adquirido fiduciariamente, salvo quando 

a consolidação da propriedade é determinada por sentença judicial.133 De todo modo, repita-se, 

a propriedade fiduciária com escopo de garantia não é novo, nem antigo direito real limitado 

de garantia. 

Para uma quarta corrente, da qual fariam parte Pontes de Miranda e Fábio Ulhoa 

Coelho134, a natureza jurídica seria de direito real em garantia. Os direitos reais em garantia 

são os direitos reais plenos (a propriedade plena) ou os direitos reais limitados de gozo (o 

usufruto) que, em virtude de negócio fiduciário, de aposição de cláusula contratual – e não em 

virtude da lei –, são transferidos (o próprio direito, ou, conforme o caso, seu exercício) ao 

credor para garantirem o crédito, sendo que esse escopo de garantia não estava previsto em 

lei.135 Portanto, note-se, os direitos reais em garantia caracterizam-se pela atipicidade, ou seja, 

não existem direitos reais em garantia típicos.136 Já a propriedade fiduciária com escopo de 

garantia deriva de um negócio jurídico tipificado em lei – o contrato de cessão ou de alienação 

fiduciária – somado ao seu registro.137 Logo, não é direito real em garantia, valendo 

transcrever a distinção que José Carlos Moreira Alves apresenta, ao sustentar que a natureza é 

de apenas direito real típico: 

 

“É direito real típico (...) e, não, direito real que, mediante vínculo contratual 

ou aposição de cláusula resolutiva, se subtrai à finalidade econômica para que 

foi criado, utilizando-se dele para outro fim prático (o de garantia) que não o 

previsto na lei para aquela figura típica”.138 

 

                                                 
131 GOMES, Orlando. Alienação fiduciária em garantia, 1972, op. cit., p. 20-21. 
132 ALVES, José Carlos Moreira. Da alienação fiduciária em garantia, 1979, op. cit., p. 124. 
133 GOMES, Orlando. Alienação fiduciária em garantia, 1972, op. cit., p. 20-21. 
134 COELHO, Fábio Ulhoa. A cessão fiduciária de títulos de crédito ou direitos creditórios e a recuperação 

judicial do devedor cedente. Revista Magister de Direito Civil e Processual Civil. Porto Alegre: Magister, 2010, 

v. 37, p. 26. 
135 ALVES, José Carlos Moreira. Da alienação fiduciária em garantia, 1979, op. cit., p. 113-114. 
136 Ibid., p. 117. 
137 Ibid., p. 113-117. 
138 Ibid., p. 115. 
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A quinta corrente seria liderada por Melhim Namem Chalhub integraria a quarta 

corrente, para a qual a propriedade fiduciária em garantia é apenas um direito real limitado e 

temporário sobre bem próprio:  

 

“a propriedade fiduciária é direito real caracterizado pela atribuição do 

domínio a certa pessoa para cumprimento de determinada função, perdurando 

essa atribuição somente enquanto existir o escopo para o qual foi constituída. 

A propriedade não é, portanto, atribuída em caráter perpétuo, mas constitui-

se como um direito real temporário, que é limitado para atender à finalidade 

para a qual foi constituída”.139  

 

Por fim, a sexta corrente, de posição parecida com a da quinta, seria liderada por 

Orlando Gomes, que, ao comparar a alienação fiduciária em garantia com o penhor, afirma 

que, naquela, o credor exerce direito real sobre coisa própria,140 enquanto o credor 

pignoratício detém o direito real de garantia sobre coisa alheia. 

 

 

3.2.7. Negócios jurídicos parecidos 

 

Finalmente, cabe tecer breve comparação de dois negócios jurídicos existentes no ordenamento 

jurídico brasileiro que contêm aspectos parecidos com a garantia fiduciária, mas que com ela 

não se confundem. 

O primeiro é a venda com reserva de domínio141. As partes celebram um pacto pelo 

qual o vendedor, para assegurar o recebimento integral do preço, não transmite, desde logo, a 

propriedade da coisa, mas apenas a transfere quando o comprador quita a derradeira 

prestação.142 Assim, é fácil notar as diferenças para a garantia fiduciária: nesta, o alienante não 

vende para o fiduciário, tampouco mantém o domínio sobre o bem até que o fiduciário lhe 

preste algo. 

Outro negócio parecido é o da retrovenda143, na qual o vendedor pactua com o 

comprador que ele (vendedor) poderá recomprar a coisa, desde que restitua o preço pago 

                                                 
139 CHALHUB, Melhim Namem. Negócio fiduciário, 2009, op. cit., p. 106-107. 
140 GOMES, Orlando. Alienação fiduciária em garantia, 1972, op. cit., p. 21. 
141 Código Civil, arts. 521 a 528. 
142 GOMES, Orlando. Alienação fiduciária em garantia, 1972, op. cit., p. 26. 
143 Código Civil, art. 508 a 508. O art. 505 assim define a retrovenda: “Art. 505. O vendedor de coisa imóvel pode 

reservar-se o direito de recobrá-la no prazo máximo de decadência de três anos, restituindo o preço recebido e 

reembolsando as despesas do comprador, inclusive as que, durante o período de resgate, se efetuaram com a sua 

autorização escrita, ou para a realização de benfeitorias necessárias.” 
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acrescido de encargos e despesas em que o comprador (retrovendedor) incorreu.144 Essa 

retrovenda é efetivada em novo contrato translativo da propriedade, pelo qual o comprador 

(retrovendedor) dispõe do bem em favor do vendedor (retrocomprador). A diferença para os 

contratos dos quais emanam garantias fiduciárias também é evidente, já que, nesta, a 

propriedade do adquirente resolve-se de pleno direito, por força da lei, que incide em razão do 

adimplemento do fiduciante da obrigação objeto da garantia. 

Enfim, colocadas características e natureza jurídica da garantia fiduciária, passa-se a 

abordar a evolução legislativa referente às suas diferentes modalidades – as quais, recorde-se, 

variam de acordo com o bem sobre o qual ela recai, e com as pessoas que podem ser partes nos 

contratos dos quais emanam tal garantia. 

 

 

3.3. Evolução legislativa e diferentes modalidades 

 

A partir do início da década de 1960, foram editadas, no Brasil, diversas leis com o objetivo de 

reordenar e promover os mercados financeiro e de capitais, bem como o mercado imobiliário. 

Através de algumas delas, a propriedade fiduciária em garantia foi introduzida no país, em 

diferentes etapas com relação, sobretudo, à pessoa que poderia ser credora e quais bens 

poderiam ser objeto dessa garantia. Ou seja, aos poucos, as diferentes modalidades dessa 

garantia foram inseridas no ordenamento jurídico brasileiro.  

A seguir, identificar-se-á essas leis e suas respectivas alterações. 

 

 

3.3.1. Lei nº 4.728/1965, art. 66-B 

 

A primeira lei sobre o tema foi a Lei nº 4.728, de 14/07/1965, que entrou em vigor em 16 de 

agosto do mesmo ano e disciplina o mercado financeiro e de capitais. Sua penúltima seção 

(antes apenas da seção “disposições diversas), de número XIV, foi intitulada “Alienação 

Fiduciária em Garantia”, tendo sido composta apenas do art. 66, o qual continha dez 

parágrafos,145 e não constava do projeto de lei original. 

                                                 
144 GOMES, Orlando. Alienação fiduciária em garantia, 1972, op. cit., p. 27. 
145 “SEÇÃO XIV 

Alienação Fiduciária em Garantia 

Art. 66. Nas obrigações garantidas por alienação fiduciária de bem móvel, o credor tem o domínio da coisa 

alienada, até a liquidação da dívida garantida. 
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Tal art. 66 definia a alienação fiduciária em garantia como o contrato146 pelo qual, 

com o escopo de garantia (caput) de uma obrigação assumida perante apenas uma instituição 

financeira,147 o devedor transmitia-lhe a propriedade (caput) de bem móvel (caput), 

permanecendo, porém, com a posse da coisa, com as obrigações do depositário148 (§2º); e, caso 

o devedor não cumprisse a obrigação principal, o credor, proprietário fiduciário, deveria alienar 

o bem e utilizar o produto no pagamento do crédito, sendo proibido que ficasse com a coisa 

(§§5º e 7º). 

Com relação ao bem objeto da alienação, é interessante notar que o caput menciona 

apenas que deve ser móvel, e, do contrato, deve contar “a descrição da coisa objeto da alienação 

e os elementos indispensáveis à sua identificação” (§1º, “d”). Logo, o art. 66 não era claro 

sobre a possibilidade de o bem ser fungível ou infungível.149 

Ainda, observe-se que a garantia era constituída pelo registro do instrumento 

particular escrito, apesar de a redação do §1° dar a entender que o registro era requisito somente 

para a produção de efeitos perante terceiros.150  

                                                 
§ 1º A alienação fiduciária em garantia sòmente se prova por escrito, e seu instrumento, público ou particular, 

qualquer que seja o seu valor, cuja cópia será arquivada no registro de títulos e documentos, sob pena de não valer 

contra terceiros, conterá o seguinte: 

a) o total da dívida ou sua estimativa; 

b) o prazo ou a época do pagamento; 

c) a taxa de juros, se houver; 

d) a descrição da coisa objeto da alienação e os elementos indispensáveis à sua identificação. 

§ 2º O instrumento de alienação fiduciária transfere o domínio da coisa alienada, independentemente da sua 

tradição, continuando o devedor a possuí-la em nome do adquirente, segundo as condições do contrato, e com as 

responsabilidades de depositário. 

§ 3º Se, na data do instrumento de alienação fiduciária, o devedor ainda não tiver a posse da coisa alienada, o 

domínio dessa se transferirá ao adquirente, quando o devedor entrar na sua posse. 

§ 4º Se a coisa alienada em garantia não se identifica por números, marcas e sinais indicados no instrumento de 

alienação fiduciária, cabe ao proprietário fiduciário o ônus da prova, contra terceiros, da identidade dos bens do 

seu domínio que se encontram em poder do devedor. 

 § 5º No caso de inadimplemento da obrigação garantida, o proprietário pode vender a coisa a terceiros e aplicar 

o preço da venda no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da cobrança, entregando ao devedor o 

saldo porventura apurado, se houver. 

 § 6º Se o preço da venda não bastar para pagar o crédito do proprietário fiduciário e despesas, na forma do 

parágrafo anterior, o devedor continuará pessoalmente obrigado a pagar o saldo devedor apurado. 

§ 7º É nula a cláusula que autorize o proprietário fiduciário a ficar com a coisa alienada em garantia, se a dívida 

não fôr paga no seu vencimento. 

§ 8º O proprietário fiduciário, ou aquêle que comprar a coisa, poderá reivindicá-la do devedor ou de terceiros, no 

caso do § 5° dêste artigo. 

 § 9° Aplica-se à alienação fiduciária em garantia o disposto nos artigos 758, 762, 763 e 802 do Código Civil, no 

que couber. 

§ 10. O devedor que alienar, ou der em garantia a terceiros, coisa que já alienara fiduciàriamente em garantia, 

ficará sujeito à pena prevista no art. 171, § 2°, inciso I, do Código Penal.” 
146 Conforme a doutrina citada nos itens anteriores. 
147 MUNHOZ, Eduardo Secchi. Cessão fiduciária de direitos de crédito e recuperação judicial de empresa. 

Revista do Advogado, nº 105. Associação dos Advogados de São Paulo: São Paulo, 2009, p. 39. 
148 Código Civil de 1916, art. 1.265 a 1.283 e art. 1.287, contém as disposições sobre o depositário. 
149 ALVES, José Carlos Moreira. Da alienação fiduciária em garantia, 1979, op. cit., p. 89-90. 
150 Vide item 3.2.5. 
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Acrescente-se que, se, no dia da assinatura do contrato, o devedor ainda não estivesse 

na posse do bem, a transferência de sua propriedade ao credor dar-se-ia automaticamente, 

independentemente de tradição, quando o devedor entrasse em sua posse (§§2º e 3º).  

Observe-se, também, que, se o devedor alienasse o bem ou desse-o em garantia a 

terceiros, incorreria, em tese, no crime de estelionato, previsto no art. 172, §2º, I, do Código 

Penal – Decreto nº 2.848/1940151 (§10). 

Por fim, mencione-se que, no que coubesse, eram aplicáveis os arts. 758, 762, 763 e 

802, do Código Civil de 1916152 (§9º). O primeiro determinava que, salvo estipulação contrária 

das partes, o pagamento de uma ou mais prestações da dívida não acarretava a correspondente 

exoneração da garantia. E os demais tratavam das hipóteses de vencimento antecipado da 

dívida – destaque-se a hipótese de falência do devedor – e da extinção da garantia. 

                                                 
151 “Estelionato 

Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em 

erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: 

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis. 

(...) 

§ 2º - Nas mesmas penas incorre quem: 

Disposição de coisa alheia como própria 

I - vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia coisa alheia como própria”. 
152 “Art. 758. O pagamento de uma ou mais prestações da dívida não importa exoneração correspondente da 

garantia, ainda que esta compreenda vários bens, salvo disposição expressa no título, ou na quitação.    

Art. 762. A dívida considera-se vencida:   

I - Se, deteriorando-se, ou depreciando-se a coisa dada em segurança, desfalcar a garantia, e o credor, intimado, a 

não reforçar.   

II - Se o devedor cair em insolvência, ou falir.   

III - Se as prestações não forem pontualmente pagas, toda vez que deste modo se achar estipulado o pagamento. 

Neste caso, o recebimento posterior da prestação atrasada importa renuncia do credor ao seu direito de execução 

imediata.   

IV - Se perecer o objeto dado em garantia, hipótese na qual a indenização, estando ele seguro, ou havendo quem 

a tenha afiançado, se subrrogará na coisa destruída, em benefício do credor, a quem assistirá sobre ela preferência 

até o seu completo reembolso.   

V - Se desapropriar a coisa dada em garantia, depositando-se a parte do preço, que for necessária para o pagamento 

integral do credor.   

§ 1º Nos casos de perecimento ou deterioração do objecto dado era garantia, a indemnização, estando elle seguro 

ou havendo alguém responsável pelo damno, se subrogará na coisa destruída ou deteriorada, em beneficio do 

credor, a quem assistirá sobre ella preferencia até ao seu completo reembolso.    

§ 2º Nos casos dos ns. IV e V, só se vencerá a hipoteca antes do prazo estipulado, se o sinistro, ou a desapropriação 

recair sobre o objeto dado em garantia, e esta não abranger outros; subsistindo, no caso contrário, a dívida 

reduzida, com a respectiva garantia sobre os demais bens, não desapropriados, danificados, ou destruídos.     

Art. 763. O antecipado vencimento da dívida nas hipóteses do artigo anterior, parágrafo único, não importa o dos 

juros correspondentes ao prazo convencional por decorrer.     

Art. 802. Resolve-se o penhor:   

I. Extinguindo-se a obrigação. 

II - Perecendo a coisa. 

III - Renunciando o credor. 

IV - Resolvendo-se a propriedade da pessoa, que o constituiu. 

IV - Dando-se a adjudicação judicial, a remissão, ou a venda amigável do penhor, se a permitir expressamente o 

contracto, ou fôr autorizada pelo devedor (art. 774, n. III), ou pelo credor (art. 785). 

V - Confundindo-se na mesma pessoa as qualidades de credor e dono da coisa.  

VI - Dando-se a adjudicação judicial, a remissão, ou a venda do penhor, autorizada pelo credor”. 
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3.3.1.1. Redação dada pelo Decreto nº 911/1969 

 

Pouco depois, em 03/10/1969, entrou em vigor o Decreto nº 1969, de 01/10/1969, que buscou 

aperfeiçoar a redação do aludido art. 66 de quatro anos antes; estabeleceu algumas regras 

relativas ao processo judicial de busca e apreensão do bem, pelo credor; esclareceu que poderia 

aliená-lo independentemente de qualquer medida judicial ou extrajudicial; e excluiu o crédito 

da falência, tornando a coisa alienada fiduciariamente passível de pedido de restituição. 

A nova redação fundiu o parágrafo 2º ao caput, no qual também tornou expresso o 

caráter resolúvel da propriedade do credor, bem como que sua posse seria indireta – embora 

tais ideias já estivessem implícitas na redação anterior. 

E, como novidade, esclareceu que o registro deveria ocorrer no cartório registrador do 

domicílio do credor (a redação anterior era omissa sobre isso); introduziu a possibilidade de o 

devedor alienar bem do qual ainda não era proprietário ao tempo da celebração do 

contrato de alienação fiduciária em garantia (§2º); excluiu a aplicação do art. 1.279, do 

então vigente Código Civil de 1916,153 que permitia ao devedor (depositário) que retivesse o 

bem até que o credor cumprisse eventual obrigação pecuniária perante ele (tal como as despesas 

relativas à conservação do bem) ou exigisse do credor caução enquanto se liquidasse o valor 

de tais prejuízos ou despesas (§9º); e, para a hipótese de alienação fiduciária em garantia de 

veículo automotor, condicionou a prova de sua eficácia à sua menção no certificado de registro 

de veículos (§10). 

 

 

3.3.1.2. Redação dada pela MP nº 2.160-25/2001 

 

Mais de três décadas depois, no dia 24 de agosto ano de 2001, entrou em vigor a Medida 

Provisória nº 2.160-25, de 23/08/2001, que teve por objetivo principal a regulação da cédula 

de crédito bancário, e seus artigos 10 e 11154 expressaram a possibilidade de se utilizar a 

                                                 
153 “Art. 1.279. O depositário poderá reter o depósito até que se lhe pague o líquido valor das despesas, ou dos 

prejuízos, a que se refere o artigo anterior, provando imediatamente esses prejuízos ou essas despesas. 

Parágrafo único. Se essas despesas ou prejuízos não forem provados suficientemente, ou forem ilíquidos, o 

depositário poderá exigir caução idônea do depositante ou, na falta desta, a remoção da coisa para o depósito 

público, até que se liquidem”. 
154 “Art. 10.  Os bens constitutivos de garantia pignoratícia ou objeto de alienação fiduciária poderão, a critério 

do credor, permanecer sob a posse direta do emitente ou do terceiro prestador da garantia, nos termos da cláusula 
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alienação fiduciária para “garantia da obrigação representada pela Cédula de Crédito Bancário” 

(art. 5º, da MP). 

Além disso, a MP inseriu o art. 66-A,155 na seção XIV, da Lei nº 4.728/65 – mantendo 

nela, logo, o art. 66 –, dispositivo esse que esclareceu que a garantia poderia recair sobre coisas 

fungíveis e estendeu a direitos a possibilidade de serem objeto de alienação fiduciária em 

garantia (caput). 

Ainda, o novo artigo estabeleceu que, salvo convenção das partes em contrário, tais 

espécies de alienação fiduciária transferiam a posse direta do bem ao credor – nos termos do 

art. 66, a posse direta era, necessariamente, exercida pelo devedor (inciso I). 

Acrescente-se que também regulou os atos que acarretam a produção de efeitos 

perante terceiros: quanto a bens móveis e títulos ao portador, desde a tradição; quanto a bens 

móveis sujeitos a registro, títulos nominativos, e ações, a partir do registro, na respectiva forma 

legal; e, com relação a direitos de crédito, desde a notificação ao devedor (inciso II). 

Por fim, determinou a aplicação, no que coubesse, além dos arts. 758, 762, 763 e 802, 

também dos arts. 774, 775,156 do Código Civil de 1916, os quais tratam de algumas obrigações 

                                                 
de constituto possessório, caso em que as partes deverão especificar o local em que o bem será guardado e 

conservado até a efetiva liquidação da obrigação garantida. 

§ 1o O emitente e, se for o caso, o terceiro prestador da garantia responderão solidariamente pela guarda e 

conservação do bem constitutivo da garantia. 

§ 2o Quando a garantia for prestada por pessoa jurídica, esta indicará representantes para responder nos termos do 

§ 1o. 

Art. 11.  Para a eficácia, em face de terceiros, de garantia pignoratícia ou de alienação fiduciária, será suficiente, 

no caso de veículos automotores de qualquer espécie, a averbação do ônus no respectivo órgão em que deve ser 

feito o registro para a aquisição ou transferência de direitos.” 
155 “Art. 66-A.  Aplica-se à alienação fiduciária em garantia de coisa fungível ou de direito o disposto no art. 66, 

e o seguinte:   

I - salvo disposição em contrário, a alienação fiduciária em garantia de coisa fungível ou de direito transferirá ao 

credor fiduciário a posse direta e indireta do bem alienado em garantia;   

II - a alienação fiduciária em garantia de coisa fungível ou de direito valerá contra terceiros:   

a) no caso de bens móveis e títulos ao portador, desde a tradição;   

b) no caso de bens móveis sujeitos a registro, títulos nominativos e ações, desde a inscrição, anotação ou 

averbação, na forma legal;   

c) no caso de créditos, desde a notificação ao devedor.   

§ 1º No caso de inadimplemento ou mora da obrigação garantida, o fiduciário poderá vender o bem a terceiros, 

independentemente de leilão, hasta pública, ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição 

expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das 

despesas decorrentes e entregar ao devedor, acompanhado de demonstrativo da operação realizada, o saldo 

apurado, se houver.   

§ 2o Aplicam-se, no que couber, os arts. 758, 762, 763, 774, 775 e 802 do Código Civil à alienação fiduciária em 

garantia de coisa fungível ou de direito.” 

 
156 “Art. 774. O credor pignoratício é obrigado, como depositário: 

I - A empregar na guarda do penhor a diligência exigida pela natureza da coisa. 

II - A entregá-lo com os respectivos frutos e acessões, uma vez paga a dívida, observada as disposições dos artigos 

antecedentes. 

III - A entregar o que sobeje de preço, quando a dívida for paga, seja por excussão judicial, ou por venda amigável, 

se lhe permitir expressamente o contrato, ou lhe autorizar o devedor mediante procuração especial. 
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do credor pignoratício que, enquanto vigorava a garantia, permanecia na posse do bem – já 

que, repise-se, com o art. 66-A, a Lei passou a facultar às partes que estabelecessem que o 

credor exercesse a posse do bem nas alienações fiduciárias em garantia de coisas fungíveis e 

de direitos. 

 

 

3.3.1.3. Redação dada pela Lei nº 10.931/2004 

 

Por fim, em 03 de agosto de 2004, entrou em vigor a Lei nº 10.931, de 02/08/2004,157 que 

converteu em lei a mencionada Medida Provisória, mas, revogou os arts. 66 e 66-A e, em seus 

lugares, incluiu o art. 66-B,158 que reuniu em um único dispositivo as normas que emanavam 

dos pelos dois (arts. 66 e 66-A) e adequou as aplicáveis disposições do Código Civil de 1916 

ao novo Código 2002. O título da seção XIV também foi modificado para esclarecer que a Lei 

nº 4.728/65 regula a alienação fiduciária em garantia somente no âmbito do mercado financeiro 

e de capitais. 

                                                 
IV - A ressarcir ao dono a perda ou deterioração, de que for culpado. 

Art. 775. No caso do artigo antecedente, n. IV, pode compensar-se na dívida, até a concorrente quantia, a 

importância da responsabilidade do credor”. 
157 Revogou, também, as MPs nº 2.221 e 2.223, ambas de 2001, tornando permanentes suas regras acerca do 

patrimônio de afetação e títulos de crédito denominados Letra de Crédito Imobiliário e Cédula de Crédito 

Imobiliário. Ainda, alterou o Decreto-Lei nº 911, de 01/10/1969, as Leis nº 4.591/1964, 4.728/1965, 6.015/1973, 

8.036/1990, 8.245/1991 e Código Civil de 2002, e trouxe outros dispositivos complementares sobre o mercado 

imobiliário, com o objetivo de promover o crédito imobiliário no país. 
158 “Seção XIV 

Alienação Fiduciária em Garantia no Âmbito do Mercado Financeiro e de Capitais 

Art. 66-B. O contrato de alienação fiduciária celebrado no âmbito do mercado financeiro e de capitais, bem como 

em garantia de créditos fiscais e previdenciários, deverá conter, além dos requisitos definidos na Lei no 10.406, 

de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, a taxa de juros, a cláusula penal, o índice de atualização monetária, se 

houver, e as demais comissões e encargos. 

§1o Se a coisa objeto de propriedade fiduciária não se identifica por números, marcas e sinais no contrato de 

alienação fiduciária, cabe ao proprietário fiduciário o ônus da prova, contra terceiros, da identificação dos bens 

do seu domínio que se encontram em poder do devedor. 

§2o O devedor que alienar, ou der em garantia a terceiros, coisa que já alienara fiduciariamente em garantia, ficará 

sujeito à pena prevista no art. 171, § 2o, I, do Código Penal. 

§3o É admitida a alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem 

como de títulos de crédito, hipóteses em que, salvo disposição em contrário, a posse direta e indireta do bem 

objeto da propriedade fiduciária ou do título representativo do direito ou do crédito é atribuída ao credor, que, em 

caso de inadimplemento ou mora da obrigação garantida, poderá vender a terceiros o bem objeto da propriedade 

fiduciária independente de leilão, hasta pública ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, devendo aplicar 

o preço da venda no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da realização da garantia, entregando 

ao devedor o saldo, se houver, acompanhado do demonstrativo da operação realizada. 

§4o No tocante à cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis ou sobre títulos de crédito aplica-se, também, 

o disposto nos arts. 18 a 20 da Lei no 9.514, de 20 de novembro de 1997.  

§5o Aplicam-se à alienação fiduciária e à cessão fiduciária de que trata esta Lei os arts. 

1.421, 1.425, 1.426, 1.435 e 1.436 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 

§ 6o Não se aplica à alienação fiduciária e à cessão fiduciária de que trata esta Lei o disposto no art. 644 da Lei nº 

10.406, de 10 de janeiro de 2002.” 
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Ressalte-se, também, que o art. 66-B passou a autorizar expressamente a alienação 

fiduciária de créditos fiscais e previdenciários (caput); adotou a palavra “cessão” para a 

alienação fiduciária de direito sobre coisas móveis infungíveis e de título de crédito – 

denominando-as, logo, de “cessão fiduciária” (§3º); passou a utilizar a expressão “alienação” 

para se referir apenas ao contrato com coisa fungível; e excluiu da redação anterior a 

possibilidade de as partes, no contrato, retirarem do credor a possibilidade dele, em caso de 

inadimplemento do devedor, vender o bem “independentemente de leilão, hasta pública, ou 

qualquer outra medida judicial ou extrajudicial” (§3º). 

Por fim, frise-se que o art. 66-B determinou a aplicação dos arts. 18 a 20, da Lei nº 

9.514/1997 (§4º), dos quais se destaca o art. 20, que estabelece que, na hipótese de falência do 

devedor e se não tiver havido a tradição dos títulos representativos dos créditos cedidos 

fiduciariamente, ficará assegurada ao cessionário fiduciário a restituição na forma da legislação 

pertinente – mesmo tratamento dado pelo Decreto nº 911/1969 à alienação fiduciária de coisa 

móvel. 

 

 

3.3.2. Lei nº 4.864/1965, art. 23 

 

A Lei nº 4.864, de 29/11/1965, vigente a partir de 30 de novembro de 1965, foi criada com o 

objetivo de estimular a construção civil, e estabeleceu, como uma das medidas para atingir sua 

finalidade, a possibilidade de as construtoras, em garantia a empréstimos de dinheiro obtidos 

com instituições financeiras, cederem-lhes fiduciariamente seus créditos decorrentes da 

venda dos imóveis (arts. 22, caput, e 23159). 

                                                 
159 “Art. 22. Os créditos abertos nos têrmos do artigo anterior pelas Caixas Econômicas, bem como pelas 

sociedades de crédito imobiliário, poderão ser garantidos pela caução, a cessão parcial ou a cessão fiduciária dos 

direitos decorrentes dos contratos de alienação das unidades habitacionais integrantes do projeto financiado. 

(...) 

Art. 23. Na cessão fiduciária em garantia referida no art. 22, o credor é titular fiduciário dos direitos cedidos até 

a liquidação da dívida garantida, continuando o devedor a exercer os direitos em nome do credor, segundo as 

condições do contrato e com as responsabilidades de depositário. 

§1º No caso de inadimplemento da obrigação garantida, o credor fiduciário poderá, mediante comunicação aos 

adquirentes das unidades habitacionais, passar a exercer diretamente todos os direitos decorrentes dos créditos 

cedidos, aplicando as importâncias recebidas no pagamento do seu crédito e nas despesas decorrentes da cobrança, 

e entregando ao devedor o saldo porventura apurado. 

§2º Se a importância recebida na realização dos direitos cedidos não bastar para pagar o crédito do credor 

fiduciário, bem como as despesas referidas no parágrafo anterior, o devedor continuará pessoalmente obrigado a 

pagar o saldo remanescente. 

§3º É nula a cláusula que autoriza o cessionário fiduciário a ficar com os direitos cedidos em garantia, se a dívida 

não fôr paga no seu vencimento. 

§4º A cessão fiduciária em garantia sòmente valerá contra terceiros depois que o seu instrumento, público ou 

particular, qualquer que seja o seu valor, fôr arquivado por cópia no Registro de Títulos e Documentos.” 
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Naquela cessão fiduciária, o devedor permanecia na posse dos créditos, com as 

mesmas obrigações do depositário, e, apenas em caso de inadimplemento, o credor poderia 

apossar-se de tais importâncias (§ 1º). 

Em síntese, a regulação dessa cessão fiduciária de crédito, em garantia, da construtora 

à instituição financeira, era muito parecida com a alienação fiduciária de coisa móvel de que 

cuidou a Lei nº 4.728, de apenas três meses antes. 

Por fim, vale frisar que esta Lei denominou “cessão” – e não “alienação” – a 

transferência fiduciária de direitos de crédito e, por ela, surgiu, no Brasil, o instituto da 

cessão fiduciária de direito creditório, ainda que restrita ao referido tipo de crédito – e não 

apenas com a Lei nº 10.931/2004. 

 

 

3.3.3. Decreto nº 911/1969 

 

O Decreto nº 911, de 01/10/1969, entrou em vigor em 03 de outubro 1969. Teve duas 

finalidades: tentar aperfeiçoar a redação do art. 66, da Lei nº 4.728/65, a que já se referiu 

acima; e estabelecer o procedimento judicial de busca e apreensão do bem. 

Dentre as disposições processuais da redação original, destaque-se o art. 3º, §5º, que 

impunha a consolidação da propriedade em favor do credor, permitindo-lhe vender o bem 

(judicial ou extrajudicialmente), no momento da sentença. 

 

 

3.3.3.1. Alterações efetuadas pela Lei nº 13.043/2014 

 

A recente Lei nº 13.043, de 13/11/2014, vigente a partir de 14 de novembro de 2014, cuidou 

dos mais variados assuntos (fundos de renda fixa, vigilância sanitária, dentre outros), mas 

modificou bastante as disposições do processo de busca e apreensão do Decreto nº 911/1969. 

Dentre as alterações, vale atentar à seguinte: pela redação original, a mora era provada 

por intermédio de cartório de títulos e documentos ou de protesto. Pela nova, basta o envio de 

carta registrada com aviso de recebimento, que não precisa ser assinado pelo devedor-

destinatário (art. 2º, §2º, em ambas as redações).  

Outra modificação relevante foi a de que a consolidação da propriedade, que antes 

ocorria na sentença, passou a dar-se automaticamente cinco dias depois da execução da decisão 
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liminar que determinara a busca e apreensão do bem (art. 3º, §5º, da anterior; art. 3º, §1º, da 

atual). 

Ademais, antes, caso o bem não fosse encontrado ou não estivesse mais sob a posse 

do devedor, a ação de busca e apreensão era convolada em ação de depósito (redação dada pela 

Lei nº 6.071/1974; antes, não era convolada, mas, o credor deveria ajuizar esta ação). De acordo 

com a nova Lei, a ação de busca e apreensão é convolada em execução de entrega de coisa (art. 

621 e seguintes, do Código de Processo Civil) (art. 4º, em todas as redações). 

Por fim, ressalte-se a introdução dos polêmicos arts. 6º-A160 e 7º-A161. 

O art. 6º-A determina que a distribuição do pedido de recuperação judicial ou 

extrajudicial não impede a busca e apreensão do bem. Todavia, o art. 49, §3º, da Lei nº 

11.101/2005, proíbe, “durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, 

a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital162 essenciais a sua 

atividade empresarial”. Ou seja, por um lado, a Lei nº 11.101/2005 veda a retirada de bens 

objeto de alienação fiduciária em garantia, nos primeiros 180 dias após o deferimento do 

processamento da recuperação judicial. De todo modo, desde o dia 14/11/2014, o Decreto nº 

911/1969 determina que tal processo concursal não impede a busca e apreensão do bem. 

Já o art. 7º-A estabelece que “não serão aceitos bloqueios judiciais” dos bens objeto 

de alienação fiduciária regulados pelo Decreto nº 911/169 (ou seja, móveis) – num “recado 

indireto” aos juízes que conduzem recuperações judiciais para que não mantenham tais bens 

sob a posse do devedor, mesmo após o período de suspensão e ainda que não sejam bens de 

capital, ao argumento de que o devedor necessita do bem e, portanto, a ele aplica-se o princípio 

da preservação da empresa (art. 47, da Lei nº 11.101/2005), o qual prevalece sobre qualquer 

outro dispositivo legal. 

Caberá à jurisprudência decidir esse aparente conflito de dispositivos legais. Contudo, 

entende-se que se deve interpretá-los em conjunto, no sentido de que a recuperação judicial 

não impede a busca e apreensão do bem, exceto durante aqueles 180 dias e desde que se trate 

de bem de capital. 

 

                                                 
160 “Art. 6o-A.  O pedido de recuperação judicial ou extrajudicial pelo devedor nos termos da Lei no 11.101, de 9 

de fevereiro de 2005, não impede a distribuição e a busca e apreensão do bem.  

 Parágrafo único. Efetivada a restituição o proprietário fiduciário agirá na forma prevista neste Decreto-lei.” 
161 “Art. 7o-A.  Não será aceito bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária nos termos deste 

Decreto-Lei, sendo que, qualquer discussão sobre concursos de preferências deverá ser resolvida pelo valor da 

venda do bem, nos termos do art. 2o”. 
162 Como já mencionado em nota de rodapé acima, bem de capital também pode ser definido como capital físico, 

que, na doutrina econômica, como define Nicholas Gregory Mankiw, é o “estoque de equipamento e estruturas 

usados para produzir bens e serviços” (MANKIW, N. Gregory. Introdução à economia, 2001, op. cit., p. 536). 
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3.3.4. Código de Defesa do Consumidor/1990 

 

O Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11/09/1990), em vigor a partir de 12 de 

setembro de 1990, dedicou um dispositivo à alienação fiduciária em garantia.  

De acordo com o art. 53,163 nos contatos de alienação fiduciária em garantia, 

“consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações 

pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do 

contrato e a retomada do produto alienado”, o que está em consonância com as demais 

disposições legais sobre essa modalidade de garantia, pela qual o credor aliena o bem e, se for 

o caso, entrega o saldo do produto ao devedor. 

Por fim, vale notar que o §1º foi vetado porque permitia a restituição ao devedor das 

parcelas que ele já havia pago, o que, de acordo com os motivos oficiais do veto, não poderia 

ser permitido, pois a venda parcelada, por si, gera diversos custos ao vendedor, de modo que a 

“restituição das prestações, monetariamente corrigidas, sem levar em conta esses aspectos”, 

implicaria “tratamento iníquo, de consequências imprevisíveis e danosas para os diversos 

setores da economia”. 

 

 

3.3.5. Lei nº 9.514/1997 

 

Em 21 de novembro de 1997, entrou em vigor a lei nº 9.514, de 20/11/1997, que incentivou 

bastante o mercado imobiliário ao regular a securitização de créditos imobiliários164 (art. 8º), 

criar o título de crédito denominado “certificado de recebíveis imobiliários” (arts. 6º e 7º), 

ampliar e aperfeiçoar165 as regras concernentes à cessão de créditos fiduciária em garantia (arts. 

18 a 20) e, sobretudo, instituir a alienação fiduciária em garantia de imóvel (arts. 22 a 33). 

                                                 
163 Art. 53. Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento em prestações, bem 

como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a 

perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução 

do contrato e a retomada do produto alienado. 

§ 1° (Vetado). 

§ 2º Nos contratos do sistema de consórcio de produtos duráveis, a compensação ou a restituição das parcelas 

quitadas, na forma deste artigo, terá descontada, além da vantagem econômica auferida com a fruição, os prejuízos 

que o desistente ou inadimplente causar ao grupo. 

§ 3° Os contratos de que trata o caput deste artigo serão expressos em moeda corrente nacional.” 
164 A securitização é o conjunto de diversos atos jurídicos pelos quais créditos imobiliários não negociáveis no 

mercado financeiro são mencionados em títulos de crédito negociáveis nesse mercado. 
165 Em comparação com a Lei nº 4.864/1965. 
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O art. 22 estabeleceu que o contrato de alienação fiduciária de coisa imóvel poderia 

ser celebrado por qualquer pessoa, tanto no polo credor, quanto no devedor (§1º). 

 A Lei também tratou da cessão fiduciária, em garantia, de direito de crédito 

decorrente do contrato de venda de imóvel, em seus arts. 18 a 20, a qual, como exposto acima, 

já havia sido instituído pela Lei nº 4.864/1965. 

A grande mudança no tratamento da garantia fiduciária foi a de que, de acordo com o 

art. 19, no caso da cessão fiduciária de crédito, o credor exercia a posse do título que 

mencionava o crédito, e poderia cobrar e receber extrajudicial e diretamente do devedor do 

cedente do crédito, restituindo ao devedor fiduciante eventual saldo remanescente. Ainda, 

tornou o título passível de pedido de restituição na falência do devedor fiduciante. 

Por fim, note-se que essa lei sofreu algumas modificações desde sua vigência, mas 

nenhuma relacionada aos temas acima abordados.166 

 

 

3.3.6. Código Civil/2002 

 

No ano seguinte, em 2002, o novo Código Civil também cuidou da propriedade fiduciária, 

outorgando aos negócios jurídicos em geral (ou seja, não apenas no âmbito dos mercados 

financeiro, de capitais e imobiliário) a possibilidade de as partes instituírem garantia fiduciária 

sobre coisa móvel e infungível. 

Vale, aqui, observar que o Código a inseriu dentro do título do direito real de 

propriedade, apesar das críticas de Fábio Ulhoa Coelho167 e Joaquim Antônio de Vizeu Penalva 

Santos168, para os quais a melhor localização seria no título das garantias reais. 

                                                 
166 A Lei nº 9.514/1997 também sofreu alterações pela MP nº 2.223/2001 e pela Lei nº 10.931/2004. A mais 

relevante alteração efetuada pela MP nº 2.223/2001, depois convertida em lei pela Lei nº 10.931/2004, foi aquela 

no art. 22, que acrescentou aos bens enfitêuticos como passíveis de serem objeto e alienação fiduciária em 

garantia. Ainda, foi alterada a Lei nº 11.481/2007, vigente a partir de 31 de maio de 2007, que alterou diversas 

leis que cuidavam dos bens imóveis de propriedade da União, e apenas acrescentou à Lei nº 9.514/1997 a 

possibilidade de a alienação fiduciária em garantia recair sobre direitos de uso especiais para moradia, direitos 

reais de uso, desde que suscetíveis de alienação e sobre a propriedade superficiária (art. 22, §1º). Também foi 

modificada pela Lei nº 12.810/2013, vigente a partir de 16 de maio de 2013, que dispôs sobre o parcelamento de 

débitos tributários de estados e municípios perante a União, mas, alterou uma série de leis sobre outros assuntos. 

Dentre essas leis, foi modificada a de nº 9.514/1997, na qual foi incluída a regulação da assunção de créditos 

imobiliários, com garantia real, por outro credor instituição financeira, e com a repactuação da dívida, pelos arts. 

33-A a 33-F, que contém, basicamente, regras procedimentais acerca de tal transferência. Com relação à garantia 

real, destaque-se apenas que a nova credora se sub-roga em todos os direitos e obrigações da credora anterior. 

Finalmente, sofreu alterações pela Lei nº 13.043/2014, que somente inseriu um dispositivo na Lei nº 9.514/1997, 

acerca do procedimento de notificação, para purgar a mora, do devedor que se encontrasse em local incerto. 
167 COELHO, Fábio Ulhoa. A cessão fiduciária de títulos de crédito ou direitos creditórios e a recuperação 

judicial do devedor cedente, 2010, op. cit., p. 18. 
168 Vide item 3.2.6. 
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Por fim, destaque-se a Lei nº 10.931/2004 inseriu, no Código, o importante artigo 

1.368-A, que determina que todas as espécies de propriedade fiduciária não reguladas pelo 

Diploma submetem-se à disciplina das respectivas leis especiais, aplicando-se o Código Civil 

subsidiariamente.169 

 

 

3.3.7. Síntese 

 

Diante do exposto, em suma, no Brasil, a evolução legislativa acerca dos bens a serem objeto 

de propriedade fiduciária e das partes que podem contratá-la foi a seguinte:  

 

i) coisas móveis, credores instituições financeiras (1965);  

 

ii) direitos de crédito contra adquirentes de imóveis, credores instituições de 

crédito imobiliário (1965);  

 

iii) imóveis, qualquer credor (1997) e direitos creditórios imobiliários, 

companhias securitizadoras e instituições financeiras (1997);  

 

iv) qualquer direito creditório, qualquer credor no mercado financeiro, de 

capitais e imobiliário (2001);  

 

v) coisas móveis infungíveis, qualquer credor (2002). 

  

Portanto, atualmente, qualquer pessoa física ou jurídica pode ser credora fiduciária 

de coisa móvel infungível ou de imóvel; apenas credores por contratos celebrados nos 

mercados financeiro, de capitais e imobiliário podem ser credores fiduciários de coisa móvel 

fungível e direitos creditórios; e os títulos de crédito que mencionem direitos creditórios 

imobiliários são de emissão (e não negociação no mercado secundário) privativa de 

companhias securitizadoras. 

  

                                                 
169 Observe-se que no Código também a Lei nº 13.043/2014 alterou a redação do art. 1.367 e inseriu o art. 1368–

B, todavia, das normas que se extrai de ambos, conclui-se que a regulamentação das modalidades de alienação 

fiduciária em garantia não foi modificada. 
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4. GARANTIA FIDUCIÁRIA DE DIREITO DE CRÉDITO 

 

 

4.1. Objeto: direito de crédito em geral 

 

 

O objetivo deste trabalho, lembre-se, é abordar o tratamento, na recuperação judicial, aos 

créditos garantidos pela propriedade fiduciária de direito de crédito – seja mencionado num 

contrato, seja num título de crédito, seja num título de participação social (ações ou quotas). 

Por isso, essa modalidade será examinada com destaque no presente capítulo, com mais 

detalhes sobre alguns temas já abordados neste trabalho e as eventuais necessárias remissões a 

eles, com o objetivo de, mais adiante, à vista de seus conceitos e das leis que a regem, examinar 

seu tratamento naquele processo concursal. 

 

 

4.1.1. Evolução da legislação especial 

 

Com relação a financiamentos imobiliários, doutrina e jurisprudência são tranquilas no sentido 

de que a Lei nº 4.864/1965, arts. 22 e 23, sempre autorizou a cessão fiduciária em garantia de 

créditos relativos para a construção de imóveis residenciais. 

No entanto, com relação à cessão fiduciária no âmbito do mercado financeiro e de 

capitais, a regulação do art. 66, da Lei nº 4.728/1965 suscitou polêmicas desde sua versão 

original. Vale, aqui, recordar parte do que constou do item 3.3.1. 

A redação original do caput abrangia “bem móvel”, o que, à primeira vista, parece 

incluir quaisquer bens móveis (fungíveis ou infungíveis) e direitos (pela equiparação do art. 

48, do Código Civil de 1916). Mas seus parágrafos referiam-se à “coisa móvel” e a exposição 

de motivos da Lei afirma que ela se inspirou no trust, utilizado para financiar compras apenas 

de coisas móveis, e não de direitos.170 Então, chegou-se à conclusão de que o “bem móvel” do 

caput era, na verdade, coisa móvel, admitindo-se, com pesadas críticas,171 as fungíveis, por 

causa da má redação do dispositivo. 

                                                 
170 Vide item 3.1.1. 
171 José Carlos Moreira Alves, com relação ao objeto, afirma que, a rigor, coisas fungíveis não deveriam poder 

ser objeto dessa garantia real, pois a posse direta sobre a coisa fungível implica propriedade, já que o possuidor 

não está obrigado a entregar ou a restituir a mesma coisa (sem, logo, sujeitar-se às penas do estelionato), mas 

outra igual. Por isso, somente coisas infungíveis poderiam ser objeto de fidúcia no direito romano (ALVES, José 
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Em 1969, o Decreto nº 911 alterou a redação do caput para permitir somente a 

alienação fiduciária de “coisa móvel”, em atenção à consolidação do entendimento sobre o 

significado da expressão “bem móvel” da redação anterior. Todavia, não informou se as coisas 

móveis fungíveis também poderiam ser objeto da garantia. Diante dessa falta de clareza, a 

doutrina manteve a posição que detinha diante da redação anterior 

No ano de 2001, a Medida Provisória nº 2.160-25 incluiu o art. 66-A na referida Lei, 

cujo caput instituiu a possibilidade de se alienar fiduciariamente em garantia “coisa fungível” 

e de “direito” – repare-se que esse art. 66-A aludiu à transmissão fiduciária de direito adotando 

a expressão “alienação”, e não “cessão”, o que reforça a explicação do item 4.1.3, de que ambas 

têm o mesmo significado. O art. 66-A, no inciso II, explicitou as modalidades de “coisa 

fungível” e “direito” que regulava: bens móveis, títulos ao portador, títulos nominativos, ações 

e direitos de crédito. Esse dispositivo, recorde-se, vigeu junto com o art. 66 (“coisa móvel” 

infungível com certeza, e também fungível, de acordo com a doutrina e com ressalva à má 

redação). Portanto, apesar das confusas redações de ambos, conclui-se que, a partir de 2001, a 

Lei nº 4.728/1965 permitia a alienação (não adotou a expressão “cessão”) de: bens móveis, 

fungíveis e infungíveis; títulos de crédito nominativos e ao portador; e direitos sobre quaisquer 

créditos (exceto os créditos imobiliários, que se sujeitavam-se à Lei nº 9.517/1997 e 

4.864/1965). 

Em 2004, a Lei nº 10.931 converteu a aludida Medida Provisória em Lei, mas revogou 

os arts. 66 e 66-A e incluiu o art. 66-B, que deveria corresponder à fusão daqueles dois. 

Entretanto, da atenta leitura do art. 66-B, §3º,172 observa-se que ele somente autoriza 

a alienação fiduciária de “coisa fungível”, “direitos sobre coisas móveis” (e não sobre bens 

móveis) e “títulos de crédito”. Ou seja, pela interpretação literal desse dispositivo, conclui-se 

que os direitos de crédito, não mencionados em títulos de crédito, não estão abrangidos por ele. 

Afinal, coisa é um bem móvel corpóreo, material; e direitos são equiparados por lei a bens 

móveis, mas são incorpóreos (art. 83, III, do Código Civil).173 

Esse detalhe parece ter passado desapercebido inclusive pela mais qualificada 

doutrina sobre o tema, ou, do contrário, interpretou-o de acordo com a vontade do legislador 

                                                 
Carlos Moreira. Da alienação fiduciária em garantia, 1979, op. cit., p. 89). Todavia, aduz o autor, a Lei nº 

4.728/1965 admitiu “ilogicamente, que as coisas fungíveis” pudessem ser objeto de alienação fiduciária (art. 66, 

§3º, com a redação dada pelo Decreto nº 911/1969) (Ibid., p. 90). E, posteriormente, outras leis também vieram 

autorizar que o dinheiro pudesse ser objeto da garantia real em comento. 
172 “Art. 66-B.  

(...) §3º É admitida a alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, 

bem como de títulos de crédito (...)”. 
173 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil – Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral de 

Direito Civil, 2005, op. cit., p. 401-408.  
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que extraiu da redação dos arts. 66 e 66-A, substituídos pelo art. 66-B. Melhim Namem 

Chalhub, por exemplo, afirma apenas que o art. 66-B regula “direitos de crédito em geral”174 e 

nota-se em diversas palestras e decisões judiciais que se costuma referir-se ao art. 66-B da 

mesma forma como procedeu o citado mestre, excluindo-se, logo, sua interpretação literal. 

Em favor dessa interpretação pesa também o fato de que o art. 66-B resultou da 

conversão em Lei da Medida Provisória que havia instituído a possibilidade de cessão 

fiduciária de direitos de crédito (art. 66-A), e, a partir desta Medida Provisória, os agentes dos 

mercados financeiros e de capitais passaram a adotar cada vez mais a garantia, em razão de sua 

eficiência, de modo que a intepretação literal sobre o vigente art. 66-B, §3º, teria por 

consequência um inexplicável retrocesso na vida comercial brasileira. 

Portanto, a despeito dessa ressalva hermenêutica, o presente estudo prosseguirá 

considerando que o art. 66-B permite e regula a cessão fiduciária de quaisquer direitos 

creditórios (salvo, repise-se, os imobiliários), no âmbito dos mercados financeiro e de capitais. 

Por fim, cabe consignar que, ao abordarem a Lei nº 4.864/1965, Paulo Restiffe Neto 

e Paulo Sergio Restiffe esclarecem que poderiam ser objeto da cessão fiduciária os direitos 

decorrentes dos contratos de venda a prazo das unidades habitacionais integrantes do projeto 

financiado, sendo irrelevante já tenham ou não, no todo ou em parte, sido alienadas as unidades 

aos interessados.175 Ou seja, admitem que créditos futuros e ainda nãos pagos ao fiduciante – 

referidos pela prática do comércio como “créditos não performados” – dessa espécie também 

poderiam ser objeto da cessão fiduciária. Nesse mesmo sentido, Jorge Lobo, que estende a 

possibilidade de cessão fiduciária de créditos a performar a todos os créditos decorrentes de 

contratos celebrados no âmbito dos mercados financeiro, de capitais e imobiliário, assim como 

aqueles mencionados em títulos emitidos nos mesmos mercados.176 Esse tema será retomado 

no item 6.5. 

 

 

4.1.2. Regulação atual 

 

Como já se afirmou acima, e aqui apenas destaca-se com o intuito de se deixar consignado com 

toda clareza, a cessão de direito de crédito fiduciária em garantia está tipificada nos arts. 66-B, 

                                                 
174 CHALHUB, Melhim Namem. Negócio fiduciário, 2009, op. cit., p. 353. 
175 RESTIFFE NETO, Paulo; RESTIFFE, Paulo Sérgio. Garantia fiduciária, 2000, op. cit., p. 118. 
176 LOBO, Jorge. “Cessão fiduciária em garantia de recebíveis performados e a performar”. In: ANDRIGHI, 

Fátima Nancy, et al (Coord.). 10 anos de vigência da lei de recuperação e falência (Lei n. 11.101/2005), 2015, 

op. cit., p. 76-77. 
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da Lei nº 4.728/1965 (celebrada no âmbito mercados financeiro e de capitais), e nos arts. 22 a 

24, da Lei nº 4.864/65 (celebrada em financiamento imobiliário). A ambos aplicam-se os arts. 

18 a 20, da Lei nº 9.514/1997, e as disposições do Código Civil que não forem incompatíveis 

com as leis especiais que a regulam (art. 1.368-A, do Código), inclusive os arts. 286 a 298, que 

regulam a cessão de crédito, como modalidade de transmissão definitiva de obrigação. 

 

 

4.1.3. Nomenclatura 

 

No direito romano, as coisas incorpóreas eram transferidas pela in iure cessio. Por essa razão, 

Caio Mário da Silva Pereira afirma que algumas leis brasileiras adotaram a expressão “cessão” 

para designar o ato de transferência de coisas incorpóreas.177 Como exemplo, cite-se o Código 

Civil de 1916 (arts. 1.065 a 1.078), que denominava “cessão de crédito” a transferência da 

posição de credor numa relação obrigacional, expressão essa mantida pelo Código de 2002 

(arts. 286 a 298). 

Por isso, quando o objeto da propriedade fiduciária for um direito de crédito, a 

denominação mais adequada é “cessão de crédito fiduciária”, e não “alienação de crédito 

fiduciária”,178 embora alguns doutrinadores, tal como o mesmo Caio Mário da Silva Pereira, 

ao cuidar da cessão de crédito do Código Civil de 2002, por mais de uma vez refira-se a ela 

com a expressão “alienação”, ensinando, inclusive, que “o cedente realiza, por obra da 

transferência do crédito, uma alienação”.179  

Enfim, sendo o regime legal da cessão e da alienação fiduciária o mesmo,180 e como, 

reitere-se, ambas as palavras traduzem a transferência da posição contratual, não é incorreta a 

adoção da expressão “alienação fiduciária de crédito” para designar a transmissão fiduciária do 

direito de crédito com escopo de garantia. O importante é que se saiba que a nomenclatura não 

muda a natureza da garantia fiduciária. 

 

                                                 
177 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil – Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral de 

Direito Civil, 2005, op. cit., p. 408. 
178 CHALHUB, Melhim Namem. Negócio fiduciário, 2009, op. cit., p. 157-365.  
179 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil – Teoria Geral das Obrigações, 2005, op. cit., p. 

372 e 377. 
180A esse respeito, veja-se a seguinte lição de Melhim Namem Chalhub: “a cessão fiduciária e a alienação 

fiduciária são institutos similares, exercendo a mesma função de garantia do crédito e alicerçando-se nos mesmos 

fundamentos; enquanto na alienação o objeto do conteúdo é a transmissão de um bem (móvel ou imóvel), na 

cessão o objeto é a transmissão de um direito creditório; em ambas, a transmissão do domínio fiduciário ou da 

titularidade fiduciária subsiste enquanto perdurar a dívida garantida” (CHALHUB, Melhim Namem. Negócio 

fiduciário, 2009, op. cit., p. 355). 
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4.1.4. Origem da cessão fiduciária de direito de crédito: 1929, 1965 ou 2004? 

  

Com relação à origem, no ordenamento jurídico brasileiro, da utilização e da regulação da 

cessão de crédito fiduciária em garantia, a doutrina divide-se, sendo interessante conhecer os 

diversos posicionamentos. 

Orlando Gomes afirma que foi a Lei nº 4.864/1965 que criou a figura da cessão 

fiduciária para garantia do pagamento de dívidas contraídas com sociedades de crédito 

imobiliário, podendo, dela, ser objeto tanto os direitos dos adquirentes dos imóveis (cedidos à 

instituição financeira, em garantia do financiamento da compra do imóvel), quanto letras de 

câmbio aceitas pela financeira e sacadas pela construtora.181 No mesmo sentido, Paulo Restiffe 

Neto e Paulo Sergio Restiffe também aduzem que “o objeto da garantia na alienação fiduciária 

é coisa móvel, enquanto na cessão fiduciária é um crédito”.182 E, ainda, Jorge Lobo183 e Melhim 

Namem Chalhub.184 

Já Eduardo Secchi Munhoz sustenta que a origem data apenas de 2004, com a vigência 

da Lei nº 10.931, que, a seu ver, “veio ampliar de forma ainda mais considerável o âmbito de 

aplicação do instituto, ao estendê-lo a todos os bens móveis e direitos, inclusive fungíveis, no 

mercado financeiro e de capitais (art. 55)”.185 

Entretanto, Trajano de Miranda Valverde, escrevendo na metade do século XX186 e 

antes da edição da Lei de 1965, e referindo-se ao negócio fiduciário próprio (não regulado em 

lei, portanto), demonstra que, no início do século XX, o negócio fiduciário era tão frequente 

no direito cambiário – através de endosso, o fiduciante transferia ao fiduciário a propriedade 

de títulos de crédito seus para, dentre outras funções, garantir a dívida – que a Lei de Falências 

de 1929 (Decreto nº 5.746), em seu art. 138, nº 03,187 autorizava a reivindicação de tais títulos 

                                                 
181 GOMES, Orlando. Alienação fiduciária em garantia, 1972, op. cit., 56-57. 
182 RESTIFFE NETO, Paulo; RESTIFFE, Paulo Sérgio. Garantia fiduciária, 2000, op. cit., p. 115. 
183 LOBO, Jorge. “Cessão fiduciária em garantia de recebíveis performados e a performar”. In: ANDRIGHI, 

Fátima Nancy, et al (Coord.). 10 anos de vigência da lei de recuperação e falência (Lei n. 11.101/2005), 2015, 

op. cit., p. 75.  
184 CHALHUB, Melhim Namem. Negócio fiduciário, 2009, op. cit., p. 351-352. 
185 MUNHOZ, Eduardo Secchi. Cessão fiduciária de direitos de crédito e recuperação judicial de empresa, op. 

cit., 2009, p. 40. 
186 Seus Comentários à Lei de Falências de 1945 foram editados em 1948, 1955 e 1962 (1ª, 2ª e 3ª edições, 

respectivamente), tendo sido atualizados em 1999 (4ª edição) por Joaquim Antônio de Vizeu Penalva Santos e 

Paulo de Moraes Penalva Santos. 
187 “TITULO IX – Da reivindicação 

Art. 138. Poderão ser reivindicados na concordata preventiva e na fallencia os objectos alheios encontrados em 

poder do fallido, e tambem, nos seguintes casos, ainda que fundados em um direito pessoal. 

(...) 
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pelo devedor na hipótese de falência do credor-fiduciário, excepcionado a regra de direito de 

que a convenção negativa (pela qual o credor-fiduciário obriga-se perante o fiduciante a fazer 

apenas certo uso do direito transmitido) não tem eficácia perante terceiros: 

 

“O negócio fiduciário é, entretanto, de uso frequente no direito cambiário, 

onde comumente o endosso próprio ou translativo da propriedade visa à 

garantia de uma dívida ou a simples cobrança do título. O endosso-procuração 

é tido no comércio como demonstração de desconfiança e daí o uso 

generalizado, invariável quase, da transferência plena do título de crédito, 

ainda que para qualquer daqueles fins. 

Atendendo a essa circunstância, abria a lei revogada exceção à regra de direito 

de que a convenção negativa do negócio fiduciário não tem eficácia em 

relação a terceiros, e autorizava a “reivindicação” dos títulos de credito à 

ordem transferidos ao falido para efetuar a cobrança e guardar o valor por 

conta do dono ou mesmo a aplicar a pagamentos designados, ainda que se 

achassem em poder de terceiros, em nome do falido, na época da declaração 

da falência.  

A disposição também se aplicava aos títulos ao portador”.188  

 

O mesmo autor também destaca que: 

 

“o adquirente obrigava-se, extratítulo, para com o transmitente, a fazer apenas 

certo e determinado uso dos direitos, que a posse legítima do título lhe 

confere. É transmissão da propriedade com o pacto fiduciário, ao qual a lei 

dava, expressamente, validade em face dos terceiros, os credores do falido. 

(....) 

A lei, expressamente, neutralizava, na falência do fiduciário, os efeitos 

jurídicos resultantes da transferência da propriedade, para amparar o fim 

econômico, que as partes tiveram em vista ao praticar o ato”.189 

 

Todavia, como o próprio doutrinador reconhece, a Lei de Falências de 1945 (Decreto-

Lei nº 7.661) não reproduziu o art. 138, nº 03, em comento.  

Apesar disso, ele sustenta que o fiduciante continuou podendo pedir a restituição dos 

títulos na falência do fiduciário, desde que provasse, por qualquer meio, que os títulos haviam 

sido transferidos para cobrança (e para guarda do valor por conta do dono ou sua aplicação em 

pagamentos determinados), além de, é claro, os títulos terem sido arrecadados, em nome do 

                                                 
3º. Os titulos de crédito á ordem transferidos ao fallido para effectuar a cobrança e guardar o valor por conta do 

dono ou mesmo a applicar a pagamentos designados, ainda que se acham em poder de terceiro, em nome do 

fallido, na época da declaração da fallencia. 

Esta disposição se applica tambem aos titulos ao portador”. 
188 VALVERDE, Trajano de Miranda. Comentários à Lei de Falências. Vol. II. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 

1999, p. 44-45. 
189 Ibid., p. 45-46. 
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fiduciário-falido, pelo síndico da massa falida. Porém, a reclamação improcederia se se 

provasse que o falido havia ficado com o direito de apropriar-se da importância recebida.190 

Portanto, extrai-se da lição de Trajano de Miranda Valverde que a transmissão do 

direito de crédito, mencionado em título, acompanhado de pacto fiduciário e por motivo de 

garantia, já era utilizada na prática do comércio no início do século, além de ter sido 

excepcionalmente protegida da falência do fiduciário. 

Assim, se, por um lado, a expressão “cessão de crédito fiduciária” não foi adotada 

pela Lei de Falências de 1929, por outro, não seria desarrazoada a defesa de que o art. 138, nº 

03, daquela lei foi o primeiro dispositivo do ordenamento jurídico brasileiro a reconhecê-la, 

mais precisamente na modalidade de cessão fiduciária de crédito mencionado em título de 

crédito. 

Diante do exposto, entende-se que está correto tanto o entendimento de que a 

propriedade fiduciária de direito de crédito, com escopo de garantia, foi introduzida no 

ordenamento jurídico pela Lei nº 4.864/1965, quanto pelo Decreto nº 5.746/1929, ficando a 

cargo do estudioso optar pela defesa da origem através de uma outra lei, apenas discordando-

se, consequentemente, de que teria sido introduzida na legislação brasileira em 2004. 

 

 

4.1.5. Mercado financeiro e de capitais191 

 

Até aqui, expôs-se as principais características comuns às modalidades de garantia fiduciária, 

bem como a evolução da positivação legal dos diferentes contratos a partir dos quais elas 

emanam, assim como da origem da modalidade que consiste na cessão fiduciária de direitos de 

crédito. Doravante, as mais relevantes características desta espécie serão examinadas, 

iniciando-se por sua adoção no mercado financeiro e de capitais, porque os dispositivos legais 

mais específicos sobre tal espécie constam de leis que regulam esses mercados. 

 

4.1.5.1. Título e modo de constituição da garantia 

 

A garantia fiduciária que consiste em direito de crédito tem como título de sua constituição o 

contrato de cessão de direito de crédito fiduciária em garantia, celebrado no mercado 

                                                 
190 Ibid., p. 46. 
191 Regulados pela Lei nº 4.728/1965. 
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financeiro ou no mercado de capitais, o qual opera a transferência ao credor da titularidade dos 

créditos cedidos, incluindo seus acessórios,192 até a liquidação da dívida garantida (na qual se 

incluem encargos, despesas de cobrança e de administração dos créditos cedidos193),194 

continuando o devedor obrigado pelo saldo remanescente, nas condições convencionadas no 

contrato.195  

Esse contrato precisa conter, além dos requisitos gerais definidos no Código Civil para 

os negócios jurídicos, disposições sobre, no mínimo: (i) o total da dívida ou sua estimativa; (ii) 

o local, a data e a forma de pagamento; (iii) a identificação dos direitos creditórios objeto da 

cessão fiduciária;196 (iv) a taxa de juros; (v) a cláusula penal; (vi) o índice de atualização 

monetária, se houver; e (vii) as demais comissões e encargos.197 

Além disso, é interessante notar que, como estabelece o art. 286, do Código Civil,198 

se o terceiro-devedor e o credor (que seria o fiduciante) acordarem que o crédito não pode ser 

cedido, o credor não poderá cedê-lo a seu credor (que seria o fiduciário), e, se o fizer, a cessão 

não poderá ser oposta ao devedor, desde que, porém, a vedação conste do instrumento da 

obrigação (que seria objeto da cessão).199 Outra hipótese de crédito que não pode ser objeto da 

cessão é a do crédito que já tenha sido objeto de penhora em processo judicial, como proíbe 

expressamente o art. 298, que, então, implicitamente, também veda a cessão do saldo do crédito 

penhorado. Isso porque o crédito penhorado tornou-se “objeto de expropriação judicial para 

garantia da execução”,200 e, portanto, uma vez penhorado, torna-se o crédito indisponível pelo 

seu titular, insuscetível de alienação por ele. Por essa razão, o credor não pode transferi-lo. Se 

o fizer, a transferência será ineficaz e responderá perante o terceiro exequente pelas perdas e 

danos decorrentes da eventual frustração de sua execução.201 Por fim, vale observar que, 

notificado o terceiro-devedor da penhora (que tem que ser intimado dela para que se complete 

o efeito da penhora), ele só pode pagar ao credor-exequente, não podendo mais pagar, pois, 

                                                 
192 Salvo disposição em contrário do fiduciante e fiduciário, conforme disposto no art. 287, do Código Civil, 

aplicável por força do art. 1.368-A, do Código Civil. 
193 Art. 19, §2º, da Lei nº 9.514/1997, aplicável por força do disposto no §4º, do art. 66-B. 
194 Art. 18, da Lei nº 9.514/1997, aplicável por força do disposto no §4º, do art. 66-B. 
195 Art. 19, §2º, da Lei nº 9.514/1997, aplicável por força do disposto no §4º, do art. 66-B. 
196 Art. 18, da Lei nº 9.514/1997, aplicável por força do disposto no §4º, do art. 66-B. 
197 Art. 66-B, caput. 
198 Aplicável por força do art. 1.368-A, do Código Civil. 
199 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil – Teoria Geral das Obrigações. 20ª ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2005, p. 365. 
200 Ibid., p. 374. 
201 Ibid., p. 375. 
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nem ao cedente, nem ao cessionário, e, se o fizer, responderá por novo pagamento perante o 

terceiro-exequente.202  

Ainda, observe-se que as hipóteses de vencimento antecipado da dívida (excluindo-se 

os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido) são as seguintes: (i) se o bem 

deteriorar-se ou depreciar-se, de modo a desfalcar a garantia, e o devedor, intimado, não a 

reforçar ou substituir, sendo que, de acordo com seu §1º, a coisa ou direito sub-rogará na 

indenização do seguro ou no ressarcimento do dano, em benefício do credor, o qual terá 

preferência sobre a indenização ou ressarcimento; (ii) se as prestações não forem pontualmente 

pagas (salvo se o credor aceitar receber a prestação atrasada, o que importa renúncia do credor 

ao seu direito de execução imediata); (iii) se o bem dado em garantia perecer e não for 

substituído; e (iv) se o devedor “cair em insolvência ou falir”.203 

Ainda a respeito do contrato de cessão fiduciária em garantia, anote-se que os arts. 

295, 296 e 297 cuidam da responsabilidade do cedente-fiduciante sobre a existência e a 

solvência do devedor do crédito cedido. Por se tratar de cessão com escopo de garantia, 

entende-se que se está diante de uma cessão por título gratuito – afinal, o fiduciante não recebe 

nenhum pagamento do fiduciário para lhe transferir o crédito com escopo de garantia. Com 

isso, aplica-se o disposto na parte final do art. 295 e o art. 296, que eximem o fiduciante de 

responder pela existência do crédito transferido (salvo se tiver agido de má-fé), bem como pela 

solvência do devedor da obrigação cedida fiduciariamente – a qual, aliás, cabe ao credor-

fiduciário avaliar, inclusive para ponderar se a garantia é boa, é “forte”, ou não –, tudo isso 

salvo estipulação contrária entre o fiduciante e o fiduciário. 

Por fim, observe-se que, se o terceiro-devedor da obrigação cedida fiduciariamente 

possuir exceções (defesas, tanto de direito material, quanto de direito processual) contra o 

fiduciário, poderá invocá-las. E, se tiver exceções contra o cedente-fiduciante, deverá alegá-las 

assim que for204 notificado da cessão, como estabelece o art. 294, cuja norma determina que, 

se o devedor, após notificado da cessão, nada opuser, não mais poderá opor ao cessionário a 

compensação que antes da cessão teria contra o cedente”.205 

                                                 
202 Ibid. 
203 Arts. 1.425 e 1.426, do Código Civil, aplicável por força do §5º, do art. 66-B. 
204 Silvio Venosa entende que o prazo para as invocar fica ao arbítrio do juiz, pois a lei não o fixa (VENOSA, 

Silvio. Direito Civil, São Paulo, v. 2, 6ª ed., ed. Atlas: 2006, p. 150). No mesmo sentido, TJ/SP, 18ª Câmara de 

Direito Privado, Apelação n° 0366525-42.2010.8.26.0000, rel. Des. Alexandre Lazzarini, julgado em 08 fev. 

2011. 
205 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil – Teoria Geral das Obrigações, 2005, op. cit., p. 

379. 
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Com relação ao modo de constituição da garantia, lembre-se, em primeiro lugar, de 

que a transferência da posição de credor é um negócio jurídico de alienação de direitos206 e que 

a entrega, ao cessionário, do instrumento que menciona a obrigação transferida é apenas 

necessária se se tratar de obrigação cujo cumprimento requeira a apresentação do título, por 

seu credor. Portanto, a posse direta e indireta do instrumento representativo do direito ou do 

crédito é atribuída ao credor, tendo ele o direito de conservar e recuperar a posse dos títulos 

representativos dos créditos cedidos, contra qualquer detentor, inclusive o próprio cedente,207 

podendo as partes, todavia, dispor em contrário.208 Porém, se o crédito estiver mencionado num 

título de crédito, a posse pelo credor será obrigatória, uma vez que são títulos de apresentação, 

isto é, o devedor só pode ser compelido a pagar diante da apresentação da cártula a ele.209 Logo, 

salvo quanto aos títulos de natureza cambial, em regra, a cessão do crédito não exige que 

o cedente também entregue o instrumento ao cessionário, bastando a própria celebração 

da cessão e seu registro no cartório de Registro de Títulos e Documentos do domicílio do 

devedor-fiduciante.210 

 

 

4.1.5.2. Notificação e recebimento do terceiro-devedor 

 

O credor-fiduciário tem a faculdade (isto é, o direito de exercer um direito) de intimar os 

terceiros, devedores do fiduciante, para que não paguem ao cedente, a fim de receber 

diretamente deles a importância correspondente ao crédito cedido.211 Esta característica 

(recebimento direto pelo fiduciário) talvez seja a mais importante da cessão de crédito 

fiduciária, já que, na prática, autoriza o fiduciário a utilizar-se da garantia independentemente 

da mora e do inadimplemento da obrigação principal, pelo fiduciante, e torna a garantia 

extremamente eficiente. 

                                                 
206 Ibid., p. 366. 
207 Art. 19, da Lei nº 9.514/1997, aplicável por força do disposto no §4º, do art. 66-B. 
208 Art. 66-B, §3º. 
209 Da qual deve constar o endosso, como se aprofundará no item 4.2.4.1 e 4.2.9. 
210 Ibid. p. 368-369. Vide também, a respeito do registro, o item 3.2.5. 
211 Art. 19, II e IV, da Lei nº 9.514/1997, aplicável por força do disposto no §4º, do art. 66-B: 

“Art. 19. Ao credor fiduciário compete o direito de: 

(...) 

II - promover a intimação dos devedores que não paguem ao cedente, enquanto durar a cessão fiduciária; 

(...) 

IV - receber diretamente dos devedores os créditos cedidos fiduciariamente”. 
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É importante atentar a que essa notificação não é requisito para a eficácia da cessão 

entre o devedor-fiduciante e o credor-fiduciário, dispondo nesse sentido o art. 35212, da Lei nº 

9.514/1997. Por isso, o art. 293 permite a este adotar as medidas necessárias a conservação do 

direito de crédito que lhe foi cedido, independentemente da ciência da cessão pelo terceiro-

devedor.213 Além disso, a notificação também não é requisito para a produção de efeitos 

perante terceiros (excluindo-se o terceiro-devedor), bastando para isto o registro do 

instrumento de cessão perante o cartório de Registro de Títulos e Documentos.214 

Acrescente-se que à referida intimação aplica-se os arts. 290 e 293, do Código Civil. 

A intimação ocorre, via de regra, pela notificação do devedor do crédito cedido, a qual é o meio 

técnico de dar-lhe conhecimento da transferência da relação creditícia, o que o vincula ao 

cessionário, desligando-o do cedente, passando, ele, a ter a obrigação de pagar ao cessionário. 

Após a notificação, nenhum ato, inclusive pagamentos, que o terceiro-devedor praticar perante 

o cedente terá validade, razão pela qual o terceiro-devedor sujeitar-se-á a pagar duas vezes.  

Com relação à forma de notificação, o art. 290 estabelece que pode ser efetuada 

expressamente por qualquer meio (qualquer comunicação direta, ou por notificação via cartório 

de títulos e documentos, ou via notificação judicial); ou de maneira presumida, a qual se dá 

quando o devedor declara-se ciente da cessão sem que tenha recebido qualquer notificação ou 

comunicação (declaração essa que pode ocorrer no instrumento da cessão, ou por qualquer 

escrito particular ou público).215 

Ainda, note-se que o fiduciário creditará as importâncias recebidas ao fiduciante, 

depois de deduzidas as despesas de cobrança e de administração,216 tornando-se depositário 

perante ele (fiduciante) pelo valor que receber além do crédito objeto da garantia.217 

Por fim, consigne-se que os títulos de crédito ao portador e à ordem obedecem a 

critérios específicos de transferência, não se lhes aplicando a formalidade da notificação.218 

                                                 
212 “Art. 35. Nas cessões de crédito a que aludem os arts. 3º, 18 e 28, é dispensada a notificação do devedor”. 
213 Ibid. p. 380. 
214 Repare-se que a seguinte Súmula do Tribunal de Justiça de São Paulo não efetua nenhuma ressalva à eventual 

necessidade de notificação do terceiro-devedor: “Súmula 60: A propriedade fiduciária constitui-se com o registro 

do instrumento no registro de títulos e documentos do domicílio do devedor”. 
215 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil – Teoria Geral das Obrigações, op. cit., 2005, p. 

370. 
216 Art. 19, da Lei nº 9.514/1997, aplicável por força do disposto no §4º, do art. 66-B. 
217 Art. 19, da Lei nº 9.514/1997, aplicável por força do disposto no §4º, do art. 66-B. Nessa hipótese, o credor 

deverá ressarcir o fiduciante pela perda ou deterioração de que for culpado, podendo compensar esse valor com o 

da dívida. Mas, não pode reter o saldo a ser restituído ao fiduciante (que, agora, é objeto de depósito) até que o 

fiduciante-depositante lhe indenize pelos custos e eventuais prejuízos decorrentes do depósito (art. 66-B, §6º). O 

credor também poderá utilizar o valor dos frutos de que se apropriar nas despesas de guarda e conservação, (art. 

1.435, do Código Civil, aplicável por força do art. 66-B, §6º). 
218 Ibid. p. 370. 
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4.1.5.3. Cessão do mesmo crédito a mais de um credor 

 

Ao contrário do que ocorre com o fiduciante que aliena a mesma coisa fiduciariamente em 

garantia a mais de um credor, o fiduciante-cedente não incorre em crime de estelionato se o 

fizer com um mesmo crédito. 

Isso porque, o §2º, do art. 66-B, sujeita à prática, em tese, do crime de estelionato, o 

“devedor que alienar, ou der em garantia a terceiros, coisa que já alienara fiduciariamente em 

garantia”. Ou seja, a redação do dispositivo menciona apenas a expressão “coisa”. Além disso, 

os arts. 291 e 292 (aplicáveis por força do art. 1.368-A219) regulam a ocorrência de mais de 

uma cessão do mesmo crédito, pelo mesmo cedente, não estabelecendo a prática de crime pelas 

várias cessões. De acordo com ambos, se o credor-cedente transferir o mesmo crédito para 

várias pessoas, prevalecerá a cessão da qual o devedor tiver sido notificado primeiro. Se a 

notificação for simultânea, o devedor terá de pagar para o credor que lhe apresentar o título da 

obrigação (e não apenas o título da cessão), já que a cessão completa-se com a tradição do 

título do crédito cedido (embora esta tradição não seja obrigatória para a eficácia da cessão dos 

créditos que não requeiram a apresentação do título ao devedor). Mas, se, dentre os credores 

que notificaram simultaneamente o devedor, um deles detiver o título da obrigação em escritura 

pública, este prevalecerá.220 Por esses motivos, entende-se que tal §2º não se aplica às cessões 

fiduciárias de direito de crédito. 

Por fim, cabe consignar que, celebrada a primeira cessão, o credor-cedente procedeu 

à alienação do crédito, e, pois, saiu este de sua livre disposição. Com isso, outra cessão 

promovida pelo mesmo credor, sobre o mesmo crédito, qualificá-lo-á como malicioso, ou, ao 

menos, negligente. E, nessa hipótese, o cessionário não satisfeito terá ação contra o cedente 

para ressarcir-se do prejuízo sofrido, incluindo perdas e danos que a conduta do cedente possa 

lhe impor. 

 

 

4.1.6. Mercado de financiamento imobiliário 

                                                 
219 “Art. 1.368-A. As demais espécies de propriedade fiduciária ou de titularidade fiduciária submetem-se à 

disciplina específica das respectivas leis especiais, somente se aplicando as disposições deste Código naquilo que 

não for incompatível com a legislação especial”. 
220 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil – Teoria Geral das Obrigações, 2005, op. cit., p. 

377-378. 
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No mercado de financiamento imobiliário, regulado inicialmente pela Lei nº 4.864/1965, foi 

permitida a cessão fiduciária de crédito decorrente de financiamento habitacional, para garantir 

o financiamento obtido pelas construtoras junto às financiadoras da construção de imóveis 

residenciais.221 

No entanto, por essa lei, o valor do crédito é recebido pelo devedor-fiduciante e, 

somente diante do inadimplemento (diferente de mora, lembre-se) dele perante o fiduciário, 

este pode passar a receber tais valores (art. 23, caput e §1º), para o que precisa, também, enviar 

comunicação aos adquirentes dos imóveis (devedores da obrigação transferida). Além disso, 

tal Lei autorizava que o fiduciário fosse somente uma caixa econômica ou uma sociedade de 

crédito imobiliário. 

Essas restrições, principalmente a primeira, tornavam, na prática, a cessão fiduciária 

sem efeito, pois era menos efetiva do que a caução (penhor) de títulos de crédito (cessão de 

títulos de crédito), regulada pelos arts. 789 e seguintes, do Código Civil de 1916, pela qual o 

credor caucionado recebia o valor do crédito dos títulos diretamente do devedor.222  

Todavia, com a vigência da Lei nº 9.514/1997, a cessão fiduciária passou a deter mais 

efetividade, pois passou a conferir ao fiduciário a possibilidade dele receber diretamente do 

devedor da obrigação transferida. Com isso, embora ambas estejam em vigor, as cessões 

fiduciárias de crédito imobiliário são, atualmente, regidas pela Lei de 1997, por esta ser, repise-

se, mais abrangente e recente do que aquela de 1965, aplicáveis as disposições desta que sejam 

complementares às daquela. 

Ademais disso, comparando-se as cessões fiduciárias das Leis nº 4.728/1965 e 

9.514/1997, todas as seguintes características a seguir são idênticas nas cessões regidas pelas 

leis de 1965 e 1997, já que os arts. 18 a 20, da Lei nº 9.514/1997, e o Código Civil são aplicáveis 

às duas modalidades: conteúdo do contrato;223 conceito e propriedade limitada; notificação do 

devedor da obrigação transferida e recebimento direto dele; posse dos títulos representativos 

do crédito com o credor (de acordo com a norma que se extrai do art. 20, da Lei nº 9.514/1997); 

falência do cedente e pedido de restituição; cessão do mesmo crédito a mais de um credor; 

exceções do devedor da obrigação transferida; e responsabilidade do fiduciante pela existência 

e solvência do crédito transferido. 

                                                 
221 CHALHUB, Melhim Namem. Negócio fiduciário, 2009, op. cit.,  p. 351. 
222 Ibid., p. 358. 
223 Igual, mas, o contrato de cessão imobiliária não exige cláusula acerca das “demais comissões e encargos”, que 

o art. 66-B, da Lei nº 4.728/1965, menciona, o que, contudo, não acarreta relevante alteração na regulação das 

cessões. 
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Mas, com relação às hipóteses de pagamento parcial, vencimento antecipado e 

resolução da propriedade fiduciária, a Lei nº 9.514/1997 e a Lei nº 4.864/1965 não determinam, 

expressamente, a aplicação dos arts. 1.421, 1.425, 1.426 e 1.436, do Código Civil, que, 

respectivamente, delas cuidam, como procedeu o art. 66-B, da Lei nº 4.728/1965. Entretanto, 

entende-se que tais dispositivos não são incompatíveis com a cessão celebrada no âmbito do 

mercado imobiliário, de modo que a ela aplicam-se, em virtude do mencionado art. 1.368-A, 

do Código Civil. 

Por fim, com relação ao modo de constituição da garantia, existe uma sutil 

diferença para as cessões firmadas sob a Lei nº 4.728/1965: o contrato terá de ser averbado 

junto à matrícula do imóvel existente cartório de Registro de Imóveis, tal qual estabelece a 

regra especial do art. 167, II, 8º,224 da Lei nº 6.015/1973.225 

Enfim, a regulação das cessões de crédito celebradas no marcado financeiro 

imobiliário é quase idêntica àquelas dos mercados financeiro e de capitais, diferenciando-se 

apenas quanto ao tipo de cartório em que o contrato de cessão fiduciária em garantia precisa 

ser registrado. 

 

 

4.2. Objeto: direitos de crédito mencionados em títulos de crédito 

 

 

4.2.1. Legislação aplicável 

 

O art. 66-B, da Lei nº 4.28/1965, também trata da cessão fiduciária de títulos de crédito, e seu 

parágrafo 3º determina a incidência dos arts. 18 a 20, da 9.517/1997. Aplica-se, ainda, o Código 

Civil (art. 887 a 926), que contém disposições gerais226 acerca da matéria e as diversas leis 

                                                 
224 “Art. 167 - No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos: 

(...) 

II – a averbação: 

(...) 

8) da caução e da cessão fiduciária de direitos relativos a imóveis”. 
225 Nesse sentido, CHALHUB, Melhim Namem. Negócio fiduciário, 2009, op. cit., p. 356-357. E apesar de o art. 

23, §4º, da Lei nº 4.864/1965, determinar que o instrumento (público ou particular) da cessão fiduciária deva ser 

registrado em cartório de Títulos e Documentos, já que a Lei de 1973 é posterior e a Lei de 1997 é mais abrangente 

do que a de 1965, compreendendo contratos no mercado imobiliário não abrangido por aquela de 1965; então, se, 

em geral, os contratos no mercado imobiliário sujeitam-se à Lei de 1973, seria desarrazoado exigir-se que as 

cessões fiduciárias garantidoras dos contratos abrangidos também pela Lei de 1965 tivessem de ser registrados 

perante ambos os cartórios. 
226 Art. 903. 
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especiais sobre cada espécie de título. Dentre estas, destaque-se o Decreto nº 57.663/1956 

(que incorporou ao Brasil as leis uniformes de Genebra sobre letras de câmbio e notas 

promissórias) e o Decreto nº 2.044/1908 (também sobre letras de câmbio e notas promissórias), 

os quais contêm regras e conceitos aplicáveis a diversos outros títulos. 

Não se discorrerá, aqui, sobre as características de todos os títulos de crédito. Todavia, 

dedicar-se-á aos modos de transmissão, que variam conforme certas características dos títulos, 

o que é relevante para o presente trabalho, a fim de verificar-se a conformidade da legislação 

com a garantia fiduciária sobre o direito de crédito mencionado em título de crédito. 

 

 

4.2.2. Introdução. Título de crédito e circulação do crédito 

 

O título de crédito é um documento que vincula, a si, os direitos nele mencionados. Com isso, 

tais direitos circulam junto com o documento, sendo, inclusive, uma de suas principais funções 

promover a fácil circulação, de pessoa a pessoa, da propriedade dos direitos de crédito nele 

mencionados.227 Com efeito, logo, quando emite um título de crédito, o emitente não se obriga 

apenas perante o beneficiário imediato, já que esses títulos são destinados à circulação.228 

Como, justamente, o título é destinado à passagem de pessoa a pessoa, normalmente, 

quem está de sua posse tem a propriedade dos direitos que ele menciona. Daí surge a 

característica do título de crédito ser um título de apresentação: quem se declara sujeito ativo 

dos direitos tem que exibir o documento para gozar desses direitos (exceto, é claro, os títulos 

perdidos ou destruídos).229 

A circulação do título – ou seja, repise-se, a transmissão dos direitos nele mencionados 

– pode ocorrer sob três modos diferentes, os quais, justamente, caracterizam os títulos de 

crédito: os títulos ao portador circulam apenas através de sua tradição; os títulos à ordem 

circulam regularmente pelo endosso (em preto ou em branco), ou de maneira anômala,230 pela 

cessão de crédito ou endosso após protesto; e os títulos nominativos são transferidos através 

de registro, escrituração no meio de registro desses títulos (por exemplo, as ações nominativas 

são registradas no correspondente livro, Lei nº 4.728/65, art. 32 a 43).231 A seguir, cada um 

será abordado. 

                                                 
227 MARTINS, Fran. Títulos de crédito. 16a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 04-100. 
228 Ibid., p. 19. 
229 Ibid., p. 15. 
230 Ibid., p.112. 
231 Ibid., p. 15. 
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4.2.3. Títulos ao portador 

 

Nos títulos ao portador, o nome do beneficiário não é mencionado expressamente.232 Então, a 

pessoa que com ele se apresentar – ou seja, que exercer a posse direta sobre o título – tem 

direito à prestação nele indicada, mediante a sua simples apresentação ao devedor, sendo a 

prestação devida ainda que a circulação tenha ocorrido contra a vontade do emitente (art. 905). 

Sua transferência, logo, faz-se por sua simples tradição (art. 904). 

Portanto, em regra, uma vez que a transferência do crédito mencionado nesse título 

requer apenas a tradição do documento, ele não poderia ser objeto da cessão fiduciária 

disciplinada na lei, já que não há lei que permita a consignação do pacto fiduciário no título 

ao portador, ou seja, que limite a circulação desse título e que seria incompatível com a 

própria cláusula “ao portador”, a qual, repise-se, estabelece que sua mera tradição acarreta a 

transmissão do direito de crédito nele mencionado e requer sua simples apresentação ao 

obrigado para, dele, receber a prestação. 

Desse modo, o título ao portador poderia ser apenas objeto de uma fidúcia comum, 

sem, portanto, nenhuma tutela legal ao fiduciante, uma vez que teria de confiar em que o 

fiduciário restituir-lhe-ia o título depois de cumprida a obrigação. 

Portanto, se existir algum título de crédito cuja lei que o regula determine que ele 

apenas pode circular sob a modalidade ao portador, será impossível sua cessão fiduciária nos 

termos da Lei nº 4.728/1965 (e da aplicável 9.514/1997). 

Finalmente, mencione-se que são exemplos desse título o cheque233 e a letra de câmbio 

financeira (diferente da letra de câmbio), dos quais, todavia, pode constar o nome do 

portador/beneficiário no momento em que é emitido, e circular sob endosso em branco, o que 

o transformaria em título à ordem;234 e a letra imobiliária (que também pode ser nominativa, 

ocasião em que circularia sob endosso em preto e seu registro no livro específico da sociedade 

emissora). 

                                                 
232 Ibid., p. 19. 
233 Classificado pela doutrina como título de crédito impróprio porque não traduz um contrato de crédito entre o 

emitente e o beneficiário ou o sacado, isto é, antes de sua emissão, não houve uma operação de crédito, mas apenas 

o depósito de determinada quantia perante o sacado (emitente possui provisão perante o sacado), e, ao invés de o 

emitente retirar essa quantia e entregá-la a um terceiro, ele apenas emite o cheque, no qual ordena ao depositário 

da quantia que a entregue ao portador do cheque (MARTINS, Fran. Títulos de crédito, 2013, op. cit., p. 281-282 

e 288-289). 
234 MARTINS, Fran. Títulos de crédito, 2013, op. cit., p. 322-323 e 533. 



74 

 

 

 

4.2.4. Títulos à ordem sob circulação regular 

 

O aparecimento da cláusula à ordem foi um dos acontecimentos mais importantes na evolução 

dos títulos de crédito, pois possibilitou a circulação dos direitos nele mencionados com mais 

segurança do que a simples tradição,235 e com mais rapidez do que os títulos nominativos.236 

Por essa cláusula, o nome do beneficiário consta do título, e, junto a ele, o esclarecimento de 

que o direito à prestação pode ser transferido pelo beneficiário à outra pessoa (“pague ao Sr. 

F., ou à sua ordem”, seguido da assinatura de quem escreveu isso no título). 

O título à ordem possui duas espécies de transmissão: uma, regular, mediante o 

endosso (em preto ou em branco); outra, anômala, pela cessão de crédito ou endosso após 

protesto. 

Como exemplos desse título, cite-se os seguintes: a nota promissória,237 da qual deve 

constar o nome do credor, não se admitindo sua circulação ao portador, nem sob endosso em 

branco;238 a letra de câmbio (ordem de pagamento do sacador/emitente ao sacado, em favor do 

beneficiário/tomador), que, contudo, admite o endosso em branco; a duplicata; as cédulas de 

crédito rural (cédulas rurais pignoratícias, cédulas rurais hipotecárias, e cédulas rurais 

pignoratícias e hipotecárias, assim como da garantia fidejussória para as notas de crédito rural, 

que admitem o endosso apenas em preto);239 a nota promissória rural; a duplicata rural; a nota 

de crédito industrial; certificados de depósito bancário (que pode ser objeto de endosso em 

branco);240 a nota de crédito à exportação; e a nota de crédito comercial. 

Ainda, vale mencionar a existência de outros títulos de crédito à ordem que circulam 

por endosso, cujas respectivas leis próprias contêm regras especiais que tratam da transmissão 

fiduciária em garantia dos direitos neles mencionados. Exemplos desses títulos são a cédula de 

                                                 
235 Ibid., p. 116. 
236 Isto porque, como explica Antônio Martins Filho, para a transferência dos direitos mencionados nos títulos 

nominativos requer a existência de um ato formal, qual seja, uma averbação no registro especial do emissor, e, 

por isso, a circulação dos títulos nominativos dependem de sua (emissor/subscritor) interferência (MARTINS 

FILHO, Antônio. Da liquidez do título de crédito na falência. 1ª ed. Ceará: Editora Fortaleza, 1975, p. 65-68). 
237 Menciona uma promessa de pagamento ao beneficiário ou à pessoa por sua ordem. 
238 Martins, Fran. Op. cit. p. 270. Vale consignar que existem duas espécies de nota promissória. A primeira é 

aquela em que é utilizada como título pro soluto, ou seja, abstrato (desligado de sua causa), de modo que o devedor 

não pode invocar as exceções decorrentes da causa. A segunda é aquela em que ela é utilizada como meio de 

pagamento (pro solvendo), isto é, ao invés de o devedor prestar em dinheiro, ele presta em nota promissória, a 

qual passa a deter um vínculo impróprio ao contrato. (MARTINS, Fran. Op. cit., p. 278). 
239 Arts. 32, “b”, e 36, caput do Decreto-Lei nº 167/1967. O endosso desses títulos é efetuado no título e também 

averbado à margem do registro da cédula, podendo apenas ser em preto. 
240 Lei nº 4.728/1965, art. 30, §2º. 
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produto rural,241 cujo crédito nela mencionado pode ser objeto de alienação fiduciária em 

garantia, constituída na própria cédula, a qual é registrada nos cartórios do domicílio do 

emitente e da localização dos bens, mas, se ela vier a ser negociada em mercado de balcão, 

converte-se em título escritural e tal garantia será registrada eletronicamente pela instituição 

financeira que o custodiar242 (Lei nº 8.929/1994, art. 5º, III, 8º, e 19); e, desse mesmo modo, a 

cédula de crédito industrial (Decreto-Lei nº 413/1969, arts. 14, V, 19, II, e 30), a cédula de 

crédito à exportação (Lei nº 6.313/1975, arts. 1º a 5º) e a cédula de crédito comercial (Lei nº 

6.840/1980, arts. 3º a 5º); a cédula de crédito imobiliário, desde que sob a forma cartular,243 

por endosso é em preto (Lei nº 10.931/2004, art. 18, §§3º e 4º, e 19, IX). 

Ainda, a cédula de crédito bancário (Lei nº10.931/2004, arts. 29, IV, 32 e 35), que, 

porém, ser for negociada eletronicamente no mercado de balcão organizada pela CETIP S.A. 

– Mercados Organizados, deverá obedecer ao regulamento desta instituição.244 

Aliás, e por fim, a cédula de crédito bancário é um exemplo de título à ordem 

endossável em preto que, porém, pode ser convertido da forma cartular para a eletrônica, a fim 

de custodiado e negociado em bolsa ou mercado de balcão organizado. Existe uma discussão 

na doutrina acerca dos efeitos de sua tal conversão e transmissão à instituição custodiante. De 

um lado (Luiz Gastão Paes de Barros), há quem entenda ser possível sua escrituração 

eletrônica, de modo que o registro eletrônico da transmissão substitui o endosso em preto. De 

outro (Nelson Laks Eizirik, e Joaquim Antônio de Vizeu Penalva Santos e Paulo de Moraes 

Penalva Santos), há quem sustente não ser possível ao emitente endossar eletronicamente à 

instituição custodiante (que recebe todos os títulos fiduciariamente), incidindo a essa hipótese 

a norma do art. 919, do Código Civil, ou seja, o título não é endossado em preto à instituição 

custodiante, mas o crédito nele mencionado lhe é transmitido sob os efeitos da cessão civil, e, 

com isso, suas subsequentes negociações ocorrem sob a cessão civil, e não mais sob o direito 

cambiário.245 Portanto, para esta segunda corrente, se a lei específica de um título de crédito 

determina que sua circulação ocorra por endosso em preto, e se ele vier a ser convertido de 

                                                 
241 Menciona uma promessa de entrega de coisa. 
242 Vide itens abaixo dos títulos nominativos, bem como da cessão fiduciária em garantia dos créditos 

mencionados em valores mobiliários, cujas regras  
243 Pode ser emitida sob a forma escritural, o que acarretará no seu enquadramento como título nominativo, e não 

mais à ordem, já que todo título escritural é nominativo, como se demonstrará no item 4.2.6. 
244 Vide item 4.4.4. 
245 MARTINS, Fran. Títulos de crédito, 2013, op. cit., p. 543-544. Note-se que Joaquim Antonio de Vizeu Penalva 

Santos e Paulo de Moraes Penalva Santos são os atualizadores do livro de Fran Martins. Como este faleceu em 

1996 e, por tal livro, concorda-se e reporta-se ao texto de Nelson Laks Eizirik, datado de 2010, não se cita o 

consentimento de Fran Martins, mas de seus citados atualizadores. 
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título cartular para título eletrônico, a partir desta conversão, sua circulação dar-se-á somente 

sob os efeitos da cessão civil. 

 

 

4.2.4.1. Endosso 

 

Como visto no item anterior, os títulos à ordem circulam regularmente via endosso, razão pela 

qual é preciso examiná-lo com mais profundidade. 

O endosso é declaração unilateral de vontade, realizada pela simples assinatura do 

beneficiário-endossante no, a princípio, verso do título (a palavra tem origem na expressão “in 

dorso”, nas costas).  

Essa declaração unilateral de vontade produz efeitos a partir da entrega do título ao 

endossatário e a posse, por este, de boa-fé.246 Inclusive, até passar às mãos do endossatário, o 

endossante pode riscar o endosso,247 do que também se conclui que essa declaração unilateral 

é revogável.248 

Portanto, o endosso é um ato que, somado à tradição do título,249 transmite a 

propriedade do direito mencionado no título250 ou a disponibilidade do título.251 Aqui, 

esclareça-se, trata-se do denominado “endosso translativo” ou “endosso próprio” – o 

“impróprio” é o endosso-mandato ou endosso-procuração.252 

O endosso pode identificar (“endosso em preto”, art. 910, §1o, do Código Civil), ou 

não (“endosso em branco”), o endossatário. De todo modo, salvo disposição legal específica, 

como estabelece o art. 913, “o endossatário de endosso em branco pode mudá-lo para endosso 

em preto, completando-o com o seu nome ou de terceiro; pode endossar novamente o título, 

em branco ou em preto; ou pode transferi-lo sem novo endosso”. 

Mas, se o endossante somente assina o documento e o entrega ao endossatário sem 

identifica-lo, é designado “endosso em branco”, sendo o proprietário legalmente desconhecido. 

                                                 
246 MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado, v. 34. 3a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984, p. 

217-218. 
247 Admite-o o Código Civil, no art. 910, § 3o: “Considera-se não escrito o endosso cancelado, total ou 

parcialmente”. 
248 MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado, 1984, op. cit., p. 218-220. 
249 SANTOS, Joaquim Antônio de Vizeu Penalva. Títulos e crédito e o código civil. 1a ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2004, p. 60; e BOITEUX, Fernando Netto. Títulos de crédito (em conformidade com o novo código civil). 1a ed. 

São Paulo: Dialética, 2002, p. 85. 
250 art. 910, caput c/c § 2o, do Código Civil; Decreto nº 2.044, art. 8º; LUG, 14, alínea 1ª. 
251 MARTINS, Fran. Títulos de crédito, 2013, op. cit., p. 105. 
252 MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado, 1984, op. cit., p. 342. 
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O endosso em branco torna o título à ordem parecido com o título “ao portador”, no sentido de 

que o beneficiário não está identificado, sendo ele o possuidor do documento. Mas a diferença 

é a de que, aqui, sabe-se quem endossou o título, e, via de regra, os endossantes obrigam-se 

(seja solidariamente, seja subsidiariamente)253 perante o portador. 

Enfim, pelo endosso consagra-se o princípio da autonomia do direito cartular, no 

sentido de que são inoponíveis ao endossatário as exceções oponíveis ao titular anterior, ou 

seja, ao endossante. Logo, o direito conferido ao endossatário é autônomo,254 não depende da 

existência do direito do endossante.255 

Um aspecto importante relacionado ao endosso é o de que é proibido o endosso 

parcial,256 pois restringiria a responsabilidade do endossante,257 o que prejudicaria a circulação 

dos direitos mencionados no título. 

Além disso, o endosso não pode ser condicionado, não sendo admissível nem 

condição suspensiva, nem condição resolutiva, porque seria perturbante à circulação se se 

tivesse de indagar do implemento ou do não implemento da condição. Então, a eventual 

condição que seja aposta junto com o endosso é considerada como se não houvesse sido 

escrita.258 

Ainda, frise-se que o endosso-mandato não é verdadeiro endosso, já que não transfere 

a propriedade do título, mas apenas sua posse, a fim de que o mandatário pratique atos em 

nome do mandante, representando-o e obrigando-o.259 Além disso, escrevendo em meados do 

século XX, Trajano de Miranda Valverde narra que essa modalidade não era tão adotada pelos 

agentes do comércio, embora viesse a ser regulada pelo art. 917, do Código Civil:260 

 

“O negócio fiduciário é, entretanto, de uso frequente no direito cambiário, 

onde comumente o endosso próprio ou translativo da propriedade visa à 

garantia de uma dívida ou a simples cobrança do título. O endosso-procuração 

                                                 
253 MARTINS, Fran. Títulos de crédito, 2013, op. cit., p. 109. 
254 SANTOS, Joaquim Antônio de Vizeu Penalva. Títulos e crédito e o código civil, 2004, op. cit., p. 61. 
255 BOITEUX, Fernando Netto. Títulos de crédito (em conformidade com o novo código civil0, 2002, op. cit., p. 

40 e 85. 
256 CC, art. 912, p.u.; e Decreto 2.044/1908, art. 8º, 3ª; LUG, art.12, alínea 2ª. 
257 MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado, 1984, op. cit., p. 219. 
258 Ibid., p. 218. No mesmo sentido, o art. 912, caput, do Código Civil. 
259 MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado, 1984, op. cit., p. 357; e MARTINS, Fran. Títulos de crédito, 

2013, op. cit., p. 113. 
260 “Art. 917. A cláusula constitutiva de mandato, lançada no endosso, confere ao endossatário o exercício dos 

direitos inerentes ao título, salvo restrição expressamente estatuída. 

§ 1o O endossatário de endosso-mandato só pode endossar novamente o título na qualidade de procurador, com 

os mesmos poderes que recebeu. 

§ 2o Com a morte ou a superveniente incapacidade do endossante, não perde eficácia o endosso-mandato. 

§ 3o Pode o devedor opor ao endossatário de endosso-mandato somente as exceções que tiver contra o 

endossante”. 
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é tido no comércio como demonstração de desconfiança e daí o uso 

generalizado, invariável quase, da transferência plena do título de crédito, 

ainda que para qualquer daqueles fins”.261 

 

Já o “endosso fiduciário” nunca existiu na legislação brasileira. Essa expressão foi 

adotada pela doutrina para designar o endosso translativo, ao qual, porém, referia-se um 

negócio jurídico extracambiário que continha o pacto de fidúcia puro, que, por sua vez, gerava 

apenas direito pessoal (e não real) de crédito do devedor (endossante) ao credor (endossatário) 

caso este não lhe reendossasse o título quando do acontecimento do evento previsto em tal 

negócio extracambiário. Ou seja, a Lei não protegia o fiduciante (endossante do título de 

crédito ao fiduciário-endossatário). Restava, logo, ao fiduciante-endossante confiar, acreditar 

no fiduciário-endossatário, pleiteando perdas e danos contra ele caso não cumprisse o negócio 

extracartular. No máximo, poder-se-ia sustentar que, a esse “endosso fiduciário”, fosse 

excepcionalmente aplicada a norma que cuidava do endosso-mandato na falência do 

endossatário, a fim de que o “endosso fiduciário” produzisse efeitos perante os credores do 

falido e, com isso, permitisse a restituição do título ao fiduciante-endossante. 

Com efeito, escrevendo na primeira metade do século XX – antes, portanto, da Lei nº 

4.728/1965 –, Pontes de Miranda narra que o endosso fiduciário era adotado na prática bancária 

e dos negócios, como elemento do negócio fiduciário propriamente dito.262 Ele ensina que 

havia o negócio jurídico obrigacional, cujo objeto era o reembolso da soma; e, além desse 

negócio, ocorria a disposição do título, que passava a pertencer ao fiduciário, para todos os 

efeitos nas relações externas, nas quais, logo, o endossatário fiduciário era pleno legitimado 

cambiário, exercia os direitos cambiários em seu próprio nome.263 

O autor acrescenta que, como o endosso fiduciário era pleno, o endossatário também 

poderia endossar novamente o título, através de endosso translativo da propriedade; eram-lhe 

oponíveis as defesas pessoais a ele (fiduciário); e, se o obrigado pagasse ao endossante, ao 

invés de pagar ao endossatário, não se liberaria.264 Ainda, aduz que o endosso fiduciário 

continha, implícita, a cláusula à ordem, e esclarece que o endosso fiduciário não proibia novo 

endosso, nem excluía, nem restringia a responsabilidade de qualquer obrigado no título, 

tampouco alterava o direito cambiário de qualquer beneficiado.265 

                                                 
261 VALVERDE, Trajano de Miranda. Comentários à Lei de Falências, 1999, op. cit., p. 44. 
262 MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado, 1984, op. cit., p. 359-360. 
263 Ibid.  
264 Ibid.  
265 Ibid. 
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Na mesma linha, Joaquim Antônio de Vizeu Penalva Santos leciona que, através do 

endosso fiduciário, o endossador realizava o endosso translativo de propriedade (ou pleno, ou 

próprio),266 a qual, porém, ocorria em fidúcia.267  

Em consonância com os citados autores, Trajano de Miranda Valverde, também na 

primeira metade do século XX,268 ensina que o adquirente obrigava-se extratítulo, por meio de 

um pacto fiduciário, perante o transmitente, “a fazer apenas certo e determinado uso dos 

direitos, que a posse legítima do título lhe confere”, sendo essa a “transmissão da propriedade 

com o pacto fiduciário”.269 

Cabe consignar, ainda, sua interessante narrativa de que o endosso fiduciário era tão 

frequente que este autor admitia a excepcional aplicação a ele do art. 138, nº 03,270 da então 

vigente Lei de Falências de 1929 (Decreto nº 5.746). 

Este dispositivo permitia a reivindicação dos títulos endossados sob endosso-mandato, 

ou apenas entregues (no caso dos títulos ao portador) sob mandato, na hipótese de falência do 

endossatário-fiduciário, excepcionado, aos credores do falido, a regra de direito de que a 

convenção negativa do negócio fiduciário (pela qual o fiduciário obriga-se perante o fiduciante 

a fazer apenas certo uso do direito transmitido) não possuía eficácia perante terceiros.271 

No mesmo sentido, mas sob a vigência da Lei de Falências de 1945 (Decreto-Lei nº 

7.661), Luiz Emygdio Franco da Rosa Jr. também defendeu a validade do negócio jurídico 

                                                 
266 SANTOS, Joaquim Antônio de Vizeu Penalva. Obrigações e contratos na falência, 2003, op. cit., p. 262-263. 
267 Ibid., p. 267. 
268 Seus Comentários à Lei de Falências, de 1945, foram editados em 1948, 1955 e 1962 (1ª, 2ª e 3ª edições, 

respectivamente), tendo sido atualizados em 1999 (4ª edição) por Joaquim Antônio de Vizeu Penalva Santos e 

Paulo de Moraes Penalva Santos. 
269 VALVERDE, Trajano de Miranda. Comentários à Lei de Falências, 1999, op. cit., p. 45. 
270 “TITULO IX – Da reivindicação 

Art. 138. Poderão ser reivindicados na concordata preventiva e na fallencia os objectos alheios encontrados em 

poder do fallido, e tambem, nos seguintes casos, ainda que fundados em um direito pessoal. 

(...) 

3º. Os titulos de crédito á ordem transferidos ao fallido para effectuar a cobrança e guardar o valor por conta do 

dono ou mesmo a applicar a pagamentos designados, ainda que se acham em poder de terceiro, em nome do 

fallido, na época da declaração da fallencia. 

Esta disposição se applica tambem aos titulos ao portador”. 
271 “O negócio fiduciário é, entretanto, de uso frequente no direito cambiário, onde comumente o endosso próprio 

ou translativo da propriedade visa à garantia de uma dívida ou a simples cobrança do título. O endosso-procuração 

é tido no comércio como demonstração de desconfiança e daí o uso generalizado, invariável quase, da 

transferência plena do título de crédito, ainda que para qualquer daqueles fins. 

Atendendo a essa circunstância, abria a lei revogada exceção à regra de direito de que a convenção negativa do 

negócio fiduciário não tem eficácia em relação a terceiros, e autorizava a “reivindicação” dos títulos de credito à 

ordem transferidos ao falido para efetuar a cobrança e guardar o valor por conta do dono ou mesmo a aplicar a 

pagamentos designados, ainda que se achassem em poder de terceiros, em nome do falido, na época da declaração 

da falência.  

A disposição também se aplicava aos títulos ao portador  

(...) 

A lei, expressamente, neutralizava, na falência do fiduciário, os efeitos jurídicos resultantes da transferência da 

propriedade, para amparar o fim econômico, que as partes tiveram ao praticar o ato” (p. 45-46, vol. II). 
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fiduciário e extracambiário perante os credores do endossatário na falência deste, mas apenas 

se o intérprete julgar que o “endosso fiduciário” é, na verdade, endosso-mandato; caso 

contrário, se o “endosso fiduciário” fosse translativo, nem ele, nem o negócio jurídico 

extracartular produziriam efeitos perante a falência do endossatário, perdendo, com isso, o 

endossante-fiduciante a propriedade do direito de crédito mencionado no título transferido.272 

Por fim, anote-se a conclusão de Pontes de Miranda de que, desde que o endosso 

fiduciário atendesse à estrutura dos negócios jurídicos fiduciários, não incorria em nenhuma 

das proibições da lei brasileira, quais sejam, aquelas referidas no art. 44, II e IV, do Decreto nº 

2.044/1908.273 

Portanto, de todas essas lições, não se tem nenhuma dúvida que o endosso fiduciário 

nunca foi regulado em lei. Era, pois, uma “lacuna no ordenamento jurídico”, como reconhece 

Joaquim Antônio de Vizeu Penalva Santos.274 Essa lacuna, no entanto, não é incompatível com 

a sustentação deste autor, e também de Trajano de Miranda Valverde e de Luiz Emygdio Franco 

da Rosa Jr., de que a relação extracambiária e fiduciária é válida e eficaz perante os credores 

do endossatário na falência deste.  

Essa sustentação, atente-se bem, só é aplicável ao negócio fiduciário próprio, mas 

jamais à propriedade fiduciária (resolúvel), do título de crédito, com escopo de garantia, uma 

vez que esta garantia real não é compatível com o princípio de que não existe endosso 

condicionado (no que se refere aos títulos à ordem), nem com os títulos ao portador, cuja 

transmissão única e definitiva ocorre com a simples tradição do documento.275 

 

 

4.2.5. Títulos à ordem sob circulação anômala: a cessão de crédito 

 

Os títulos de crédito que contêm a cláusula à ordem também podem ser transmitidos de forma 

anômala, sob as regras da cessão de crédito, através de termo de cessão do crédito, ou do 

endosso após o protesto.276 

                                                 
272 ROSA JÚNIOR, Luiz Emygdio Franco da. Títulos de crédito. 7a ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 258. 
273 MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado, 1984, op. cit., p. 359. 
274 SANTOS, Joaquim Antônio de Vizeu Penalva. Obrigações e contratos na falência, 2003, op. cit., p. 268. 
275 Em sentido diferente, entendeu o juiz Alexandre Alves Lazzarini, da 1ª Vara de Falências e Recuperações 

Judiciais de São Paulo/SP, em decisão de 03/03/20019, nos autos da recuperação judicial nº0188041-

64.2008.8.26.0100: “O § 5o do art. 21 da Lei n° 11.076/04 reconhece que o "endossatário adquire a propriedade 

do produto nele descrito", sem especificar que tipo de propriedade, razão pela qual abrange a propriedade 

fiduciária, sem que essa operação necessite de novo registro. Em outras palavras, não existisse essa lei que trata 

das CDAs, prevaleceria o entendimento da administradora judicial e das recuperandas”. 
276 MARTINS, Fran. Títulos de crédito, 2013, op. cit., p. 112. 
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Essas modalidades são qualificadas como anômalas porque possibilitam a circulação 

dos direitos mencionados no título sob as regras da cessão civil de crédito, as quais restringem 

mais a própria circulação e a responsabilidade dos vinculados pela cártula. De outro lado, 

lembre-se, a circulação normal dá-se com a cláusula à ordem, que possibilita a circulação dos 

direitos mencionados no título sob as regras do direito cambiário. 

Os títulos que contém a cláusula não à ordem (antes de receberem a cláusula não à 

ordem eram à ordem; ou ao portador, mas que vieram a ser endossados, tornando-se à ordem), 

embora permitam a livre circulação do título, exigem que tal se faça através de uma cessão, a 

qual requer um termo de transferência, assinado pelo cedente e pelo cessionário.  

Por sua excepcionalidade, decorrente da grande alteração que traz na função normal 

dos títulos de crédito, a cláusula não à ordem é utilizada apenas em casos limitados e quando 

a lei o permite.277 

Inclusive, há casos em que a lei não aceita tal circulação excepcional e expressamente 

determina que os títulos contenham, subentendida, a cláusula à ordem, ou até obriga a inserção 

da cláusula à ordem, como acontece com a nota promissória.278 De todo modo, reportando-se 

à lição de Fábio Ulhoa Coelho, a maior consequência da cláusula não à ordem é a da circulação 

sob a cessão civil: 

 

“a cláusula não à ordem não impede, propriamente, a circulação do crédito. 

O que ela opera é a mudança do regime jurídico aplicável à circulação. Se o 

título não contempla essa cláusula, sua circulação é regida pelo direito 

cambiário; se a contempla, a circulação terá o tratamento do direito civil. Em 

outros termos, enquanto o título à ordem se transfere por endosso, o não à 

ordem transfere-se por cessão civil de crédito”.279 

 

Portanto, em razão da cessão, o cedente obriga-se apenas perante o cessionário, mas 

não em relação aos posteriores possuidores do título (que pode vir a ser transmitido, pelo 

cessionário, mediante nova cessão a terceiro),280 valendo trazer novamente a doutrina de Fábio 

Ulhoa Coelho: 

 

“São duas as diferenças entre uma e outra forma de o crédito circular: a) 

enquanto o endossante, em regra, responde pela solvência do devedor, o 

cedente, em regra, responde apenas pela existência do crédito; b) o devedor 

                                                 
277 Ibid., p. 21. 
278 Ibid. 
279 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial, volume 1. 16ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 473. 
280 MARTINS, Fran. Títulos de crédito, 2013, op. cit., p. 21. 
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não pode alegar contra o endossatário de boa-fé exceções pessoais, mas as 

pode alegar contra o cessionário”.281 

 

Além disso, e por fim, observe-se que, além do endosso praticado junto com a cláusula 

não à ordem (LU, art. 15), também terá efeitos de cessão civil de crédito o endosso quando 

praticado após o protesto por falta de pagamento, ou depois de expirado o prazo para a sua 

efetivação (LU, art. 20, e art. 8º, alínea 3ª, do Decreto nº 2.044/1908).282  

 

 

4.2.6. Títulos nominativos 

 

Além dos títulos ao portador e à ordem, existem os títulos nominativos, os quais são aqueles 

que indicam o nome da pessoa beneficiária da prestação no livro de registro pertencente ao 

emissor (ou à pessoa jurídica custodiante do título, referente ao emissor).  

Sua circulação, portanto, ocorre mediante ato de registro em livro próprio pertencente 

ao emitente, ato esse que se dá através de termo de cessão ou termo de transferência do crédito 

mencionado no título lavrado no livro; ou à vista da cártula endossada em preto.283 

Em comum com os títulos à ordem que circulam sob endosso em preto, têm o fato de 

identificarem o credor da relação cambiária. Mas ao contrário daqueles, em que basta tal 

identificação ocorrer na cártula, estes requerem a identificação do credor também no livro 

específico do emissor (à vista da cártula endossada em preto, no caso do título cartular, repise-

se). 

Observe-se que os títulos nominativos podem deter tanto a forma cartular (física);284 

quanto escritural, a qual, por sua vez, pode ser tanto física quanto eletrônica, conforme o título 

seja registrado em contas ou em livros físicos ou eletrônicos, respectivamente.285  

Aliás, a forma escritural (física ou eletrônica) é incompatível com os títulos ao 

portador, já que não há como um título escritural circular sem que se identifique o adquirente, 

já que ele tem que constar do registro mantido pelo emissor. Ainda, é incompatível com os 

títulos à ordem e endossáveis em branco, pela mesma razão. Com relação aos títulos à ordem 

endossáveis em preto, como mencionado acima, há uma discussão na doutrina, havendo quem 

                                                 
281 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial, volume 1, 2012, op. cit., p. 473. 
282 Ibid., p. 474. 
283 PEDREIRA, José Luiz Bulhões; LAMY FILHO, Alfredo. Direito das companhias, v. 01. 1a Ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2009, p. 512-513 e 524. 
284 Como permite, por exemplo, o art. 923, §1º, do Código Civil. 
285 PEDREIRA, José Luiz Bulhões; LAMY FILHO, Alfredo. Direito das companhias, 2009, op. cit., p. 512-513. 
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adua ser possível sua escrituração eletrônica, de modo que o registro eletrônico da transmissão 

substitui o endosso em preto; e quem seja contrário a isso, sustentando que se a lei específica 

de um título de crédito determina que sua circulação ocorra por endosso em preto; e se ele vier 

a ser convertido de título cartular para título eletrônico, a partir desta conversão, sua circulação 

dar-se-á somente sob os efeitos da cessão civil. 

Logo, todo título escritural é nominativo; mas nem todo título nominativo é escritural 

(já que, lembre-se, o título nominativo pode ser cartular).286 

Como exemplo de título nominativo cartular, cite-se a cédula hipotecária. E, como 

exemplo de títulos nominativos cartulares conversíveis em escriturais de modo eletrônico, cite-

se e a letra imobiliária garantida, cuja lei específica autoriza e regula a constituição de garantias 

fiduciárias sobre o crédito nela mencionado (Lei nº13.097/2015, arts. 63 a 94); a letra de crédito 

imobiliário (Lei nº 10.931/2004, art. 12, §§1º e 2º); a cédula de crédito imobiliário, desde que 

sob a forma escritural, porque se for cartular, é à ordem e o endosso é em preto (Lei nº 

10.931/2004, art. 18, §§3º e 4º, e 19, IX). 

 

 

4.2.7. Penhor de crédito mencionado em título e endosso pignoratício 

 

Outro conceito relevante relacionado à garantia fiduciária de direitos mencionados em títulos 

de crédito é o do penhor de direitos mencionados naqueles títulos, pois ambos têm algumas 

características parecidas que podem levar o intérprete a confundi-las e, com isso, na 

recuperação judicial do devedor, conferir o tratamento inadequado aos credores que detenham 

tais seguranças. 

O Código Comercial de 1850 (art. 277) e o Código Civil de 1916 (arts. 789 a 795) 

admitiam o penhor de títulos de crédito, denominando-os “caução”.  

Este último determinava apenas a tradição do título ao credor e o dever, a este, de 

intimar o devedor do título a pagar-lhe (e não ao devedor-empenhante).  

Porém, pela redação do Código de 1916, o penhor não constaria do título e, portanto, 

neste não existia, o que seria incompatível com o princípio cambial da literalidade. Além disso, 

o Decreto nº 2.044/1908 nada dispunha a respeito, o que acarretou a divisão da doutrina entre 

                                                 
286 José Luiz Bulhões Pedreira e Alfredo Lamy Filho, inclusive, ao tratar das ações, afirmam que “ação escritural 

é subforma da nominativa porque, tal como nesta, o nome do proprietário consta de um registro ou livro de 

instituição financeira” (PEDREIRA, José Luiz Bulhões; LAMY FILHO, Alfredo. Direito das companhias, 2009, 

op. cit., p. 527). 
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os que o admitiam (Pontes de Miranda,287 José Maria Whitaker e Theóphilo de Azeredo Santos) 

e os contrários (Paulo Maria de Lacerda, J. X. Carvalho de Mendonça e Waldemar Ferreira).288 

Esse problema foi solucionado em 1966, quando entrou em vigor o Decreto nº 

57.661/1966, que incorporou ao Brasil a maioria das Leis Uniformes de Genebra sobre letra de 

câmbio e nota promissória, o qual determinou que, no título caucionado/empenhado, fosse 

escrita observação nesse sentido (art. 19), sendo o contrato de penhor celebrado em instrumento 

apartado e registrado em cartório de Registro de Títulos e Documentos. 

Além disso, vale notar que se está referindo à regra do penhor sobre créditos 

mencionados em títulos de crédito. Algumas leis contêm regulações específicas a determinados 

títulos e às garantias sobre seus créditos. Como exemplo, mencione-se o Decreto-Lei nº 

167/1967 e seu art. 9º, que impõe a constituição cedular da garantia pignoratícia, hipotecária 

ou ambas em conjunto, nas, respectivamente, cédulas rurais pignoratícias, cédulas rurais 

hipotecárias, e cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias, assim como da garantia fidejussória 

para as notas de crédito rural, devendo todos esses títulos de crédito serem registrados no 

cartório de imóveis da circunscrição do imóvel em que se encontrem os bens (pecuários ou 

agrícolas) objeto da garantia ou, no caso da nota de crédito rural, do imóvel no qual ocorre a 

exploração financiada. Com isso, por força de lei especial em comento, a própria cédula, ao 

ser emitida, contém a especificação dos bens dados em garantia, independentemente, portanto, 

de instrumento separado,289 devendo, ela, ser levada a registro. E o endosso desses títulos é 

efetuado no título e também averbado à margem do registro da cédula, podendo apenas ser em 

preto (arts. 32, “b”, e 36, caput). 

Ademais, frise-se que o Código Civil de 2002, que se refere a esse penhor sem a 

denominação “caução” (arts. 1.458 a 1.460), determinou, em seu art. 1.458, que a transmissão 

do empenhado direito de crédito mencionado em título ocorresse por dois atos: o endosso 

pignoratício290 e a tradição do título ao credor; ou através de instrumento público ou particular 

                                                 
287 Pontes de Miranda narra que o direito cambiário brasileiro não se opunha a esse penhor, o qual era adotado na 

prática bancária e até em negócios particulares. O autor também apresentava interessante distinção entre o endosso 

pignoratício (de direito cambiário) do penhor de crédito mencionado no título (de direito comum). Segundo o 

autor, através do primeiro, não apenas constituía-se o penhor sobre o direito, mas, o penhor obtinha efeitos 

cambiários. Com isso, o endossatário-pignoratício adquiria direito autônomo, não se lhe podendo opor as defesas 

oponíveis ao endossante; detinha as ações cambiárias; e poderia cobrar de todos os coobrigados no título, enquanto 

o credor pignoratício não tem esses direitos porque não é endossatário. Contudo, o endossatário-pignoratício não 

detinha o direito de dispor do título, razão pela qual, se endossar, este endosso será endosso-mandato (MIRANDA, 

Pontes de. Tratado de direito privado, 1984, op. cit., p. 360-362). 
288 MARTINS, Fran. Títulos de crédito, 2013, op. cit., p. 115. 
289 Ibid., p. 499. 
290 Regulado pelo art. 918, do Código Civil: 

“Art. 918. A cláusula constitutiva de penhor, lançada no endosso, confere ao endossatário o exercício dos direitos 

inerentes ao título. 
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registrado no cartório de títulos e documentos, para a hipótese de a lei específica sobre o título 

não determinar expressamente que seu empenho ocorra mediante o endosso pignoratício. 

Lembre-se de que o Código Civil é aplicável apenas caso a lei especial seja omissa sobre 

determinado tema (art. 903). 

Por fim, observe-se que o endosso pignoratício assemelhar-se-ia a um “endosso 

fiduciário” se este existisse no ordenamento jurídico brasileiro, porque, em ambos, o exercício 

do direito de crédito é transmitido e o credor-endossatário recebe o valor devido diretamente 

do devedor cambiário. Entretanto, no endosso pignoratício, repise-se, a propriedade plena dos 

direitos mencionados no título não é transferida, já que se está diante de um penhor, e não de 

uma cessão fiduciária com escopo de garantia. Por isso, conclui-se, nesse endosso, o credor é 

pignoratício, e não proprietário fiduciário, sujeitando-se, pois, aos efeitos da recuperação 

judicial do devedor-endossante.291 

 

4.2.8. O art. 66-B, §3º, da Lei nº 4.728/1965 

 

Como já se mencionou antes, em 2004, entrou em vigor a Lei nº 10.931, que inseriu o art. 66-

B, na Lei nº 4.728/1965, cujo §3º permite a “cessão fiduciária de títulos de crédito”, nos 

seguintes termos: 

 

“§ 3o É admitida a alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária 

de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, hipóteses em 

que, salvo disposição em contrário, a posse direta e indireta do bem objeto da 

propriedade fiduciária ou do título representativo do direito ou do crédito é 

atribuída ao credor, que, em caso de inadimplemento ou mora da obrigação 

garantida, poderá vender a terceiros o bem objeto da propriedade fiduciária 

independente de leilão, hasta pública ou qualquer outra medida judicial ou 

extrajudicial, devendo aplicar o preço da venda no pagamento do seu crédito 

e das despesas decorrentes da realização da garantia, entregando ao devedor 

o saldo, se houver, acompanhado do demonstrativo da operação realizada”. 

 

                                                 
§ 1o O endossatário de endosso-penhor só pode endossar novamente o título na qualidade de procurador. 

§ 2o Não pode o devedor opor ao endossatário de endosso-penhor as exceções que tinha contra o endossante, salvo 

se aquele tiver agido de má-fé”. 
291 Vide item 4.2.7. 
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Dois recentes autores, Jean Carlos Fernandes292 e Francisco de Souza Brasil,293 

sustentam que, com o art. 66-B, §3º, da Lei nº 4.728/1965, endosso-fiduciário passou a integrar 

explícita e indubitavelmente o ordenamento jurídico brasileiro. 

Em sua tese, Jean Carlos Fernandes aduz que, por ele, “transfere-se a propriedade 

resolúvel dos títulos de crédito ao credor fiduciário (endossatário-fiduciário), até a liquidação 

da dívida por eles garantida”,294 ou “com o inadimplemento da obrigação garantia (sic! Leia-

se garantida) consolida-se a propriedade resolúvel com o endossatário-fiduciário em razão da 

natureza de endosso próprio”.295 

O autor ainda afirma que “o endosso-fiduciário é modalidade de endosso pleno em 

que a transmissão da propriedade do título ocorre em fidúcia, nas condições do negócio 

extracartular subjacente de transferência fiduciária da propriedade entre endossante e 

endossatário”.296 

Entretanto, não assiste razão a esses autores. 

Primeiro, pois, ao contrário do que eles aduzem, não existe endosso com caráter 

resolúvel porque o endosso não pode ser condicionado, conforme determinam as leis 

específicas dos títulos de crédito (que prevalecem sobre as gerais, tal como a de nº 4.728/1965), 

leis estas que estão na linha da doutrina clássica do direito cambiário, exemplificada por Pontes 

de Miranda, para quem, repita-se, “o endosso tem de ser incondicionado e integral. Não se 

admite condição suspensiva, nem resolutiva. Seria perturbante da circulação que se estivesse a 

indagar do implemento ou do não implemento de condição”.297  

E segundo porque a afirmação de que “a transmissão da propriedade do título ocorre 

em fidúcia, nas condições do negócio extracartular subjacente de transferência fiduciária da 

propriedade”298 também destoa completamente do basilar pelo princípio da literalidade do 

direito cambiário, pelo qual apenas o que está escrito no título tem valor legal, não vinculando 

                                                 
292 FERNANDES, Jean Carlos. Cessão fiduciária de títulos de crédito: a posição do credor fiduciário na 

recuperação judicial da empresa. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 171. 
293 BRASIL, Francisco de Paula Eugênio Jardim de Souza. Títulos de crédito: o novo código civil – questões 

relativas aos títulos eletrônicos e do agronegócio. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 148-189 (apud FERNANDES, 

Jean Carlos. Cessão fiduciária de títulos de crédito: a posição do credor fiduciário na recuperação judicial da 

empresa, 2010, op. cit., p. 171-172). 
294 FERNANDES, Jean Carlos. Cessão fiduciária de títulos de crédito: a posição do credor fiduciário na 

recuperação judicial da empresa, 2010. op. cit., p. 172. 
295 Ibid., p. 174. 
296 Ibid. 
297 MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado, 1984, op. cit., p. 218. 
298 FERNANDES, Jean Carlos. Cessão fiduciária de títulos de crédito: a posição do credor fiduciário na 

recuperação judicial da empresa, 2010. op. cit., p. 172. 
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os obrigados e credores do título nenhuma disposição extracartular299 – exatamente ao contrário 

do que sustenta o autor. 

Ainda sobre esse tema, vale transcrever a lição de José Maria Whitaker, para quem as 

cláusulas objeto de pacto separado, logo, não lançadas no título, “não podem gerar ou alterar 

uma obrigação cambial, derrogar ou modificar qualquer direito conferido pela lei cambiária 

(...), e de nenhum modo afetam a validade ou os efeitos da letra”.300 E consigne-se, também, a 

afirmação de Joaquim Antônio de Vizeu Penalva Santos de que “as obrigações cambiárias são 

infensas aos pactos adjetos (fora do título)”.301  

Por esses dois importantes motivos, conclui-se no sentido de que não procede a tese 

de que o art. 66-B, §3º, da Lei nº 4.728/1965 teria positivado o “endosso-fiduciário”. 

Por outro lado, as Leis nº 4.728/1965 e 9.514/1997 são omissas quanto ao modo de 

transmissão fiduciária dos direitos de créditos mencionados em títulos de crédito. Isso porque, 

reitere-se, pelo princípio da literalidade, apenas o que está escrito no título tem valor legal, 

sendo extracartular qualquer outro pacto relacionado a ele, o qual, por isso, não vincula os 

obrigados e credores do título.302 De fato, da leitura do art. 66-B, §3º, da Lei nº 4.728/1965 

verifica-se apenas que, em regra, a posse do título é exercida pelo fiduciário. E, do art. 19, II e 

IV, da Lei nº 9.514/1997, extrai-se somente que o fiduciário recebe o valor do crédito 

diretamente do devedor do título. 

Todavia, como se abordou acima, há direitos de crédito mencionados em títulos que 

são transmitidos apenas pela tradição do documento (títulos ao portador), ou dela junto com o 

endosso (títulos à ordem). A compatibilização desses títulos com as aludidas leis, logo, não 

está clara. 

Portanto, as Leis nº 4.728/1965 e 9.514/1997 afirmam apenas que, nos mercados 

financeiro e de capitais, a cessão fiduciária do direito de crédito mencionado no título é 

permitida, sem, contudo, informar como essa transmissão é viabilizada.  

A despeito dessas omissões e obscuridades, tenta-se solucionar os problemas delas 

decorrentes. 

 

 

4.2.9. Conclusão e conciliação com as leis sobre a propriedade fiduciária 

                                                 
299 Ibid., p. 353.  
300 WHITAKER, José Maria. Letra de Câmbio, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 1940, p. 77 (apud SANTOS, Joaquim 

Antônio de Vizeu Penalva. Títulos e crédito e o código civil, 2004, op. cit., p. 112). 
301 SANTOS, Joaquim Antônio de Vizeu Penalva. Títulos e crédito e o código civil, 2004, op. cit., p. 111. 
302 MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado, 1954, op. cit., p. 353. 
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Os direitos mencionados nos títulos ao portador; à ordem, e nominativos cartulares não 

podem ser objeto da cessão fiduciária. Isso porque todos eles requerem a mera tradição ou 

o endosso para sua transmissão e não existe tradição condicional, endosso fiduciário ou 

endosso condicional, como demonstrado acima.  

Mas, para viabilizar a transmissão fiduciária, o devedor da obrigação que se quer 

transmitir (sacado ou o último endossante antes do endossante-fiduciante) precisa colocar a 

cláusula não à ordem no título, no que o endossar ao seu credor (endossante-fiduciante), desde 

que a lei não proíba que o título seja endossado com essa cláusula (como, por exemplo, ocorre 

com a nota promissória).  

Ou seja, o fiduciante precisa receber o título com a cláusula não à ordem, pois, com 

isso, ele somente pode transferir o direito nele mencionado e a sua posse através de cessão de 

crédito. E, aí, elabora o termo de cessão exatamente como sendo uma cessão de crédito 

fiduciária, com escopo de garantia, aplicando-se a este termo o exposto no item 4.1.5.1. Assim, 

quando o evento que consubstancie a condição resolutiva verificar-se, a cessão é extinta e o 

título torna à posse e a beneficiar o endossatário (que o havia cedido pelo termo).  

Essa é a única maneira que se enxerga de conciliar o disposto nas Leis nº 4.728/1965 

e 9.514/1997 com as normas e princípios dos títulos de crédito, notadamente os da literalidade 

e da inexistência de endosso condicional. 

Já os direitos mencionados títulos nominativos escriturais (em registro físico ou 

eletrônico) podem ser objeto da cessão fiduciária com escopo de garantia, porque sua única 

forma de transmissão acontece através de termo de cessão, bastando que este termo seja um 

termo de cessão fiduciária com escopo de garantia, nos termos das Leis nº 4.728/1965 e 

9.514/1997, e, adicionalmente, se negociados no balcão organizado mantido pela CETIP S.A. 

– Mercados Organizados, que sejam registrados com base nos arts. 32 e 48, do seu Manual de 

Normas do Sistema de Registro,303 que autorizam o registro da transmissão fiduciária do título 

ou dos direitos de crédito nele mencionados, com escopo de garantia. 

 

 

4.3. Objeto: títulos de representativos de mercadoria 

 

                                                 
303 Versão de 27/07/2015. 
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Os títulos representativos são os títulos causais que não expressam uma verdadeira operação 

de crédito,304 mas representam direitos sobre mercadorias (coisas móveis infungíveis) objeto 

de depósito em armazéns ou de transporte. Ou seja, mobilizam, documentam tais direitos sobre 

as mercadorias a que se referem.305 Na definição de Tulio Ascarelli,306 são os títulos “cuja 

transmissão importa a transferência ou constituição de um direito real sobre a mercadoria a que 

se referem”. E, na doutrina de Alberto Asquini, são os títulos “que mobilizam e documentam 

o direito sobre mercadorias determinadas (não simplesmente créditos de genus, como acontece 

com os bilhetes de mercadorias), nascidos das operações de transporte e depósito. Por isso se 

distinguem em títulos de transportes e títulos de depósitos”.307 

Eles têm suas características gerais estabelecidas nos arts. 894 a 896, do Código Civil 

de 2002. E os principais são o conhecimento de depósito, o conhecimento de transporte, o 

warrant e o certificado de depósito agropecuário. Fran Martins incluiria os certificados de 

depósito de ações e a cédula pignoratícia de debêntures, os quais, para este autor, representam 

valores em depósito. Todavia, o próprio autor reconhece que, por força de disposição legal 

expressa (Lei nº 6.385/1976), esses títulos passaram a ser considerados valores mobiliários.308 

O mesmo autor atenta, ainda, a que podem ser objeto de penhor, penhora e outras 

medidas constritivas, inclusive transmissão fiduciária; no entanto, a mercadoria a que os títulos 

se referem não podem ser objeto de tais constrições, mas apenas o título representativo do 

direito de propriedade e de posse sobre elas.309 

É importante ressaltar que esses títulos circulam de acordo com as regras de direito 

cambiário310 inseridas nas leis especiais que os regem. Portanto, a propriedade do título – que, 

por sua vez, representa a propriedade e/ou a posse sobre a mercadoria – é transmitida sob 

alguma das modalidades acima abordadas.  

Com isso, entende-se que os títulos representativos podem ser objeto de transmissão 

fiduciária, nos termos do art. 66-B, da Lei nº 4.728/1965, com as ressalvas expostas no item 

4.2.9. 

 

 

                                                 
304 MARTINS, Fran. Títulos de crédito, 2013, op. cit., p. 553. 
305 Ibid. 
306 ASCARELLI, Tulio. Teoria geral dos títulos de crédito. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 1969, p. 145 (apud 

MARTINS, Fran. Títulos de crédito, 2013, op. cit., p. 553). 
307 ASQUINI, Alberto. Titoli di credito. Pádua, Itália: Cedam, 1966, p. 103-104 (apud MARTINS, Fran. Títulos 

de crédito, 2013, op. cit., p. 553). 
308 MARTINS, Fran. Títulos de crédito, 2013,  op. cit., p. 554. 
309 Ibid., p. 114. 
310 Ibid. p. 554. 
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4.4. Objeto: valores mobiliários 

 

Neste tópico, examinar-se-á a possibilidade de os direitos que emanam de valores mobiliários, 

emitidos no mercado de valores mobiliários, serem objeto de transmissão fiduciária com 

escopo de garantia; e qual seria o modo de tal transmissão, já que esse mercado é espécie do 

gênero mercado de capitais311, sujeito, portanto, no que lhe for compatível, às regras da Lei nº 

4.728/1965. 

Para tanto, é necessária, em primeiro lugar, a exposição um pouco mais aprofundada 

da origem da expressão “valor mobiliário” pela legislação brasileira, sua natureza jurídica e 

seu conceito (que, na verdade, não existe), para se evitar sua confusão com o significado de 

título de crédito, de modo a se aplicar corretamente as regras legais que incidem sobre estes e 

aqueles. Posteriormente, abordar-se-á a possibilidade sua transmissão fiduciária com escopo 

de garantia, que, na prática do comércio, tem sido crescente. 

 

 

4.4.1. Origem da adoção da expressão valores mobiliários pela legislação brasileira 

 

A expressão valores mobiliários surgiu no século XIX, na doutrina francesa, ao dividir o 

gênero dos títulos negociáveis em duas espécies: os efeitos de comércio,312 que representam 

créditos a curto prazo ou servem para pagamento de obrigações (letras de câmbio, notas 

promissórias, warrants, cheques e faturas protestáveis); e os valores mobiliários,313 

                                                 
311 De acordo com a doutrina de José Edwaldo Tavares Borba: “O mercado de capitais encontra-se sujeito à 

supervisão e fiscalização do Banco Central do Brasil, sendo que, no concernente à parcela desse mercado que 

corresponde aos títulos de emissão das sociedades anônimas e fundos de investimento, esses poderes foram 

conferidos pela Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, à Comissão de Valores Mobiliários” (BORBA, José 

Edwaldo Tavares. Direito societário. 11ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 171). Além disso, é interessante 

observar que, ao contrário do mercado financeiro, em que instituições financeiras realizam a intermediação do 

dinheiro entre o poupador e o tomador, no mercado de valores mobiliários esses agentes comunicam-se 

diretamente, apenas com a participação, e não intermediação, de uma instituição, como ensina Julian Fonseca 

Peña Chediak: “No mercado de valores mobiliários a transferência dos recursos financeiros é realizada de forma 

direta. Não existe intermediação efetiva (existe, quase sempre, a participação de um intermediário financeiro, mas 

tal intermediário não age em nome próprio). Quando uma companhia emite publicamente uma ação, apesar de ser 

obrigatória a participação de uma instituição financeira na operação, do ponto de vista jurídico, o subscritor 

adquire a ação diretamente da companhia. A relação jurídica entre o aplicador e o tomador é direta” (CHEDIAK, 

Julian Fonseca Peña. “A reforma do mercado de valores mobiliários”. In: LOBO, Jorge (Org.). A reforma da lei 

das sociedades anônimas: inovações e questões controvertidas da Lei nº 10.303, de 31.10.2001. Rio de Janeiro: 

Forense, 2002. p. 527). 
312 Tradução de effets de commerce. 
313 Tradução de valeur mobilière. 
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representativos de direito de participação ou créditos a longo prazo (ações de companhias e 

títulos emitidos por companhias ou pelo Estado).314 

Mas a expressão “valor mobiliário” não era usada em outros países da Europa. Na 

Itália, o gênero títulos de crédito era empregado para abranger todos ou a maioria dos títulos 

negociáveis, embora divididos em espécies em função de características ou de direitos 

conferidos. E, na Alemanha, a expressão wert papier significa ambas as categorias designadas 

efeitos de comércio e valores mobiliários pela doutrina francesa.315 

No Brasil, o Código Comercial de 1850 adotou diversas expressões para significar 

títulos negociáveis (papéis de crédito, valores, ações, títulos da dívida, dentre outros).316 

A expressão valores foi, ainda, adotada nos negócios e regulamentos de bolsa, com o 

significado de títulos negociáveis, por influência do direito francês, que inspirou, no século 

XIX e no início do século XX, nossas leis e regulamentos sobre corretores de fundos públicos 

e respectiva câmara sindical.317 

O Decreto nº 1.475/1897 definiu bolsa como “o lugar, no salão da praça e do comércio, 

destinado às operações de compra e venda de títulos públicos, de ações de bancos e 

companhias, de valores comerciais e de metais preciosos” (art. 76).  

Com o Decreto-lei nº 1.344/1939, a bolsa da capital federal (lugar, no salão da praça 

e do comércio, destinado às operações de compra e venda de títulos públicos, ações de bancos 

e companhias, valores comerciais e metais preciosos) passou a chamar-se “bolsa de valores”, 

nas quais eram efetuadas “operações sobre títulos de bolsa”.  

Em 1965, a Lei nº 4.728 empregou, pela primeira vez, a expressão “valores 

mobiliários”. A escolha dessa expressão explica-se porque era a única que, embora utilizada 

apenas pela doutrina francesa, representava os títulos de emissão de companhias, cuja 

negociação a lei passou a regular através de novo regime legal que instituía. Mas a lei não 

continha o conceito de valor mobiliário, tendo apenas, porém, conferido ao Conselho 

Monetário Nacional poderes para precisar tal conceito (é o que se infere dos arts. 7º, 10 e 20).318  

Em 1976, a Lei nº 6.385 separou o mercado de valores mobiliários do mercado 

financeiro e de capitais tratados pela Lei nº 4.728/1965, submetendo-o à disciplina própria, 

fiscalizado pelo órgão público que criou (Comissão de Valores Mobiliários, e não mais pelo 

Banco Central), continuando os mercados financeiro e de capitais sob a jurisdição do Banco 

                                                 
314 PEDREIRA, José Luiz Bulhões; LAMY FILHO, Alfredo. Direito das companhias, 2009, p. 514-515. 
315 Ibid., p. 515. 
316 Ibid. 
317 Ibid. 
318 Ibid., p. 516. 
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Central. E, para precisar a diferenciação dos mercados, elencou quais seriam os valores 

mobiliários, os quais, portanto, estariam sujeitos à regulação pela Lei nº 6.385/1976 (art. 2º).319  

O art. 2º, da Lei nº 6.385/1976, não definiu os valores mobiliários por suas 

características, mas apenas enumerou os títulos negociáveis sujeitos ao regime da lei. Essa 

enumeração coincide com o conceito de valores mobiliários da doutrina francesa, com o 

acréscimo dos certificados de depósito dos valores mobiliários, criados pela Lei nº 6.404/1976, 

e com a exclusão dos títulos da dívida pública, que continuaram a ser negociados nos mercados 

sujeitos à fiscalização do Banco Central.320 

A partir de 1986, outros instrumentos de emissão de companhias que, porém, não 

tinham natureza de títulos negociáveis, passaram a ser incluídos no rol dos valores mobiliários, 

como, por exemplo, as opções de compra e de venda de valores mobiliários.321 

 

 

4.4.2. Conceito de valores mobiliários 

 

Inicialmente, consigne-se que todos os títulos que companhias emitem são valores mobiliários. 

Todavia, não apenas as companhias emitem-nos, mas também outras pessoas jurídicas, como 

fundos de investimento (condomínios). 

Como visto acima, valores mobiliários não têm conceito ou características definias 

em lei: a lei apenas elenca-os. Ou seja, é valor mobiliário o instrumento que a lei elencou como 

o sendo, que a lei enumerou, considerando-os como sendo os expressamente previstos em 

lei.322 

O conceito de valores mobiliários sempre foi um assunto tormentoso, tanto para 

doutrinadores, quanto para legisladores e aplicadores do direito, por serem bens com 

características muito restritas e díspares entre si, por atribuírem a seus titulares de diferentes 

direitos e serem utilizados para diversas finalidades323 – entre as quais, porém, destaca-se (mas 

não com exclusividade) a de angariar, perante o público, vultosas quantias de recursos 

financeiros para sociedades anônimas de capital aberto. 

                                                 
319 Ibid. 
320 Ibid., p. 517. 
321 Ibid. 
322 EIZIRIK, Nelson Laks; GAAL, Ariadna B.; PARENTE, Flávia; HENRIQUES, Marcus de Freitas. Mercado 

de capitais – regime jurídico. 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar: 2011, p. 30-55. 
323 Ibid., p. 25-26. 
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Repise-se que valores mobiliários eram denominados os instrumentos de emissão 

exclusiva de companhias (6.385/1974, art. 2º). Mas, a partir de 1986, passaram a abranger 

outros negócios jurídicos que, quando ofertados ao público, sujeitam-se à disciplina legal do 

mercado de valores mobiliários (tal como a opção de compra de ações). Enfim, não há um 

conceito legal de valor mobiliário, que é o que consta do art. 2º ou que se enquadra em algum 

de seus incisos que estabeleçam conceitos abertos.324 

Na opinião de Nelson Laks Eizirik et al, tal conceito através da enumeração legal 

perdurou apenas até a edição da Medida Provisória nº 1.637/1998, que veio a ser convertida na 

Lei nº 10.198/2001, a qual acrescentou à enumeração legal dos valores mobiliários do art. 2º, 

da Lei nº 6.385/1976, o conceito amplo de títulos ou contratos de investimento coletivo 

ofertados publicamente, o que, a seu ver, inclui “situações futuras em que serão ofertados novos 

produtos ao investidor, tendo sido, por via de consequência, aumentado o âmbito de atuação e 

fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários”.325 

 

 

4.4.3. Natureza jurídica dos valores mobiliários 

 

Valores mobiliários têm natureza jurídica de valores mobiliários, por força da lei. Mas alguns 

deles também têm a natureza de negócio jurídico bilateral (como os contratos de opção de 

compra ou venda de ações); e, outros, de título de crédito em sentido lato (ação, parte 

beneficiária, bônus de subscrição, debêntures e certificados de depósito de ações e de 

debêntures), sobre os quais cabem as palavras a seguir. 

José Luiz Bulhões Pedreira e Alfredo Lamy Filho ensinam que uma das características 

da companhia é a incorporação dos direitos de acionistas e de credores em títulos de crédito 

em sentido lato, os quais têm algumas características dos títulos cambiários.326 A função desses 

títulos em sentido lato é facilitar a circulação de direitos, e, como explicam os autores, a 

incorporação da ação neles explica o sucesso do modelo de companhia como instrumento para 

reunir capitais de grande número de pessoas e desenvolver os mercados de capitais.327 

                                                 
324 PEDREIRA, José Luiz Bulhões; LAMY FILHO, Alfredo. Direito das companhias, 2009, op. cit., p. 504. 
325 EIZIRIK, Nelson Laks. GAAL, Ariadna B.; PARENTE, Flávia; HENRIQUES, Marcus de Freitas. Mercado 

de capitais – regime jurídico, 2011, op. cit., p. 57. 
326 PEDREIRA, José Luiz Bulhões; LAMY FILHO, Alfredo. Direito das companhias, 2009, op. cit., p. 504. 
327 Ibid., p. 503-504. 
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Isto posto, ensinam que existe o gênero títulos de crédito em sentido lato, do qual são 

espécies os títulos de crédito em sentido, os títulos de representação e os títulos de 

participação: 

 

“Em sentido literal, são títulos de crédito apenas os que conferem direitos de 

crédito, mas a expressão também é usada (em sentido lato) para significar 

todo o gênero dos documentos em que são corporificados direitos: (a) tanto 

de crédito (como a letra de câmbio, a nota promissória, o cheque, o título da 

dívida pública, a debênture, o “warrant”, a letra imobiliária, o certificado de 

depósito bancário, a duplicata, etc.), (b) quanto de propriedade de 

mercadorias (como o conhecimento de transporte e o de depósito em 

armazéns grais) e (c) de participação (como a ação, a parte beneficiária e o 

bônus de subscrição)”.328 

 

Portanto, as espécies de títulos de crédito em sentido lato são: os títulos de crédito em 

sentido estrito, ou títulos cambiários, e já foram abordados no item 4.2; os títulos de 

propriedade de mercadorias, ou representativos, que também já foram objeto do item 4.3; e os 

títulos de participação, os quais são as ações. 

Os citados doutrinadores atribuem a natureza jurídica, além de valores mobiliários, de 

títulos de crédito em sentido lato às ações, partes beneficiárias, bônus de subscrição, 

certificados de depósito de ações e de debêntures e debêntures,329 sendo que as três primeiras 

(ações, partes beneficiárias, bônus de subscrição) também se enquadram no conceito de títulos 

de participação.330 

Por sua importância, as ações merecem um destaque especial, que se confere a seguir. 

José Luiz Bulhões Pedreira e Alfredo Lamy Filho assinalam que, no Brasil, a doutrina 

predominante classifica a ação como título de crédito em sentido lato e ressalta que ela não 

apresenta alguma das características dos títulos de crédito em sentido estrito, pertencendo, 

então, à modalidade de títulos de participação.331 

Fran Martins, inserindo os títulos de participação numa “categoria especial dos títulos 

de crédito”,332 leciona que, em regra, dão ao portador um direito de participação, e têm forma 

especial e podem circular mediante endosso (ações endossáveis), simples tradição (ações ao 

portador) ou registro pela companhia emissora (ações escriturais). Mas, segundo ele, com a Lei 

nº 6.385/1974, as ações emitidas por sociedades anônimas passaram a ter natureza jurídica de 

                                                 
328 Ibid., p. 508. 
329 Ibid., p. 503. Acrescente-se que a Lei nº 6.385/1976, em seu art. 2º, refere-se a eles, genericamente, como 

certificado de depósito de valores mobiliários. 
330 Ibid., p. 508. 
331 Ibid., p. 509. 
332 MARTINS, Fran. Títulos de crédito, 2013, op. cit., p. 23. 
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valor mobiliário – o que, note-se, está em consonância com a afirmação acima de que as ações 

possuem ambas as naturezas jurídicas.  

Nelson Laks Eizirik et al também atribuem às ações a natureza de título de 

participação, porque dão ao seu titular o direito de participar da sociedade, como acionista, e 

representa os direitos e as obrigações que o acionista adquire, na qualidade de sócio da 

companhia, em função de sua participação no capital social.333 

José Edwaldo Tavares Borba, na mesma linha, observa que a ação investe o 

proprietário no estado de sócio, e, dela, emanam os direitos e deveres do acionista, dentre os 

quais encontra-se o direito de participar da sociedade. Por isso, é um título de participação na 

sociedade. Ou seja, do estado de sócio resultam, ao proprietário da ação, direitos e deveres 

perante a sociedade, os quais, portanto, objetivam-se naquele título de participação. Ainda, 

cabe observar que o autor frisa que, como o direitos e obrigações do acionista emanam das 

ações que detém, eles não são objeto de transferência, o é a ação, das quais, reforce-se, emanam 

tais direitos e obrigações.334 

 

 

4.4.4. Propriedade fiduciária, com escopo de garantia, de valores mobiliários 

 

 

4.4.4.1. Ações, partes beneficiárias, bônus de subscrição e debêntures de emissão de 

companhias 

 

Ações, debêntures, partes beneficiárias e bônus de subscrição também podem ser objeto de 

alienação fiduciária em garantia.335  

Em primeiro lugar, é importante distinguir entre transmissão fiduciária da posição de 

acionista; transmissão fiduciária apenas dos dividendos; e, ainda, do produto da venda e/ou da 

liquidação (em apuração de haveres ou na falência, por exemplo) da ação. 

A partir de seus arts. 40, I, II e III; 100, caput, I e “f”; e 113, parágrafo único, Lei nº 

6.404/76, a legislação brasileira passou a permitir a alienação fiduciária em garantia de ações 

                                                 
333 EIZIRIK, Nelson Laks. GAAL, Ariadna B.; PARENTE, Flávia; HENRIQUES, Marcus de Freitas. Mercado 

de capitais – regime jurídico, 2011, op. cit., p. 59. 
334 BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito societário, 2008, op. cit., p. 227-229. 
335 ALVES, José Carlos Moreira. Da alienação fiduciária em garantia, 1979, op. cit., p. 97. 
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de companhias,336 sendo que o último regula, inclusive, o exercício do direito de voto. Ou seja, 

por força dessa lei, as ações nominativas e escriturais (art. 40, I e III337) passaram a poder ser 

objeto de tal garantia. 

No que diz respeito ao nascimento da propriedade fiduciária em garantia das ações,  

a Lei das S.As. é especial em face do Decreto nº 911 e da Lei nº 4.728/1965,338 e, por isso, não 

se aplicam as disposições relativas ao registro constantes destes últimos, porque o art. 40 da 

Lei das S.As. determina que a averbação da alienação fiduciária é efetuada nos livros próprios 

da companhia (para ações nominativas e ações endossáveis)339 ou da instituição financeira 

(para ações escriturais),340 livros esses que têm caráter de registro público (art. 103), e, por isso, 

têm a mesma força constitutiva do cartório de Registro de Títulos e Documento.341 Portanto, 

não é necessário registrar o instrumento de cessão fiduciária de ações – ou de direitos de crédito 

delas decorrentes – em cartório de Registro de Títulos e Documentos. 

 

 

4.4.4.2. Outros valores mobiliários 

 

Os direitos que decorrem dos demais valores mobiliários342 estão contidos, via de regra, em 

contratos, estatutos sociais e nos instrumentos de suas emissões. Portanto, não são apenas 

aqueles mencionados nas cártulas (físicas ou eletrônicas) dos valores mobiliários. 

                                                 
336 Ibid. p. 94. E lembre-se de que as ações também podem ser objeto de outra propriedade fiduciária, sem escopo 

de garantia, qual seja, aquela do art. 41, da Lei nº 6.404/1976, para fins de custódia das ações, como mencionou-

se direitono item 3.2.4. 
337 As ações endossáveis e ao portador foram extintas pela Lei nº 8.021/1990. 
338 ALVES, José Carlos Moreira. Da alienação fiduciária em garantia, 1979, op. cit., p. 96. 
339 As ações endossáveis foram extintas pela Lei nº 8.021/1990. 
340 Art. 34, da Lei nº 6.404/1976. 
341 ALVES, José Carlos Moreira. Da alienação fiduciária em garantia, 1979, op. cit., p. 96-97 e PEDREIRA, 

José Luiz Bulhões; LAMY FILHO, Alfredo. Direito das companhias, 2009. Op. cit., p. 763. 
342 Lembre-se de que os direitos de créditos mencionados em títulos de crédito ao portador e endossáveis 

(cambiários, estrito senso) não podem ser cedidos sem que a posição cambiária também seja transmitida, porque 

só vale o que está mencionado no título, de modo que um eventual instrumento de cessão do crédito nele 

mencionado é ineficaz perante o devedor da obrigação cambiária e, logo, não traduziria a cessão fiduciária legal. 

Já os direitos de crédito mencionados em contratos, ou em outros instrumentos particulares ou públicos em geral, 

bem como em títulos de crédito escriturais e nominativos (cuja transmissão das obrigações ocorre por instrumento 

de cessão civil acompanhada do registro pelo emissor do título) podem, sim, ser transmitidos a terceiros sem que 

a posição contratual também tenha de sê-la. Para exemplificar: um vendedor de carros não transmite ao banco sua 

posição em todos os contratos de compra e venda que celebra com os adquirentes de carros, mas apenas os direitos 

de crédito decorrentes das vendas. Além disso, lembre-se, o art. 66-B, §3º, autoriza a cessão fiduciária de direitos 

sobre coisas fungíveis, coisas móveis e títulos representativos de direito ou de crédito. Acrescente-se que nenhuma 

lei brasileira enquadra os valores mobiliários no gênero “títulos de crédito”, nem os trata como simples negócios 

bilaterais. Ainda, não se perca de vista que os valores mobiliários são regulados pela Lei nº 6.385/1976, e que a 

Lei nº 6.404/1976 é mais específica quanto aos valores mobiliários de emissão das sociedades por ações. 
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Por serem documentos negociados, também via de regra, de maneira eletrônica, sua 

transmissão dá-se somente de forma escritural, perante as instituições de custódia,343 sendo que 

a ordem de compra e de venda é transmitida aos custodiantes dos valores mobiliários através 

de seus corretores ou diretamente por esses agentes.  

E, no dia-a-dia, as partes não celebram contratos físicos para cada compra e venda de 

valores, o que, aliás, seria incompatível com o sistema de negociação e com a necessária 

liquidez dos mercados de capitais e de valores mobiliários. 

Todavia, o quadro altera-se quando se trata de transmissão fiduciária com escopo de 

garantia. 

Como mencionado acima, o mercado de valores mobiliários é espécie do gênero 

mercado de capitais, ao qual se aplica a norma geral extraída do §3º, do art. 66-B, da Lei nº 

4.728/1965, que permite que direitos, créditos e os próprios valores mobiliários possam ser 

cedidos fiduciariamente através de contrato de cessão fiduciária, com as cláusulas do aludido 

art. 66-B (e já abordado nos itens 4.1 e 4.2). 

Aliás, não é por acaso que o art. 113, parágrafo único, da Lei nº 6.404/76, ao regular 

o exercício do direito de voto emanado de ação objeto de transmissão fiduciária em garantia, 

alude aos termos do contrato – justamente, de cessão fiduciária, nos termos do art. 66-B, da 

Lei nº 4.728/1976. 

Todavia, o art. 21, §4º, da Lei nº 6.385/1976, confere a cada bolsa de valores ou 

entidade de mercado de balcão organizado o poder de estabelecer requisitos próprios para que 

os valores sejam admitidos à negociação, no seu recinto ou sistema, mediante prévia aprovação 

da Comissão de Valores Mobiliários. Então, poderiam, por exemplo, restringir a transmissão 

de certos valores mobiliários a investidores qualificados em função de diversos requisitos que 

a entidade ou a Comissão de Valores Mobiliários defina. 

Logo, precisa-se examinar os respectivos regulamentos das bolas, das pessoas 

jurídicas organizadoras de mercado de balcão, e aquelas editadas pela Comissão de Valores 

Mobiliários.  

Como observa José Edwaldo Tavares Borba, no Brasil, a principal bolsa de valores é 

mantida pela BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros; e o maior 

mercado de balcão organizado é mantido pela CETIP S.A. – Mercados Organizados. Na 

primeira, são negociados, entre outros valores mobiliários, as ações e as debêntures de emissão 

de companhias abertas, as quais, como visto acima, são passíveis de transmissão fiduciária. O 

                                                 
343 Art. 24, da Lei nº 6.385/1976, e Regulamento da CETIP. 
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regulamento da segunda permite que os direitos de crédito decorrentes de valores mobiliários, 

bem como os próprios valores mobiliários, sejam objeto de transmissão fiduciária, mediante 

registro pela CETIP, de acordo com os arts. 32 e 48, do seu Manual de Normas do Sistema de 

Registro.344 

Portanto, do exame da Lei das S.As. e dos regulamentos das mencionadas pessoas 

jurídicas, constata-se que uma considerável parcela dos valores mobiliários negociados no 

Brasil pode, sim, ser objeto de cessão fiduciária em garantia – tanto o direito de crédito ou a 

dividendos que, deles, emanam; quanto o próprio título em si, com a transmissão da posição 

no título. 

Os títulos de aquisição da propriedade fiduciária serão sempre os contratos, na forma 

do art. 66-B (e já abordado no item 4.1.5.1). 

Com relação ao modo de transmissão, a Lei nº 6.404/1976 (arts. 31, 34, 35, 40, 41, 

100, 103 e 293) e a Lei nº 6.385/1976 (art. 24) permitem a instituições financeiras que realizem 

a custódia de todos os valores mobiliários, sendo, para elas, transmitida a propriedade fiduciária 

(que não é de garantia) dos valores mobiliários, para que, em nome do fiduciante, recebam e 

emitam quitação de dividendos345, bonificações e outros valores pagos pelo devedor do crédito 

ao detentor do valor mobiliário; registrem as mudanças de proprietários; gravem os ônus que 

recaiam sobre tais valores; providenciem o resgate do título, dentre outras tarefas. 

E, para o exercício da custódia, a Lei nº 6.385/1976 (arts. 34, §2º, 103 e 293) estende 

o caráter público, que confere aos livros das companhias, aos livros e registros do 

custodiante.  

Por essa razão, o nascimento da propriedade fiduciária com escopo de garantia de 

valores mobiliários nasce do contrato de cessão (na forma do art. 66-B, da Lei nº 4.728/1965) 

somado à averbação dessa transmissão no competente livro ou registro, mantido pela 

companhia emissora ou pela pessoa jurídica custodiante do valor mobiliário (se o valor 

mobiliário estiver sob custódia). 

Esse modo de aquisição da propriedade fiduciária ainda não foi objeto de grande 

quantidade de opiniões na doutrina e na jurisprudência. Porém, há um julgado do Tribunal de 

Justiça de São Paulo em sentido diferente daquele acima exposto, entendendo a corte, portanto, 

pela necessidade de registro do instrumento de cessão perante o cartório de Registro de Títulos 

                                                 
344 Versão de 27/07/2015. 
345 Quanto aos dividendos de debêntures, por exemplo, vide, por exemplo, PEDREIRA, José Luiz Bulhões; 

LAMY FILHO, Alfredo. Direito das companhias, 2009, op. cit., p. 1729. 
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e Domicílio do devedor-fiduciante, sob o argumento de que o registro perante a CETIP S.A. – 

Mercados Organizados não supriria o registro perante tal cartório.346 

Por fim, recorde-se que, se, por um lado, a Lei nº 6.385/1976 permite a cessão 

fiduciária dos valores mobiliários ou de certos direitos que, deles, emanam; por outro, a mesma 

lei confere às pessoas jurídicas de direito privado, mantenedoras de bolsas e mercados 

organizados, o poder de restringir a negociação de certos valores mobiliários. Por isso, 

recomenda-se aos credores que confiram, no contrato, no estatuto social ou no instrumento de 

emissão do valor mobiliário que lhe for oferecido para cessão fiduciária em garantia, se o valor 

mobiliário pode ser objeto dessa transmissão, e, em caso positivo, se o credor poderia adquiri-

lo – a despeito de a maioria não sofrer tal restrição. 

 

 

4.5. Objeto: quotas de sociedades 

 

Nas sociedades limitadas, as quotas não são incorporadas em títulos de crédito e sua 

transferência ocorre mediante cessão, que precisa ser seguida de alteração no contrato social 

(Código Civil, art. 1.057).347 O mesmo raciocínio deve ser aplicado aos demais tipos societários 

regulados pelo Código Civil. 

Portanto, no âmbito dos mercados financeiro e de capitais, a cessão fiduciária de 

quotas, ou de direitos de crédito que delas emanam, é possível e se dá exatamente como exposto 

no item 4.1.5, com apenas dois acréscimos que justificam o destaque do presente tópico. 

O primeiro trata do modo de constituição da propriedade fiduciária: além do registro 

do contrato de cessão fiduciária (seja de quotas, seja de direitos dela emanados) no cartório de 

Registro de Títulos e Documentos, adicionalmente, também tem que ser averbado perante a 

Junta Comercial (se se tratar de sociedade empresária) ou o Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas, quanto às demais sociedades personalizadas (arts. 1.026 e 1.150, do Código Civil). 

E, finalmente, o segundo acréscimo trata da liquidação da quota, caso ela tenha sido 

objeto da transmissão fiduciária, em caso de inadimplemento: ao invés dela ser levada a leilão, 

será liquidada nos termos do art. 1.031, do Código Civil, e, com o seu produto, o credor será 

pago.  

  

                                                 
346 TJ/SP, AI nº 0294738-16.2011.8.26.0000, Câmara Reservada à Falência e Recuperação do Tribunal de Justiça 

de São Paulo, rel. Des. Manoel de Queiroz Pereira Calças, julgado em 03/072012. 
347 PEDREIRA, José Luiz Bulhões; LAMY FILHO, Alfredo. Direito das companhias, 2009, op. cit., p. 504. 
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5. A EVOLUÇÃO DA LEGISLAÇÃO FALIMENTAR 

 

Expostas as características da garantia que consiste na propriedade fiduciária, inclusive dos 

corretos modos de sua transmissão ao credor-fiduciário, passa-se agora a examinar a origem 

do processo concursal no Brasil e na Europa, que o influenciou; bem como ter noções de sua 

evolução e do contexto em que as leis falimentares foram editadas em ambos, para que melhor 

se compreenda sua razão de ser, seu objetivo, as influências ideológicas sobre os autores dessas 

leis, e, então, cogite-se do melhor tratamento possível à garantia fiduciária no processo de 

recuperação judicial, tipificado pela Lei nº 11.101/2005, de 09 de fevereiro de 2005, publicada 

na mesma data e que entrou em vigor em 09/06/2005 (art. 201). 

Dessa exposição, note-se, também constarão menções à evolução das regras 

concernentes à reabilitação do insolvente diante de sua quebra, pois seu conhecimento é 

importante para se refletir sobre o incentivo legal ao comerciante, credores e legisladores para 

optarem por algum acordo ou instrumento legal preventivo da falência (cessão de bens, 

concordata preventiva, recuperações judicial e extrajudicial), ao invés de preferirem a 

liquidação imediata dos bens do devedor. 

 

 

5.1. Evolução do direito falimentar na europa ocidental 

 

 

5.1.1. Direito romano  

 

O primeiro sistema processual romano foi o das ações da lei (legis actiones), que perdurou 

desde a Realeza (fundação de Roma até a expulsão dos reis, em 510 a.C.) até a República (510-

27 a.C.). As legis actiones eram assim denominadas por estarem as ações e os fatos que elas 

tutelavam expressamente previstos em leis, sendo a primeira destas a Lei das XII Tábuas (por 

volta de 450 a.C.), e eram caracterizadas por rígidos formalismos, simbolismos e rituais, e pela 

oralidade.348  

Havia cinco diferentes ações da lei: a sacramentum, a iudicis postulatio, a condictio, 

a manus injectio e a pignoris capio.  

                                                 
348 DIAS, Handel Martins. “O processo formulário”. In: Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São 

Paulo. Vol. 108, jan./dez., 2013, p. 171-172. 
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A penúltima, legis actio per manus iniectionem, foi uma típica ação de execução, pois 

era cabível, basicamente, quando não havia o adimplemento da obrigação originada de 

sentença (judicatus) ou confissão (confessus). Por ela, a pessoa do devedor era a única garantia 

dos credores, que optavam entre mantê-los em cárcere privado, ou transformá-los em escravos, 

ou matá-los e receber partes de seu corpo.349  

Com a Lei Paetelia Papiria, de 326 a.C.,350 os bens do devedor, e não mais somente 

sua pessoa, passaram a poder responder pela dívida: “foi abolida a execução sobre a pessoa do 

devedor, projetando-se a responsabilidade sobre seus bens”,351 num contexto de conflito entre 

os plebeus e os patrícios, em que estes aceitaram, dentre outras reivindicações daqueles, a da 

proibição de escravização por dívidas. 

Lei Aebutia introduziu, entre 149 e 126 a.C., o processo formular, que conviveu com 

as legis actiones até por volta do ano 18 a.C., quando as leis Juliae aboliram estas. Já o processo 

formular vigeu, já de forma esporádica, até o governo de Diocleciano, entre 285 e 305 d.C.352  

No processo formular, havia diferentes formas de execução das sentenças: a bonorum 

venditio, a bonorum sectio (privativa do erário público contra seus devedores), a bonorum 

distractio e a pignus judiciale. 

Nessas execuções, o magistrado concedia ao credor a missio in bona rei servandae 

causa, isto é, autorização para que ele entrasse na posse de todos os bens do devedor (seja 

comerciante, seja civil),353 procedendo, depois, à sua venda, com certas formalidades. Mas, 

caso os bens não fossem suficientes para o pagamento da dívida, era permitido ao credor 

proceder à execução pessoal contra o devedor.  

Contudo, para não se tornar fraudator e receber a aplicação da pena de infâmia, o 

devedor poderia oferecer seus bens ao credor antes da missio in possessionem, como autorizado 

na lex Juliae, sob o império de Otávio Augusto,354 por volta de 18 a.C., através da cessio 

bonorum; ou quitava o débito antes da hasta pública.355 A cessio bonorum, note-se, não 

                                                 
349 Conforme MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de direito comercial brasileiro. Vol. V. Tomo I. 

1ª ed. Campinas: Russel, 2005, p. 18; e FERREIRA, Waldemar Martins. Curso de direito commercial. Vol. II. 

São Paulo: Typografia Siqueira, Salles Oliveira, Rocha & C, 1927, p. 05-06. 
350 VICENTINO, Cláudio. História geral: ensino médio. São Paulo: Scipione, 2006, p. 89 
351 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil – Teoria Geral das Obrigações, 2005, op. cit., p. 

10 
352 DIAS, Handel Martins. “O processo formulário”, 2013, op. cit., p. 171. 
353 Jose Xavier Carvalho de Mendonça observa que o conceito da missio in bona era amplo, abrangendo devedores 

de qualquer classe ou categoria (MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de direito comercial brasileiro, 

2005, op. cit., p. 21). 
354 FERREIRA, Waldemar Martins. Curso de direito commercial. Vol. II. São Paulo: Typografia Siqueira, Salles 

Oliveira, Rocha & C, 1927, p. 5. 
355 DIAS, Handel Martins. “O processo formulário”, 2013, op. cit., p. 185. 
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transferia aos credores a propriedade dos bens, mas dava-lhes o direito de vendê-los, não 

liberando o devedor pelo eventual saldo remanescente após o pagamento com o produto da 

venda dos bens,356 conservando, porém, o indispensável para viver.357 A cessio bonorum 

instaurava o concursus creditorum,358 e, repise-se, impedia a nota de infâmia sobre o 

devedor,359 salvando sua honra.360 

Todavia, caso houvesse mais de um credor, ou não localizado o devedor, a execução 

do patrimônio ocorria através da venditio bonorum. Nomeava-se um administrador provisório 

dos bens (curator bonorum) e dava-se a publicidade durante trinta dias, ou quinze dias se o 

executado estivesse falecido. Transcorrido o prazo, os credores designavam um magister, o 

qual, feito o balanço do patrimônio e estabelecidas as condições (lex venditionis), procedia, 

após outro termo de quinze ou dez dias, à venda em hasta pública àquele que oferecesse o 

melhor preço ao patrimônio em bloco. A posição do comprador (bonorum emptor) equiparava-

se à de um herdeiro do executado. Sucedia-o em suas situações jurídico-patrimoniais, pagava-

lhe as dívidas (até o limite do preço da venda) e cobrava seus créditos. 

Posto isso, registre-se que a referida cessio bonorum é, na opinião de Waldemar 

Martins Ferreira, o embrião da falência.361 Já para José Xavier Carvalho de Mendonça, é na 

venditio bonorum que o instituto da falência tem as suas raízes,362 com o que também concorda 

Handel Martins Dias, para quem ela “assemelhava-se ao atual concurso de credores”.363 

Após esses processos, foi instituído o pactum ut minus solvatur era um acordo entre 

os herdeiros de um falecido insolvente e seus credores (tanto quirografários, quanto os 

detentores de privilégio), pelo qual a maioria (por valor, e não por cabeça) destes optava por 

reduzir proporcionalmente o valor de seus créditos às forças da herança, vinculando a minoria 

que se opusesse. Os herdeiros renunciavam à herança e vendiam todos os bens para, com o 

produto, pagar os credores, que lhes davam quitação, o que evitava a assinalação de infâmia à 

memória do falecido.364 E a validade desse pacto condicionava-se à sua homologação pelo 

                                                 
356 MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de direito comercial brasileiro, 2005, p. 498. 
357 VAMPRÉ, Spencer. Tratado elementar de direito commercial. Vol. III. Rio de Janeiro: G. Briguiet & Cia, 

1922, p. 20. 
358 FERREIRA, Waldemar Martins. Curso de direito comercial, 1927, op. cit., p. 6; e VAMPRÉ, Spencer. Tratado 

elementar de direito commercial, 1922, op. cit., p. 20. 
359 VAMPRÉ, Spencer. Tratado elementar de direito commercial, 1922, op. cit., p. 20; e REQUIÃO, Rubens. 

Curso de direito falimentar. Vol. II. 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 8. 
360 FERREIRA, Waldemar Martins. Curso de direito commercial, 1927, op. cit., p. 5. 
361 Ibid. 
362 MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de direito comercial brasileiro, 2005, op. cit., p. 17. 
363 DIAS, Handel Martins. “O processo formulário”, 2013, op. cit., p. 186. 
364 LACERDA, José Cândido Sampaio de. Manual de direito falimentar, 1999, op. cit., p. 233; e VALVERDE, 

Trajano de Miranda. Comentários à Lei de Falências, 1999, op. cit., p. 229. 
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magistrado. Esse acordo era motivado porque a sucessão mortis causa acarretava a 

responsabilidade pessoal dos herdeiros do defunto por todas as suas dívidas.365 

Trajano de Miranda Valverde escreve que, das normas reguladoras do pactum ut 

minus solvatur “saíram muitos princípios que orientam a formação do instituto da 

concordata”,366 a qual, como se abordará mais adiante (sobretudo, sob a modalidade 

preventiva), antecederam recuperação judicial e extrajudicial. Apesar disso, o autor, 

reportando-se a Gustavo Bonelli,367 afirma que o direito romano não conheceu a concordata 

com o devedor insolvente, sendo inegável, porém, que das normas reguladoras daquele pacto 

saíram ideias que orientaram a concepção da concordata. Nesse mesmo sentido, argumenta 

Alfredo Rocco, para quem tal pactum serviu de ponto de partida para a formulação das regras 

sobre concordata nos estatutos das cidades italianas, na Idade Média.368 

Poucos séculos depois da criação daquelas medidas jurídicas, o imperador 

Constantino instituiu, no início do século IV,369 as indutiae quinquennales, que eram um 

benefício concedido pelo imperador ao devedor de boa-fé que alegasse que sua dificuldade era 

momentânea e que satisfaria seus credores. Como o próprio nome indica, o benefício era 

concedido pelo prazo máximo de cinco anos, e permitia ao devedor repelir ações dos credores 

mediante a exceptio moratoria ou pela praescriptio. No governo de Justiniano (século V), esse 

benefício passou a subordinar-se à deliberação dos credores, por maioria de votos (por valor, e 

não por cabeça), e, durante o prazo da moratória, a prescrição era suspensa.370 

                                                 
365 VALVERDE, Trajano de Miranda. Comentários à Lei de Falências, 1999, op. cit., p. 229. 
366 VALVERDE, Trajano de Miranda. Comentários à Lei de Falências, 1999, op. cit., p. 230. 
367 BONELLI, Gustavo. “Del Fallimento”. 2ª ed. Milão, Vallardi: 1923, nº 722. In: VALVERDE, Trajano de 

Miranda. Comentários à Lei de Falências, 1999, op. cit., p. 230. 
368 Alfredo Rocco escreveu o seguinte sobre o tal pactum, adotado por herdeiros para evitarem a mancha de 

infâmia sobre o falecido:  “L'accordo tra i creditori di una eredità oberata e l'erede, per indurlo ad adire l'eredità o 

a non far uso del beneficium abstinendi, è l'istituto del diritto romano, che più di ogni altro può  riannodarsi al 

concordato, sia per una ragione estrinseca dì somiglianza nella struttura giuridica, sia perchè fu esso il punto di 

appoggio, che permise alla dottrina del diritto comune di accogliere il nostro istituto, creato dai nuovi bisogni 

della vita commerciale e per la prima volta disciplinato dalle legislazioni statutarie delle città italiane” (ROCCO, 

Alfredo. Il concordato nel falimento e prima del fallimento. Torino, Itália: Fratelli Boca, 1901, p. 18). 

Tradução livre: “O acordo entre os credores de um espólio endividado e seu herdeiro, para induzi-lo a processar 

a herança ou não usar o abstinendi beneficium, é a instituição do direito romano, que mais do que nenhum outro, 

aproima-se tanto da concordata, seja por razões de semelhança na estrutura jurídica, seja porque foi esse o ponto 

de apoio que permitiu à doutrina do direito comum acolher nosso instituto, criado pelas novas necessidades da 

vida comercial e pela primeira vez disciplinado pelas leis estatutárias das cidades italianas”. 
369 MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de direito comercial brasileiro, 2005, op. cit., p. 493. 
370 LACERDA, José Cândido Sampaio de. Manual de direito falimentar, 1999, op. cit., p. 243. 
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Essas indutiae quinquennales e o pactum ut minus solvatur foram dois institutos que, 

na opinião de José Cândido Sampaio de Lacerda371 e Rubens Requião372, aproximavam-se da 

concordata judicial. Daí a relevância de suas menções. 

Até aqui, abordou-se medidas concebidas em Roma no período anterior ao nascimento 

de Cristo, na Realeza e na República, períodos esses predominantemente prósperos. Em 27 

a.C., reitere-se, Roma ingressou no período Imperial, no qual alguns fatos importantes 

aconteceram, valendo, aqui, uma breve digressão histórica, para contextualizar a elaboração de 

regras e institutos jurídicos na Europa a partir de então. 

A partir do falecimento do Imperador Otávio Augusto, em 68, o Império Romano foi 

governado por diversos imperadores, pertencentes a diferentes dinastias. Com exceção 

daqueles integrantes da dinastia dos Antoninos (de 96 a 192), as demais foram marcadas pela 

interrupção das conquistas territoriais, o que acarretou a redução da mão-de-obra escrava e dos 

tributos pagos pelos povos vencidos, por intrigas políticas e disputas internas que geravam 

corrupção, e até pela anarquia militar ocorrida no século III, quando legiões entronavam e 

destronavam imperadores segundo seus interesses imediatos (entre 211 e 284, por exemplo, 

foram 21 imperadores).  

Assim, a partir, sobretudo, desse século III, a falta de recursos para manter a 

burocracia e o exército, bem como a queda da produção (decorrente da perda de mão-de-obra 

escrava) e o caos monetário tiveram por consequência uma grande crise econômica, política e 

a fragilidade do exército.373 

Ao mesmo tempo, os povos bárbaros (assim denominados aqueles que viviam além 

das fronteiras romanas e não falavam sua língua), incluindo-se, entre eles, os germanos (anglos, 

saxões, francos, visigodos e ostrogodos), que ocupavam o atual leste europeu, necessitavam de 

novas áreas de cultivo e estavam sendo pressionados pelo povo huno (que ocupava o atual 

centro da Ásia).374 

No século III, os germânicos começaram a migrar para Roma, onde tornavam-se 

soldados, funcionários públicos e camponeses. Essa migração acentuou-se no século V, o que 

ficou conhecido como as “invasões bárbaras”, viabilizada pela forte crise econômica, 

administrativa e militar pela qual Roma passava desde o século I.  

                                                 
371 LACERDA, José Cândido Sampaio de. Manual de direito falimentar, 1999, op. cit., p. 243. 
372 REQUIÃO, Rubens. Curso de direito falimentar, 1995, op. cit., p. 9. 
373 VICENTINO, Cláudio. História geral: ensino médio, 2006, op. cit., p. 94-97. 
374 FARIA, Ricardo Moura de; MARQUES, Adhemar Martins; BERUTTI, Flávio Costa. História antiga e 

medieval. Belo Horizonte: Lê, 1996, p. 72-73. 
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Note-se que, no início do século IV, o Imperador romano Constantino fundou a cidade 

de Constantinopla (hoje, Istambul, na Turquia) para proteger a fronteira leste do Império, e que 

foi sob seu governo que foram criadas as mencionadas induciae quinquenales.375 Poucas 

décadas após seu falecimento, governou o Imperador Teodósio, que determinou que, com sua 

morte, o Império fosse divido entre Ocidental e Oriental, o que aconteceu no ano de 395. 

E, em 476, no Império Romano Ocidental, o rei bárbaro Odoacro depôs o Imperador 

romano Rômulo Augusto, fato que marcou o fim do Império Romano Ocidental e da Idade 

Antiga, e o início da Idade Média,376 na Europa377. 

No início do século VI, no Império Romano Oriental – depois, portanto, das invasões 

bárbaras e do fim do Império Romano Ocidental –, Justiniano governou e instituiu o Corpus 

Juris Civilis, além de, lembre-se, subordinar as induciae quinquenales à deliberação dos 

credores378. Esse imperador também retomou o território da atual Itália, passando essa parte 

oriental do Império a ser conhecida como Império Bizantino. 

Justiniano faleceu em 565 e, em 568, o norte da Itália foi tomada pelos lombardos 

(tribo germânica, reitere-se), que instalaram sua capital em Pávia (próxima à atual Milão). 

 

 

5.1.2. Alta Idade Média 

 

Enfim, com a aludida invasão bárbara, surgiram, na Europa Ocidental, os reinos germânicos e 

a migração dos povos das cidades (arrasadas por guerras e crises econômicas) para os campos, 

onde o feudalismo (unidades autossuficientes) estabeleceu-se, como resultado de duas heranças 

distintas: a romana (com o colonato, que, depois, serviu de base para a servidão, e com os 

latifúndios, privatização da defesa e as vilas); e a germânica (com as relações baseadas na 

confiança, das quais surgiram a suserania e a vassalagem, e o direito consuetudinário, baseado 

nos costumes).379  

A ruralização e o feudalismo acarretaram a queda do comércio geral na Europa 

Ocidental, entre os séculos VI e X, no período conhecido como Alta Idade Média.380 Além 

                                                 
375 LACERDA, José Cândido Sampaio de. Manual de direito falimentar, 1999, op. cit., p. 243. 
376 FARIA, Ricardo Moura de; MARQUES, Adhemar Martins; BERUTTI, Flávio Costa. História antiga e 

medieval, 1996, op. cit., p. 71-74. 
377 Claudio Vicentino observa que “a Idade Média é uma periodização circunscrita apenas ao continente europeu 

e não a toda humanidade” (VICENTINO, Cláudio. História geral: ensino médio, 2006, op. cit., p. 98). 
378 LACERDA, José Cândido Sampaio de. Manual de direito falimentar, 1999, op. cit., p. 243. 
379 FARIA, Ricardo Moura de; MARQUES, Adhemar Martins; BERUTTI, Flávio Costa. História antiga e 

medieval, 1996, op. cit., p. 73-75. 
380 VICENTINO, Cláudio. História geral: ensino médio, 2006, op. cit., p. 116. 
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disso, nas atuais regiões da França e da Alemanha, poucas pessoas além dos clérigos conheciam 

o latim, língua comum aos documentos jurídicos da Antiguidade. Inclusive, muitos juízes não 

sabiam ler, o que dificultava a conservação de um direito escrito.381 As decisões eram orais e 

exprimiam mais necessidades do que conhecimento.382  

Enfim, prevaleceu, na Alta Idade Média, o costume como fonte do direito (ou o direito 

consuetudinário), praticado nos feudos, baseado na ideia de que o que foi tem, por isso mesmo, 

o direito de ser.383 Assim, por causa dessas características, não houve o desenvolvimento de 

institutos jurídicos de maior destaque nesse período. 

Mas, apesar disso, na Itália, o direito romano, as leis bárbaras, os decretos de Carlos 

Magno384 nunca deixaram de ser estudados pela juventude das classes dirigentes.385 

 

 

5.1.3. Baixa Idade Média 

 

A partir do século X, a natalidade superava a mortalidade no campo e, portanto, aumentou a 

demanda por alimentos e novas terras férteis. Daí, surgiram novas técnicas que elevaram a 

produtividade no campo e as expedições militares rumo ao leste europeu e à Ásia, nas chamadas 

Cruzadas, das quais integravam parte do excedente populacional rural. Esse mesmo excedente 

populacional também passou a ocupar os antigos centros urbanos.386 

Com o sucesso de algumas Cruzadas, nos séculos XI, XII e XIII, os germânicos 

dominaram territórios ao redor do Mar Mediterrâneo, inclusive as regiões das atuais Espanha 

e Portugal, o que viabilizou a abertura de rotas comerciais marítimas e terrestres com o Oriente.  

Neste momento, a Europa ingressou no período a que alguns historiadores referem-se 

como renascimento comercial, que, consequentemente, ocasionou o reaparecimento da 

utilização de moedas e do crédito.387 

                                                 
381 BLOCH, Marc. A sociedade feudal. Lisboa, Portugal: Edições 70, 1979, p. 134. 
382 Ibid., p. 138. 
383 Ibid., p. 137. 
384 As capitulares carolíngeas: seu império, de 768 a 814, abrangeu a atual região da França até a República 

Tcheca, Áustria, Eslovêna e Croácia, além do norte e do centro da Itália, não incluindo a Grã-Bretanha, nem a 

Escandinávia (VICENTINO, Cláudio. História geral: ensino médio, 2006, op. cit., p. 130). 
385 BLOCH, Marc. A sociedade feudal, 1979, op. cit., p. 134. 
386 VICENTINO, Cláudio. História geral: ensino médio, 2006, op. cit., p. 136-137. 
387 Ibid., p. 140-142. 
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Ao mesmo tempo, a partir do final do século XI, na Itália, “verdadeiras multidões”388 

passaram a receber lições de “equipas de mestres”,389 as quais eram numerosas e organizadas. 

A escola de Bolonha tornou-se famosa. O Digesto,390 que havia quase caído no esquecimento, 

torna a ser estudado e “abre daqui em diante o acesso à reflexão jurídica latina”.391 E, a partir 

do século XII, o direito romano penetrou nas demais escolas europeias, “por toda parte”, 

graças às expedições de bolonheses pelo continente.392 

No entanto, por um lado, o direito romano era mais adequado apenas à jurisprudência 

e à administração pública, e não à prática comercial, razão pela qual, do século XII ao século 

XV, um direito comercial consuetudinário desenvolveu-se na prática.393 Por outro, os 

habitantes das cidades em que o comércio ocorria passaram a reclamar a fixação de regras, já 

que as regras flutuantes decorrentes do mero costume e da oralidade nos julgamentos de litígios 

davam margem a abusos.394 

Mas, e por fim, ao que interessa a este trabalho, ressalte-se que, antes mesmo da 

redação de leis comerciais, e, portanto, ainda enquanto prevaleciam os usos e costumes no 

comércio, no século XIII,395 nasceu, na prática dos comerciantes, a concordata, de acordo 

com a narrativa de Alfredo Rocco,396 seguida por Rubens Requião.397 Com o fim de evitar um 

mal maior a si, os credores concediam ao devedor, que fugira, um salvo-conduto para retornar 

à pátria, para compor-se com eles. Bastava que a maioria (ora por valor, ora por cabeça) deles 

aderissem, a fim de vincular a minoria, e o acordo era homologado pelo magistrado, após o que 

começava a viger. E, note-se, a concordata não era instituída como se fosse um benefício ao 

devedor de boa-fé.398 

                                                 
388 BLOCH, Marc. A sociedade feudal, 1979, op. cit., p. 140. 
389 Ibid. 
390 Comentários de juristas romanos às leis de Roma editadas a partir do século II, compilados por Justiniano, no 

século VI (VICENTINO, Cláudio. História geral: ensino médio, 2006, op. cit., p. 130). 
391 BLOCH, Marc. A sociedade feudal, 1979, op. cit., p. 141. 
392 Ibid. 
393 CAENEGEM, Raoul Charles van. Uma introdução histórica ao direito privado. São Paulo: Martins Fontes, 

2000, p. 118. 
394 BLOCH, Marc. A sociedade feudal, 1979, op. cit., p. 141. 
395 REQUIÃO, Rubens. Curso de direito falimentar, 1995, op. cit., p. 8. 
396 Il concordato non ebbe origine in Roma: il diritto romano conobbe bensì istituti, come il pactum ut minus 

solvatur e le quinquennales induciae concesse dal Principe, analoghi, nella struttura esterna, al nostro concordato: 

ma questo nacque e si svolse dalla consuetudine, e dagli statuti municipali delle città italiane fu per la prima volta 

disciplinato legislativamente (ROCCO, Alfredo. Il concordato nel fallimento e prima del fallimento, 1902, op. 

cit.). 

Tradução livre: “A concordata não teve origem em Roma: o direito romano conheceu, porém, institutos, como o 

pactum ut minus solvatur e as quinquennales induciae concedidas pelo príncipe, análogos, na estrutura externa, à 

nossa concordata; mas esta nasce e se desenvolve dos costumes e dos estatutos municipais das cidades italianas, 

onde foi pela primeira vez disciplinada legislativamente”. 
397 REQUIÃO, Rubens. Curso de direito falimentar, 1995, op. cit., p. 8. 
398 VALVERDE, Trajano de Miranda. Comentários à Lei de Falências, 1999, op. cit., p. 230. 
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5.1.4. Idade Moderna 

 

Em 1453, o Império Bizantino foi tomado pelos turco-otomanos, fato que marcou o fim da 

Idade Média399 e deu início à Idade Moderna, a qual foi caracterizada pela transição do 

feudalismo para o capitalismo. 

Como, repise-se, na Europa, o comércio demandava a fixação de regras escritas, os 

estatutos das cidades italianas começaram a multiplicar-se, nos séculos XVI e XVII,400 

aproveitando tanto aqueles usos e costumes, quanto diversas instituições criadas pelo direito 

romano, tal qual a aludida missio in bona, em caso de insolvência de um comerciante.401 

Porém, foi apenas nos séculos XVII e XVIII que, em razão do comércio, os costumes 

comerciais italianos ingressaram na Alemanha, Suíça, Holanda, Espanha e na França,402 

sobretudo através de Lyon. E, segundo Trajano de Miranda Valverde403 e José Cândido 

Sampaio de Lacerda404, foi neste país que, pela primeira vez na história, a concordata foi 

regulada, pela Ordenança de 1673, no reinado de Luís XIV, devida em grande parte à obra do 

comerciante Jacques Savary,405 sendo que seus artigos 1º a 5º, do Título IX, cuidavam das 

lettres de répit, inspiradas nas acima aludidas induciae quinquennales406, e que essas 

Ordenanças também regulavam a cessão de bens (Título X) e a falência (título XI). 

 

 

5.1.5. Idade Contemporânea 

 

Finalmente, a revolução francesa de 1789 encerrou a Idade Moderna e iniciou a Idade 

Contemporânea. Sob o governo de Napoleão Bonaparte, foi, na França, editado o Código 

Comercial de 1807, cujo Livro III tratou da falência e da bancarrota (aquela, a cessação de 

                                                 
399 FARIA, Ricardo Moura de; MARQUES, Adhemar Martins; BERUTTI, Flávio Costa. História antiga e 

medieval, 1996, op. cit., p. 80-81; e VICENTINO, Cláudio. História geral: ensino médio, 2006, op. cit., p. 95-96. 
400 BLOCH, Marc. A sociedade feudal, 1979, op. cit., p. 141-143. 
401 MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de direito comercial brasileiro, 2005, op. cit., p. 22-23 
402 VALVERDE, Trajano de Miranda. Comentários à Lei de Falências, 1999, op. cit., p. 231; e MENDONÇA, 

José Xavier Carvalho de. Tratado de direito comercial brasileiro, 2005, op. cit., p. 23. Já na Inglaterra, Dinamarca, 

Suécia, Noruega, ocupadas pelos anglo e saxões; e na Áustria e na Hungria, a falência foi estendida aos devedores 

civis, e não só aos comerciantes, e sem tanta influência dos costumes italianos. 
403 VALVERDE, Trajano de Miranda. Comentários à Lei de Falências, 1999, op. cit.,  p. 231. 
404 LACERDA, José Cândido Sampaio de. Manual de direito falimentar, 1999, op. cit., p. 244. 
405 CAENEGEM, Raoul Charles van. Uma introdução histórica ao direito privado, 2000, op. cit.., p. 119. 
406 LACERDA, José Cândido Sampaio de. Manual de direito falimentar, 1999, op. cit., p. 244. 
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pagamentos pelo devedor de boa-fé e infeliz, por acontecimentos inerentes ao comércio; esta, 

por falta grave ou fraude), e que serviu de inspiração para diversos outros países, dentre os 

quais o Brasil. 

Aqui, é interessante consignar que o Imperador compareceu pessoalmente às três 

últimas sessões (de um total de 24) do Conselho de Estado para elaboração do Código, com o 

objetivo de sustentar que a lei deveria ser rígida e presumir que a quebra era fraudulenta e de 

que o comerciante haveria de ser preso de imediato, para depois apurar-se se a fraude ocorreu. 

Vale transcrever parte de sua opinião exposta na sessão de 28/07/1807, que assim foi registrada 

em ata: 

 

“Napoléon dit qu'il ne comprend pas les distinctions qu'on établit entre les 

banqueroutes, ni comment on n'agirait pas dans le cas de banqueroute comme 

dans tous les cas ou il peut y avoir délit. Celui qui a tué un homme , même 

par accident, à la chasse , par exemple , est d'abord arrêté et constitué en 

prévention de délit : on examine ensuite, et s'il est innocent on l'absout. Dans 

les mœurs actuelles, la sévérité devient nécessaire : les banqueroutes servent 

la fortune sans faire perdre l'honneur, et voilà ce qu'il importe de détruire: 

qu'un failli n'affecte plus un air de triomphe ou du moins d'indifférence; qu'il 

se présente du moins en public avec l'abattement d'un homme auquel il est 

arrivé un grand malheur; et puisque les habitudes de la vie ont pris une 

direction différente , il faut les changer. L'incarcération du failli opérera cet 

effet. Il est possible néanmoins' de ne pas la prolonger et de faire relâcher le 

failli sous caution”.407 

 

Já os conselheiros Ségur, L’Archichanceler, Cretet e Bergouen, ao contrário, aduziam 

que, via de regra, a falência era uma infelicidade e que não se deveria presumir a má-fé dos 

devedores infelizes. Ao final das discussões, prevaleceu a redação severa, que previa as penas 

de prisão e de trabalho forçado ao devedor. 

Por fim, consigne-se que o Código Comercial francês regulava a concordata, mas não 

para recuperar a atividade do devedor e evitar sua quebra, e sim com o objetivo de que, depois 

                                                 
407 LOCRÉ, le baron. Législation civile, commerciale et criminelle ou commentaire et complément des codes 

français. Tomo 12. Bruxelas, Bélgica: Société Typographique Belge, 1837, p. 217-218. Tradução livre: 

“Napoleão disse que não compreende as distinções estabelecidas entre os falidos (falidos fraudulentos, com culpa 

e sem culpa), nem como não agiríamos diante da falência tal como diante de todos os casos em que pode ocorrer 

um crime. Aquele que matou um homem, mesmo por acidente, numa caça, por exemplo, é, primeiro, preso e 

considerado sob probabilidade de haver cometido o crime: em seguida, examinamo-lo, e absolvemo-lo se for 

inocente. Nos costumes atuais, a severidade torna-se necessária: os falidos utilizam a fortuna sem perder a honra, 

e é isso que é importante destruir: que o falido não tenha mais um ar de triunfo ou, ao menos, de indiferença: que 

ele se apresente, ao menos em público, com o abatimento de um homem que sofreu uma grande desgraça; e, uma 

vez que os hábitos de sua vida tomaram um rumo diferente, ele deve mudá-los. A prisão do falido operará esse 

efeito. Isso é possível, apesar de não se prolongá-la e de soltá-lo sob fiança”. 
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de decretada sua falência, ele acordasse sobre a forma de pagamento com seus credores para, 

depois de receber suas quitações, reabilitar-se para a vida civil.408 

 

 

5.2. Evolução do direito falimentar no Brasil 

 

 

5.2.1. Ordenações Afonsinas 

 

Entre 1500 e 1521, período colonial, vigoraram, na colônia do Brasil e em Portugal, as 

Ordenações Afonsinas,409 que, de acordo com José Cândido Sampaio de Lacerda, na parte 

sobre insolvência reproduzia o direito estatutário italiano – inspirado, por sua vez, em Roma 

–, submetendo o devedor a rigor excessivo.410  

Em regra, o devedor que não possuísse bens suficientes para pagar a dívida não era 

preso de imediato, mas deveria aguardar a sentença condenatória e o término da fase recursal 

(reguladas ao longo do Livro III).  De acordo com o Livro III, Título 121 (“Dos que dão lugar 

aos bens”)411 e com o Livro IV, Título 67 (Dos que podem ser presos por dívidas civis ou 

                                                 
408 Arts. 519 a 526, do Código Comercial Francês. 
409 Cândido Mendes de Almeida comenta que estas Ordenações foram influenciadas pelo direito romano e 

elogia-as, tendo em vista a época de sua redação: “O Código Alfonsino, publicado em 1446 ou 1447, é por si só 

um acontecimento notável na Legislação dos Povos Cristãos. Foi um incontestável progresso, e revela os 

adiantamentos que Portugal tinha feito em jurisprudência, como a outros respeitos.  O padrão ou modelo deste 

Código foi em verdade, quanto à doutrina o Corpus Juris; e quanto ao método e disposição das matérias, as 

Decretaes do Papa Gregório IX. E, posto que precedido de quase dois séculos pela Lei das Partidas, é, na opinião 

de abalizados jurisconsultos, trabalho diferente e muito superior. Considerada a época em que foi promulgado o 

Código Affonsino, este trabalho é um verdadeiro monumento. E é para lastimar que não fosse logo dado a estampa, 

distando tão pouco a sua publicação da época em que a arte divinal da imprensa fora de coberta, ou, em 1450, 

quando Guttemberg e seus sócios conseguirão pela primeira vez imprimir uma obra inteira.  Este Código não foi 

impresso senão em 1792, durado como lei apenas num espaço de 65 a 70 anos, quando foi promulgado o Código 

Manoelino. Tornou-se, pois tanto um documento pouco conhecido no País, e inteiramente ignorado no resto da 

Europa” (Codigo Philippino ou Ordenações e Leis do Reino de Portugal, 14ª ed., Typographia do Instituto 

Philomathico: Rio de Janeiro, 1870, p. XX-XXI). 
410 LACERDA, José Cândido Sampaio de. Manual de direito falimentar, 1999, op. cit., p. 45. 
411 “Dos que dão lugar aos bens. 

Lê-se nas Leis Imperiais que não deve algum homem ser preso por dívida, antes que seja condenado por sentença: 

salvo se a dívida for perante o Rei ou descender de algum crime, quer seja cível, que criminalmente intentado. 

Se a dívida descendesse de feito cível, ainda que o devedor fosse condenado por sentença, dando ele lugar aos 

bens, em tal caso não deve ser preso por essa dívida.  

E (...) se ele depois houver alguns outros bens de novo, será por eles obrigado à dita dívida, contanto que lhe 

fiquem tantos bens, em que razoavelmente se possa manter segundo seu estado e condição, de tal guisa que não 

pereça de fome, segundo alvedrio do juiz. 

1. E dizemos que aquele que quer dar lugar aos bens deve mostrar todos os bens por escrito, feito e assinado por 

suas mãos (...); esse rol deve ser apresentado em Juízo ao juiz, que terá conhecimento disso, para que se, depois, 

se se puder mostrar que a esse tempo ele havia alguns bens outros além daqueles, não possa gozar da dita cessão 

de bens que tiver sido feita (...). 
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criminais),412 com o equivalente ao atual trânsito em julgado da sentença condenatória (passe 

em coisa julgada), havia três opções ao devedor: (a) pagar a dívida; (b) não a pagar e aguardar 

40 dias para um eventual terceiro pagá-la, sob pena de prisão; ou (c) submeter-se a uma das 

seguintes decisões do credor singular ou da maioria dos credores (por valor, e não por cabeça): 

(c.1) dar lugar aos bens de imediato, isto é, dar todos os seus bens em pagamento e confessar 

todas as suas dívidas, devendo também dar os bens que viesse adquirir até as dívidas fossem 

quitadas, ou (c.2) receber o prazo de 5 anos para pagar a dívida, sob pena de prisão se não 

o fizer nesse lapso (mesmo que o devedor desejasse dar lugar aos bens, prevalecia esta decisão 

dos credores), sendo que esta opção também prevalecia se, por cabeça e valor dos créditos, 

houvesse empate. 

Note-se que nenhuma das mencionadas opções continha a possibilidade de o 

devedor e seus credores renegociarem a dívida diante do juiz para que, após, o devedor 

pudesse recomeçar suas atividades civis e comerciais desvinculado das dívidas anteriores.  

No entanto, observe-se que a lei permitia aos credores que concedessem o prazo de 

cinco anos para o devedor pagar, ou aceitassem seus bens em cessão, ambos para que se 

evitasse a prisão imediata do devedor, o que pode ser considerado pelo estudioso como o 

                                                 
2. (...) sentença contra esse devedor, que ele tenha o espaço de cinco anos para pagar essa dívida, deve-lhe ser 

outorgado o dito espaço; se o devedor não pagar, deve ser preso (...) até que pague, sem embargo da dita cessão. 

(...) 

6. (...) todo aquele que quiser dar lugar aos bens, deve fazer cessão em Juízo, confessando todas as dívidas (...)”. 
412 “Dos que podem ser presos por dívidas civis ou criminais. 

“I Item. Os juízes condenam algumas pessoas em certas formas de dinheiro. Se, pela dívida, os bens do devedor 

sejam suficientes, o juiz os reterá como presos nas audiências até que as paguem (...). 

A este artigo diz o Rei que, por efeitos civis, não prendam nenhum, se tiver por onde pagar, salvo se for por feitos 

maliciosos, em que pela Ordenação do Reino devam ser presos, e pagar da cadeia (...). 

2. (...) pela dívida privada que descenda de feito civil, assim como de algum contrato ou quase contrato sem 

malícia, homem algum deve em ser preso, ainda que não tenha por onde pagar até que seja condenado por 

sentença, que passe em coisa julgada. Então, se deve fazer execução em seus bens, e não lhe achando tantos, que 

bastem para dita condenação, em tal caso deve ser preso o devedor até que pague da cadeia: mas dando lugar 

aos bens em forma de direito, logo deve ser solto, segundo mais detalhadamente havemos dito no Título, “Dos 

que dão lugar aos bens” 

3. E se algum devedor prometesse a seu credor a lhe pagar a dívida a tempo certo, e não lhe pagando, que fosse 

preso até que lhe pagasse (...). 

4. E se a dívida fosse Nossa, ainda que descenda de feito civil, assim como contrato, ou quase contrato, em tal 

caso pode o devedor geralmente ser preso por essa dívida, até que pague da cadeia, porque este é outorgado aos 

Reis por seu privilégio especial, e não poderá em tal caso ser solto por dar lugar aos bens. 

5. E se a dívida descender de algum malefício, ou quase malefício, em que alguém fosse condenado, em tal caso 

deve esse devedor geralmente ser preso, até que pague da cadeia.  

6. Em todo caso, onde algum for preso justamente, quer seja por coisa civil, ou criminal, pode depois ser retido 

nessa cadeia por qualquer dívida, ainda que descenda de feito civil, contanto que esse credor mostre logo essa 

dívida por Escritura pública, se chegar à quantia de trezentos réis brancos, segundo é conteúdo na Ordenação das 

Escrituras públicas; e não chegando à dita quantia, deve disso fazer certo por testemunhas até dois dias 

peremptoriamente.  

E, e não mostrando a dita dívida por Escritura pública, ou por testemunhas, como dito é, não deve o devedor ser 

retido na Cadeia: e em todo caso que possa ser retido, se em Juízo sofrer penhores bastantes pela dita dívida, 

porque é retido, ou dando lugar aos bens, deve logo ser solto, se por tal não for preso”. 
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embrião, com relação às regras que vigoraram em território brasileiro, dos institutos da 

concordada e da recuperação judicial no direito vigente no país – mesmo antes da 

independência. 

Por fim, havia a opção constante do Livro III, Título 110 (“Dos Espaços, que El Rey 

dá a alguns devedores, como devem dar fiança e pagarem as dívidas”), pela qual o devedor 

recebia do Rei um espaço de tempo razoável para obter bens e, ao final do interregno 

concedido, pagar a dívida, desde que apresentasse um fiador dessa dívida. Algo parecido com 

a aludida indutiae quinquennale, instituído por Constantino, no início do século IV, em Roma 

– acrescida da exigência de um fiador, mas diminuída do limite de 5 anos. 

 

 

5.2.2. Ordenações Manuelinas/1521 

 

Entre 1521 e 1597, vigoraram as Ordenações Manuelinas, com disposições semelhantes 

àquelas da ordenação anterior, no Livro III, Título 89 (“Dos que dão lugar aos bens”) e no 

Livro IV, título 52 (“Dos que podem ser presos por dividas cíveis, ou criminais, ou 

recomendados na cadeia”). E, do mesmo modo, não possibilitava ao devedor e seus credores 

que renegociarem a dívida perante o juiz para que, após, o devedor pudesse recomeçar suas 

atividades civis e comerciais. Além disso, e por fim, em seu Livro III, Título 79 (“Que os 

devedores, a que El Rei dá espaço, darão fiança para pagar as dívidas”), também autorizava o 

Rei a dar um espaço de tempo honesto e razoável ao devedor, desde que tivesse fiador, tal 

qual nas Ordenações anteriores. 

 

 

5.2.3. Lei de 1597 e as Ordenações Filipinas/1603 

 

Em 08/03/1597, o Rei Dom Filipe editou uma Lei, cujos termos foram transcritos,413 em 1603, 

nas Ordenações Filipinas, cujas regras sobre a quebra vigoraram até 1756, e cujo Livro IV, 

Título 76 (“Dos que podem ser presos por dividas cíveis, ou criminais”) também continha o 

mesmo tratamento das ordenações anteriores ao insolvente. Apesar disso, e até em 

contradição com a pena de prisão pelo inadimplemento após cinco anos da condenação judicial 

                                                 
413 LACERDA, José Cândido Sampaio de. Manual de direito falimentar, 1999, op. cit., p. 45. 
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ao pagamento, vale destacar que, nesta ordenação, no Livro V, Título 66 (“Dos mercadores 

que quebram”), a insolvência do devedor honesto foi descriminalizada.414 

Finalmente, mencione-se que, pelo Livro III, Título XXXVII (“Que os devedores, a 

que El Rei dá espaço, darão fiança para pagar as dívidas”), foi mantido o mencionado espaço 

de tempo concedido pelo Rei ao devedor que obtivesse fiador. 

 

 

5.2.4. Alvarás e leis de 1769 e 1823 

 

Em 13/11/1756, entrou em vigor o Alvará do Rei Dom José, que reformou o referido Livro V, 

Título 66 (“Dos mercadores que quebram”), das Ordenações Filipinas. Eram rigorosas as 

penas para o comerciante que, a critério do juiz, cometeu fraude ou gastou dinheiro em 

demasia, sendo a morte e o degredo por certo tempo, respectivamente, as punições máximas. 

No entanto, o Alvará reabilitava o devedor que, sem culpa, experimentasse “grandes perdas 

no mar, ou na terra, em seus tratos, e comércios lícitos, não constando de algum dolo, ou 

malicia”, reabilitação essa que se dava após a repartição dos bens em favor dos credores, 

ainda que estes não fossem integralmente pagos, o que, sem dúvidas, era um avanço com 

relação às ordenações anteriores. 

No ano seguinte, em 01/09/1757, o Rei Dom José promulgou novo Alvará, que 

complementava o anterior apenas quanto ao procedimento de arrecadação dos bens do devedor. 

Pouco depois, em 12/03/1760, o Rei Dom José promulgou mais um Alvará, que 

complementava o item XXII daquele de novembro de 1756, a fim de condicionar a entrega de 

10% do produto da venda dos bens aos falidos honestos, “para com eles socorrer a indigência 

da sua casa, e família”, à prova de que, “ao tempo em que houverem principiado o negócio 

mercantil, em que falirem, tinham de fundo, e cabedal seu próprio, pelo menos, numa terça 

parte da total importância da soma com que quebrarem, ou faltarem de crédito”. 

Porém, apenas 13 anos após a vigência do Alvará de 1756, em 18/08/1769, foi editada 

nova Lei, pelo Rei Dom José, que mandava aplicar a boa razão que se estabelecia nas leis das 

nações “cristãs, iluminadas e polidas”.415 Entretanto, como era de se esperar, a consequência 

                                                 
414 Nos seguintes termos: “E os que caírem em pobreza sem culpa sua, por receberem grandes perdas no mar, ou 

na terra em seus tratos e comércios lícitos, não constando de algum dolo, ou malícia, não incorrerão em pena 

algum crime. E neste caso serão os altos remetidos ao Prior e Cônsules do Consulado, que os procurarão concertar 

e compor com seus credores, conforme a seu Regimento”. 
415 Lei da Boa Razão, de 18/08/1769: “boa razão, que se estabelece nas Leis Políticas, Econômicas, Mercantis, e 

Marítimas, que as mesmas Nações Cristãs têm promulgado com o manifestas utilidades do sossego público, do 

estabelecimento da reputação, e do aumento dos cabedais dos Povos, que com as disciplinas d’estas sábias e 
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dessa lei foi a de que, entre 1769 e 1850 – ou seja, durante quase um século –, não houve uma 

legislação comercial definida no Brasil. O deputado João Manoel Pereira da Silva, na sessão 

da Câmara de 30/08/1843, expôs a legislação comercial brasileira nos seguintes termos: 

 

“Qual é a legislação que temos comercial?  

A Lei de 18 de agosto de 1769, que, com alguns alvarás, dispõe 

pequenas medidas e manda em todos os casos omissos reger-se pela 

legislação dos povos cultos.  

Ora, quase todos os casos são omissos, e (...); as nações estrangeiras, 

pelos seus hábitos e costumes, têm diferenças mais ou menos sensíveis 

em suas leis, e o que acontece? 

É que cada magistrado, ao proferir sentença sobre causas comerciais, 

dá como lhes parece. Não há homogeneidade, não há conhecimento 

fixo e determinado de todos os estilos e usos das praças de comércio, 

que muito devem influir nos julgamentos. (...) 

O Código criminal define o crime de bancarrota aquele que assim for 

qualificado pelas leis comerciais; não há leis comerciais a respeito; nas 

das nações estrangeiras há diferenças entre bancarrotas fraudulentas e 

bancarrotas com culpa; a experiência tem demonstrado que desta falta 

de legislação resulta que o crime de bancarrota não existe no Brasil”.416 

 

Porém, na mesma sessão, o deputado e advogado Urbano Sabino Pessoa de Melo, 

informava que o Código Comercial da França, do governo de Napoleão, era o mais consultado 

pelos juízes brasileiros: “existe o Código de uma nação pelo qual o nosso foro se tem regulado 

e pode-se regular; (...) quando há questões, os juízes recorrem ao Código do Comércio da 

França”, de 1807.417 

Finalmente, informe-se que, após a independência (1822), em 20/10/1823, foi editada 

Lei que apenas consignou que as leis anteriores vigorariam até a elaboração de novas. Ou seja, 

prevaleciam as regras nas nações cultas, sobretudo, a França, que, recorde-se, em 1807, havia 

posto em vigor seu Código Comercial. 

 

 

5.2.5. Código Comercial de 1850 

                                                 
proveitosas Leis vivem felizes á sombra dos Tronos, e debaixo dos auspícios dos seus respectivos Monarcas, e 

Príncipes Soberanos: sendo muito mais racional, e muito mais coerente, que nestas interessantes matérias se 

recorra antes em casos de necessidade ao subsidio próximo das sobreditas Leis das Nações Cristãs, iluminadas, e 

polidas, que com elas estão resplandecendo na boa, depurada, e sã jurisprudência; em muitas outras erudições 

úteis, e necessárias, e na felicidade; do que ir buscar sem boas razões, ou sem razão digna de atender-se, depois 

de mais de dezessete séculos o socorro ás Leis de uns Gentios”. 
416 Anais da Câmara dos Deputados, sessão de 30/08/1843, p. 943. 
417 Ibid., p. 940. 
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Em 1850, foi promulgado o Código Comercial (Lei nº 556),418 que, na parte de insolvência, era 

basicamente uma cópia daquela do Código Comercial francês de 1807,419 acrescida da 

moratória, a qual consistia na concessão de um prazo de 3 anos obtido pelo devedor de boa-fé 

para, após, pagar integralmente seus credores quirografários (excluídos aqueles com garantias 

reais e privilégios), sob pena de decretação de sua falência (arts. 898 a 906), instituto esse, 

portanto, muito semelhante aos cinco anos de prazo que as Ordenações dos reis portugueses 

concediam ao devedor. Outra diferença digna de nota tange às nomenclaturas: o diploma da 

França adotou o termo bancarrota para designar as falências com culpa e fraudulentas, e a 

expressão falência para aquela causal, enquanto, no Brasil, apenas este último termo foi 

utilizado. 

Ainda, pela primeira vez, no Brasil, a concordata foi regulada, porém, tal como 

ocorria no Código Napoleônico, não se cuidava de um meio de obstar a decretação da 

quebra, e sim somente de um acordo com os credores quirografários (tal como na moratória) 

com relação ao seu pagamento, dentro do processo de falência.420 Ressalte-se que o Código 

previa três modalidades de falência: causal, com culpa e fraudulenta (art. 797 e seguintes), 

sendo que apenas o falido casualmente poderia propor a concordata aos seus credores. 

Ainda a respeito deste Código, vale observar que sua redação dificultava ao 

comerciante honesto que demonstrasse que sua infelicidade foi casual, isto é, decorrente de 

“acidentes de casos fortuitos ou força maior”. Além disso, sua reabilitação possuía como 

requisito o fato de seus bens serem suficientes para pagar integralmente os credores (sem juros, 

tal como é hoje) ou, caso não o fossem, o fato de dois terços dos credores (em valor e por 

cabeça) lhe darem quitação. E, na falência com culpa, além desse requisito, ficaria ao arbítrio 

do Tribunal conceder a reabilitação, sendo que o falido poderia ser condenado a até oito anos 

de cadeia. Já na falência fraudulenta, o falido, simplesmente, jamais poderia vir a ser 

reabilitado, além de também sujeitar-se à pena de prisão, acrescida de trabalho forçado 

enquanto estivesse preso (art. 263, do Código Penal de 1830).421 Por fim, vale mencionar que 

não cabia recurso da sentença sobre a reabilitação; em caso de indeferimento, restava ao 

comerciante apenas apresentar fatos e documentos novos no prazo de seis meses ao juiz, para 

                                                 
418 O Regulamento nº 738, de 28/10/1850, tratou do processo judicial de falência entre seus arts. 102 e 187. Mas, 

quanto à reabilitação, esse Regulamento reportou-se aos dispositivos do Código. 
419 No mesmo sentido, FERREIRA, Waldemar Martins. Curso de direito commercial, 1927, op. cit., p. 11. 
420 No mesmo sentido, LACERDA, José Cândido Sampaio de. Manual de direito falimentar, 1999, op. cit., p. 

244. 
421 O Código Penal de 1890 manteve a pena de prisão para a falência com culpa e fraudulenta, mas reduziu o prazo 

da primeira para 1 a 4 anos, e da segunda, para 2 a 6 anos (art. 336). 
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tentar revertê-la. Se não conseguisse, a sentença denegatória faria coisa julgada (arts. 821, 829, 

870, e 893 e seguintes). 

Contudo, de acordo com Fran Martins, havia “inúmeras reclamações por parte dos 

comerciantes sobre o processo de falência”.422 Do mesmo modo, José Cândido Sampaio de 

Lacerda criticava-o: 

 

“lento, complicado, dispendioso, prejudicando, a um tempo, credores e 

devedor; além disso dava maior importância à apuração da responsabilidade 

comercial da falência, pois só com a ultimação do processo da quebra e 

qualificação da falência é que ser iniciava a liquidação da massa”.423 

 

Como detalha José Thomas Nabuco de Araujo, em sua justificativa para seu projeto 

de 1866, que possuía por objetivo a modificação do Código, aquela realidade era a seguinte: 

 

“Com efeito, nosso processo das falências, lento, complicado, dispendioso, 

importa sempre a ruína do falido e o sacrifício do credor. Uma dolorosa 

experiência tem demonstrado que os credores, apesar das fraudes de que são 

vítimas, descoroçoados do resultado, abstêm-se desses processos eternos, e 

querem antes aceitar concordatas as mais ruinosas e ridículas. Os exemplos 

são frequentes e de cada dia, não há que duvidar daquilo que vemos e 

deploramos”.424 

 

Ainda, é importante destacar que, na opinião de Antônio Joaquim de Macedo Soares, 

emitida em 1889, quando era juiz da 2ª Vara Comercial da Corte do Império: 

 

“A longa morosidade, que consome a paciência dos credores, e o avultado 

dispêndio que absorve em custas o melhor das massas falidas, são devidos a 

formalidades inteiramente inúteis, que podem ser eliminadas ou substituídas, 

sem dano para os credores, sem gravame para os falidos, sem prejuízo para a 

verdade dos fatos concernentes à qualificação da quebra, à punição dos 

criminosos e à reabilitação do devedor honesto”.425 

 

Enfim, “estava comprovada a deficiência do Código”,426 nos dizeres de José Xavier 

Carvalho de Mendonça. 

 

 

                                                 
422 MARTINS, Fran. Curso de direito comercial, 2011, op. cit., p. 45. 
423 LACERDA, José Cândido Sampaio de. Manual de direito falimentar, 1999, op. cit., p. 45. 
424MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de direito comercial brasileiro. Vol. V. Tomo I. 1ª ed. 

Campinas: Russel, 2005, p. 65-66. 
425 Ibid., p. 68. 
426 Ibid., p. 65. 
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5.2.6. Decretos de 1859, 1864, 1865 e 1882 

 

Ao mesmo tempo, ainda na segunda metade do século XIX, concordatas amigáveis eram 

frequentemente celebradas entre credores e devedor. Waldemar Martins Ferreira assim as 

define: 

 

“A concordata amigável é o acordo feito pelo devedor com a unanimidade 

dos seus credores, sem intervenção judicial, a fim de prevenir a sua falência. 

É um contrato subordinado às regras do direito comum, pois que os credores 

são livres de contratar e de dispor do que lhes pertence.  

(...)  

Independe a concordata amigável de homologação judicial: é de natureza 

puramente contratual.  

(...)  

Em regra, e pelas suas inúmeras vantagens, os devedores somente propõem a 

concordata preventiva, judicialmente, quando a amigável se torna 

impossível”.427 

 

Sob a vigência do Código Comercial, narra José Xavier Carvalho de Mendonça, “era 

muito controvertida na doutrina e na jurisprudência a validade das concordatas amigáveis”,428 

tendo o governo, diante disso, editado o Decreto nº 2.481, de 28 de setembro de 1859, que, por 

seu artigo único, proibiu a celebração de concordatas amigáveis. 

Contudo, em 1864, eclodiu, principalmente, na praça de comércio da cidade do Rio 

de Janeiro, uma crise comercial, a partir da bancária, decorrente, em síntese, do excesso de 

alavancagem dos bancos, os quais emprestavam valores muito maiores do que tinham 

depositados, de modo que, naquele ano, estavam sem liquidez para pagar àqueles (depositantes 

e credores dos bancos) de quem haviam recebido valores para os emprestar.  

Com a imediata falência de vários bancos em cascata, provocando, também, a quebra 

de comerciantes e não comerciantes credores seus, o governo publicou os Decretos de número 

3.308 e 3.309, ambos de setembro de 1864, que suspendeu por 60 dias o pagamento de todas 

letras de câmbio e outros títulos de crédito, a fim de que os devedores adquirissem liquidez 

naquele interregno, concedendo, assim, uma moratória a estes últimos; e passou a permitir a 

celebração de concordatas amigáveis, bastando que a elas consentissem dois terços dos 

credores, considerado o valor do crédito presente à assembleia, com prazo máximo de três anos, 

salvo se a unanimidade dos credores consentir com prazo diverso, e sujeita à homologação 

judicial. 

                                                 
427 FERREIRA, Waldemar Martins. Curso de direito commercial, 1927, op. cit., p. 275-276. 
428 MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de direito comercial brasileiro, 2005, op. cit., p. 500. 
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Em setembro de 1865, foi editado o Decreto nº 3.516, que revogou aqueles dois de 

um ano antes, em razão da passagem da crise comercial. Todavia, a jurisprudência da época 

manteve a aceitação das concordatas amigáveis, a despeito de o citado Decreto nº 2.481 ter 

tornado a produzir efeitos.  

Por fim, mencione-se o Decreto nº 3.605, de 1882, o qual fixou algumas regras 

concernentes à concordata, dentre elas aquela que determinou seu quórum de aprovação: a 

maioria dos credores que comparecerem, contanto que essa maioria representasse dois terços 

do valor de todos os créditos sujeitos aos efeitos da concordata (alteradas, sobre o tema, as 

disposições dos arts. 844 e 847 do Código Comercial). Além disso, introduziu, no país, a 

concordata por abandono no processo de falência, que consiste na dação, pelo falido, de todos 

os seus bens aos credores, o que lhe reabilita ao comércio. 

 

 

5.2.7. Decreto nº 917/1890 

 

Diante dos narrados problemas da Parte III, do Código de 1850, a reforma dela atraía a atenção 

dos estadistas. O projeto no José Thomas Nabuco de Araujo não vingou. No entanto, ano 

seguinte à proclamação da República, foi editado o Decreto nº 917, de 1890, que reformou tal 

parte de falência do Código Comercial. 

Duas de suas importantes novidades, no que diz respeito ao estímulo do comércio, 

residem na introdução da concordata preventiva no ordenamento jurídico brasileiro;429 e 

                                                 
429 Trajano de Miranda Valverde também reconhece esse acontecimento (VALVERDE, Trajano de Miranda. 

Comentários à Lei de Falências, 1999, op. cit., p. 232). Ela foi assim regulada: 

“TITULO X – Dos meios de prevenir e obstar a declarado de fallencia 

(...) 

SECÇÃO II – Do accordo extrajudicial com os credores e da concordata preventiva 

Art. 120. O devedor, com firma inscripta no registro do commercio, que antes de protesto por falta de pagamento 

de obrigação commercial liquida e certa, tiver feito extrajudicialmente algum accordo ou concordata com os 

credores representando pelo menos 3/4 da totalidade do passivo, deverá requerer sem demora a homologação 

pelo juiz commercial com jurisdição na séde de seu principal estabelecimento e, obtida ella, não poderá ser 

declarado fallido. 

Paragrapho unico. O requerimento para a homologação deverá ser apresentado antes dos protestos. 

Art. 121. O accordo ou concordata extrajudicial será assignado pelos credores e apresentado ao juiz, reconhecidas 

as firmas, por petição acompanhada da relação nominal dos credores, indicados o domicilio de cada um delles, a 

natureza dos titulos e o importe de cada credito. 

Art. 122. Distribuida a petição, publicará o escrivão edital annunciando e pedido de homologação e marcando o 

prazo de 10 dias dentro do qual poderá ser feita a reclamação. 

§1º A reclamação consistirá apenas na arguição de má fé, fraude ou dolo do devedor e será provada em um triduo 

com citação deste. 

§2º O juiz poderá mandar proceder por peritos de sua nomeação á verificação da relação dos credores e da 

importancia dos creditos. 
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da possibilidade de o falido fraudulento poder ser reabilitado (cinco anos depois de cumprir a 

pena criminal e se tiver pago todos os credores integralmente, inclusive os juros). Se, por um 

lado, foi redigido às pressas (em apenas 14 dias) e continha defeitos, por outro, “não se lhe 

pode, porém, contestar o mérito de haver aberto novos horizontes ao Direito Comercial 

pátrio”,430 na opinião de José Xavier Carvalho de Mendonça. 

A concordata preventiva, também denominada acordo extrajudicial, era parecida 

com a atual recuperação extrajudicial: consistia num acordo com, ao menos, três quartos dos 

credores quirografários (art. 129), que estes e credor levavam ao juiz para sua homologação, 

após o que começava a produzir seus efeitos (art. 128). E sua rescisão acarretava a falência do 

devedor – enquanto, na recuperação extrajudicial, o não cumprimento do pacto sujeita o 

devedor à sua mera execução em juízo, sob o rito da execução dos títulos judiciais (art. 161, 

§6º, da Lei nº 11.101/2005). 

Todavia, a má execução do Decreto de 1890, notadamente do abuso por credores no 

uso do instituto da cessão de bens431 (outro meio de evitar a falência), e crescentes críticas de 

comerciantes sobre ele deram ensejo à elaboração de nova lei para substituí-lo. 

 

5.2.8. Lei nº 859/1902 

 

Então, em 1902, entrou em vigor a Lei nº 859. “Contradições, absurdos, portas abertas à mais 

deslavada fraude encontravam-se nesta obra”, segundo José Xavier Carvalho de Mendonça.432 

                                                 
Art. 123. Homologada a concordata ou accordo extrajudicial, o juiz confirmará a escolha dos fiscaes que tiverem 

sido nomeados pelos credores ou nomeará, quando não o tenham sido, uma commissão fiscal, de dous ou tres 

membros, escolhidos dentre elles. 

Art. 124. Da sentença que homologar a concordata haverá aggravo de petição. 

Art. 125. Negada a homologação, será declarada a fallencia. 

Art. 126. A concordata homologada poderá ser rescindida, declarando-se a fallencia: 

a) por má fé do devedor antes ou depois da homologação; 

b) si por culpa ou por negligencia do devedor o activo da massa se deteriorar, de sorte que não possa satisfazer o 

accordo celebrado. 

Art. 127. A commissão fiscal ou qualquer credor poderá requerer no caso do artigo antecedente a rescisão da 

concordata, procedendo-se na fórma do art. 49. 

Art. 128. A homologação da concordata produzirá o effeito de obrigar a todos os credores chirographarios, e 

obstará á declaração de fallencia, salvo por falta de pagamento de divida contrahida depois della, ou si não for 

cumprido o accordo. 

Art. 129. Durante o processo da homologação, não poderá o devedor alienar ou hypothecar seus bens, nem 

contrahir novas obrigações sem autorização do juiz, que procederá ás informações necessarias. 

Art. 130. A concordata preventiva poderá ser tambem processada nos termos do art. 55, nomeando o juiz uma 

commissão de syndicancia na fórma e para os fins do art. 109. 

§1º O devedor deverá instruir a petição na fórma do art. 108, declarando os termos da proposta de concordata. 

§2º O juiz poderá proceder nos termos do art. 109, paragrapho unico.” 
430 MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de direito comercial brasileiro, 2005, op. cit., p. 72. 
431 Ibid., p. 78. 
432 MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de direito comercial brasileiro, 2005, op. cit., p. 86. 
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Além disso, em agosto de 1903, por ocasião da publicação do decreto que a regulamentava, de 

nº 4.855, a Lei foi praticamente republicada, com sutis modificações, em episódio que o mesmo 

autor qualificou como “inacreditável”.  

De todo modo, esta Lei aboliu a cessão de bens e a moratória, mantendo a concordata 

preventiva ou acordo, com, todavia, algumas modificações: basicamente, de nomenclatura 

(excluído o termo extrajudicial, que qualificava o acordo); e com relação ao quórum de 

aprovação.433 No entanto, na opinião do citado autor, não houve melhora ao estado de coisas; 

“ao contrário, talvez se tornasse mais fácil a obtenção de indecorosos conchavos, sob o nome 

de concordata preventiva”.434 

Além disso, frise-se que os síndicos das falências não mais passaram a ser nomeados 

livremente pelo juiz, mas, a partir de uma lista elaborada pelas Juntas Comerciais (art. 16, §1º), 

que, então, escolhiam pessoas em conluio consigo para perpetrar fraudes nos processos de 

insolvência. Por isso, à época, os 40 síndicos do Distrito Federal foram alcunhados de “ali-

babás”, em alusão ao conto “Ali-Babá e os quarenta ladrões”.435 

Por fim, note-se que, com relação à reabilitação do devedor falido ou concordatário, 

foram mantidas as disposições do Decreto nº 917/1890. 

 

 

5.2.9. Lei nº 2.024/1908 

 

                                                 
433 Na vigência do Decreto nº 917/1890, era de ¾ dos créditos sujeitos. O art. 54, da Lei nº 859/1902, modificou-

o: 

“Art. 54. A concordata só será válida quando concedida: 

a) por maioria dos credores, representando mais de metade do valor dos creditos, si o dividendo for superior a 50 

%; 

b) por dous terços dos credores, representando tres quartos do valor dos creditos, ou tres quartos dos credores, 

representando dous terços do valor dos creditos, si o dividendo não for inferior de 30%; 

c) por tres quartos dos credores e do valor dos creditos, si o dividendo fôr menor de 30 %; 

d) si for ajustado prazo para pagamento, não excederá este de dous annos, salvo si maior fôr concedido por 3/4 

dos credores, representando 3/4 do valor dos creditos. 

Serão computados sómente os creditos reconhecidos verdadeiros e admittidos ao passivo, com exclusão dos 

credores da massa e de dominio (reivindicantes) separatistas, privilegiados e hypothecarios. 

§ 1º A proposta de concordata poderá ser apresentada com declaração escripta e assignada pelos credores, 

devidamente authenticada, concedendo-a; nesse caso o valor dos creditos e o numero dos credores se apurarão de 

conformidade com este artigo. 

§ 2º Si os credores a que se refere a ultima parte deste artigo quizerem tomar parte na deliberação da concordata, 

acceitando-a ou rejeitando-a, ficarão equiparados aos chirographarios. 

§ 3º Os credores contestados, quando em acção regular forem julgados legitimos, não ficarão sujeitos aos creditos 

da concordata. 

§ 4º Os credores por titulos não mercantis, si não se tratar de fallencia de sociedade, ficam sujeitos aos effeitos da 

concordata. 
434 MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de direito comercial brasileiro, 2005, op. cit., p. 492. 
435 Ibid., p. 86 
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Em 17/12/1908, entrou em vigor a Lei nº 2.024, de autoria de José Xavier Carvalho de 

Mendonça (com poucas modificações no Congresso). Ela alterou a regulação da concordata 

preventiva, para que ela se assemelhasse mais à atual recuperação judicial, no sentido de que 

o devedor passou a pedir ao juiz que este convocasse os credores para, reunindo-se em 

assembleia, deliberarem sobre a proposta de pagamento apresentada pelo devedor – ao invés 

de já vir a juízo com a proposta assinada pelo quórum necessário à homologação do acordo, 

como ocorria na vigência das leis de 1890 e 1902 (sob os respectivos nomes de acordo 

extrajudicial e acordo).  

No entanto, a concordata permaneceu abrangendo somente os credores quirografários 

(art. 149, §1º); limitou o prazo de parcelamento a dois anos (art. 106, §1º) mas estabeleceu o 

pagamento de, no mínimo, 20% do valor dos créditos a ela sujeitos (art. 149, §1º), sob 

quóruns436 um pouco maiores do que na lei anterior; e estabeleceu expressamente que não 

acarretaria novação (arts. 159 e 114). 

Ainda, atente-se a que, por esta Lei de 1908 foram, também, extintas a moratória e o 

acordo extrajudicial, passando-se, portanto, a haver na legislação falimentar brasileira somente 

a concordata judicial, sob duas formas: a concordata na falência (que pelo Decreto-Lei de 

1945 veio a receber a denominação concordata suspensiva) e a concordata preventiva. 

Por fim, com relação à reabilitação, é interessante observar que as regras desta Lei se 

assemelham às atuais (da lei de 2005). Por esta Lei de 1908, o falido condenado por fraude ou 

outro crime falimentar somente poderia ser reabilitado cinco anos depois. E os falidos que não 

foram condenados por quebra culposa ou fraudulenta, poderiam ser reabilitados se pagassem 

aos seus credores mais de 50%, decorrido o prazo de 10 anos depois de declarada a falência, 

ou mais de 25%, decorrido o prazo de 20 anos. Por fim, vale mencionar que foi mantido o 

mesmo procedimento, com a publicação de edital para objeção em trinta dias e a sentença 

recorrível por apelação. 

 

 

5.2.10. Decreto nº 5.746/1929 

                                                 
436 “Art. 106. A proposta de concordata para ser válida e produzir effeitos juridicos, si o pagamento fôr á vista, 

deverá ser acceita: 

a) por maioria de credores, representando, pelo menos, tres quintos do valor dos creditos, si o dividendo offerecido 

fôr superior a 60 %; 

b) por dous terços de credores, representando, pelo menos, tres quartos do valor dos creditos, si o dividendo fôr 

superior a 40 %; 

c) por tres quartos dos credores, representando, pelo menos, quatro quintos do valor dos creditos, si o dividendo 

fôr até 40 %. 



122 

 

 

Em 1929, entrou em vigor o Decreto nº 5.746, o qual, praticamente, manteve as disposições 

da Lei de 1908 relativas ao procedimento da concordata preventiva,437 com a importante 

inclusão, porém, do piso de 50% do valor dos créditos a ser satisfeito caso o devedor optasse 

por parcelar a dívida (ao invés de pagá-la à vista, com desconto, de acordo com as alíneas do 

art. 106, §1º). O prazo de dois anos máximos foi preservado, assim como a abrangência de 

apenas os credores quirografários. Na verdade, como Alexandre Marcondes Filho escreveu na 

Exposição de Motivos do Decreto-Lei nº 7.661/1945, o Decreto de 1929 foi elaborado “para 

atender, com a urgência possível, justos reclamos do comércio contra o que, na época, se 

convencionou chamar a ‘indústria da falência’, isto é, um processo de enriquecimento ilícito, 

por meio de quebras fraudulentas, que então proliferava”,438 tendo sido mantida parcela 

substantiva da Lei nº 2.024. 

Finalmente, cabe consignar que o Decreto manteve integralmente as disposições da 

Lei nº 2.024/1908 acerca da reabilitação do comerciante falido. 

 

 

5.2.11. Decreto-Lei nº 7.661/1945 

 

Em 1945, entrou em vigor o Decreto-Lei nº 7.661, pelo qual a concordata passou a ser um favor 

concedido pelo Estado, através do Poder Judiciário, ao comerciante infeliz e de boa-fé; ao invés 

de depender da aprovação da maioria dos credores,439 modificação essa efetuada sob o seguinte 

fundamento, constante da Exposição de Motivos do Decreto-Lei: 

 

“A preponderância da maioria nas deliberações coletivas somente se legitima 

quando todas as vontades deliberantes se manifestam, tendo em vista o 

interesse comum que as congregou. Ora, nas concordatas formadas por 

maioria de votos, os credores deliberam sob a pressão do seu interesse 

individual, deturpando o sentido coletivo da deliberação, e, pois, tornando 

ilegítima a sujeição da minoria. E a verdade é que, na vigência desse sistema, 

se tem verificado a constância dessa anomalia, através dos entendimentos 

externos do processo, o que importa na quebra da igualdade de tratamento dos 

credores, princípio informativo do processo falimentar.  

                                                 
437 Assim entende, por exemplo, LACERDA, José Cândido Sampaio de. Manual de direito falimentar, 1999, op. 

cit., p., 244. 
438 VALVERDE, Trajano de Miranda. Comentários à Lei de Falências, 1999, op. cit., p. 193. 
439 LACERDA, José Cândido Sampaio de. Manual de direito falimentar, 1999, op. cit., p. 245. 
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Atendendo a essas ponderações, o projeto consagra a concordata como favor 

concedido pelo juiz, cuja sentença substitui a manifestação da vontade dos 

credores na formação do contrato”.440 

 

Note-se, também, que a concordata preventiva da falência somente abrangia os 

credores quirografários (art. 156, §1º441), ou seja, era indiferente aos credores com garantias 

reais e fidejussórias. Veja-se, novamente, o que dispôs a Exposição de Motivos:  

 

“A concordata preventiva visa às relações do devedor com seus credores 

quirografários. No complexo das atividades do comerciante ela é um 

compartimento estanque, dentro do qual se modificam aquelas relações. 

Prevenindo a declaração da falência, essa concordata não cancela a 

administração do devedor, nem impede a continuação do seu negócio, e, por 

isso mesmo, não antecipa o vencimento dos créditos não sujeitos aos seus 

efeitos. Os titulares de privilégios continuam no exercício pleno de seus 

direitos. Não sendo envolvidos os seus interesses no processo, a ele não 

devem comparecer. 

O projeto, reconhecendo essa situação, cuida somente da habilitação dos 

quirografários. Os demais créditos permanecem fora do processo, a despeito 

de que serão objeto de estudo do comissário em seu relatório de 

informação”.442 

 

Essa exclusão, aliás, mostrou-se uma das causas do insucesso da adoção deste 

instrumento de negociação de dívidas, tanto para devedores honestos, quanto para os credores. 

Ainda, merece destaque a extinção da falência culposa.443 Finalmente, observe-se que 

as regras da reabilitação do falido foram levemente alteradas com relação à legislação anterior, 

passando a estabelecer as seguintes hipóteses, parecidas com a Lei atual: pagamento de mais 

                                                 
440 VALVERDE, Trajano de Miranda. Comentários à Lei de Falências, 1999, op. cit., p. 266-267. 
441 Art. 156. O devedor pode evitar a declaração da falência, requerendo ao juiz que seria competente para decretá-

la, lhe seja concedida concordata preventiva. 

§ 1° O devedor, no seu pedido, deve oferecer aos credores quirografários, por saldo de seus créditos, o pagamento 

mínimo de (...). 
442 VALVERDE, Trajano de Miranda. Comentários à Lei de Falências, 1999, op. cit., p. 267. 
443Confira-se a seguinte lição de Trajano de Miranda Valverde, autor de projeto no qual baseou-se o Decreto-Lei 

de 1945:  

“A lei revogada (de 1929) concedia ao falido o direito de exercer o comércio, ou qualquer indústria ou profissão, 

depois da realização da primeira assembleia de credores. Cancelara-se, assim, o disposto no nº 4, do art. 2º, do 

Cód. Comercial, que proibia o comércio pelos falidos não legalmente reabilitados. 

Mas era um presente de grego. 

Mesmo depois de encerrado o processo de falência, seria difícil, senão impossível, para o falido, o exercício 

pessoal do comércio. Sujeito às execuções singulares, que os credores resolvessem contra ele intentar (art. 133), 

não poderia nuca o falido comerciar tranquilamente, conseguir um novo patrimônio, liberto das obrigações 

anteriores. Durante a falência, a sua situação era ainda mais precária, porquanto os bens que fossem adquirindo 

iriam sendo absorvidos pela massa falida (art. 39). 

Se o falido, por conseguinte, não tivesse conseguido, conforme a lei revogada, a sua reabilitação, ou pela 

concordata aceita e cumprida, ou pela quitação geral dos credores, pelo modo e forma prescritos então na lei, a 

profissão de comerciante seria para ele impraticável.  

O falido não reabilitado, continuando a pesar no seu patrimônio o saldo das dívidas não integralmente satisfeitas 

na sua falência, havia de evitar sempre, tanto o exercício legal”. 
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de 40% de todos os créditos (que a Lei atual alterou para mais de 50% dos quirografários e, 

integralmente, os créditos na ordem de prioridade anterior); e o decurso de cinco ou dez anos, 

contados do encerramento o processo de falência, conforme o falido tenha, ou não, sido 

condenado por crime falimentar. Outra diferença reside na hipótese de condenação: caso a pena 

tenha sido de detenção, a reabilitação comercial somente será concedida três anos após seu 

cumprimento (ou dez anos após o encerramento do processo de falência, o que ocorrer por 

último), e, se for de reclusão, o prazo é de cinco anos (ou dez anos, do encerramento do 

processo de falência, o que ocorrer por último) (arts. 134 a 138, e 197, do Decreto-Lei). 

 

 

5.3. Projeto de Lei nº 4.376/1993 

 

Em 22/12/1993, o Poder Executivo enviou ao Congresso o Projeto de Lei nº 4.376/1993, que 

regulava a falência, a recuperação judicial e a concordata preventiva. Esta abrangia apenas os 

credores quirografários (art. 39), porém, de acordo com a Exposição de Motivos,444 “valoriza-

se a concordata mediante (...) o sobrestamento das execuções por dívidas não sujeitas aos seus 

efeitos, após a avaliação dos bens do devedor”, suspensão essa que prosseguiria se o 

concordatário não cumprisse a concordata (art. 37). 

O Projeto seguiu para a Câmara dos Deputados, onde recebeu 39 emendas entre o ano 

de 1994 e 22/03/1995, quando foi enviado à Comissão Especial Destinada a Emitir Parecer ao 

Projeto de Lei, relatada pelo deputado Osvaldo Biolchi. No dia 30/05/1996, o relator finalizou 

o Parecer, o qual foi homologado por tal Comissão em 04/12/1996, que, através do Parecer, 

votou por um Substitutivo, o qual inseriu a recuperação judicial no lugar da concordata 

                                                 
444 Diário do Congresso Nacional, Seção I, de 22/02/1994, p. 1988. 
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suspensiva.445 De acordo com o art. 55, todos os credores446 (e não apenas os quirografários) 

sujeitar-se-iam à recuperação judicial. 

Aqui, vale uma digressão: a lei de alienações fiduciárias ainda não existia 

juridicamente, já que data de 1997. Menos ainda, a cessão fiduciária de recebíveis no mercado 

financeiro, que passou a ser largamente adotada a partir de Medida Provisória de 2001, como 

exposto no capítulo da evolução legislativa sobre as garantias fiduciárias. 

Retomando-se o trâmite do PL nº 7.376/1993, o Substitutivo datado de 04/12/1996 

recebeu, até 14/10/1999, outras 136 emendas. Referem-se à sujeição de credores com garantias 

fiduciárias à recuperação judicial a Emenda nº 82, que os manteve; e a Emenda nº 102, de 

27/09/1999, do deputado Jovair Arantes, que, alterando a ordem de alguns dispositivos do 

Substitutivo, propôs a seguinte redação ao seu (Emenda) artigo 30, sem justificativas para este 

dispositivo: 

 

“Art. 30. Estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial todos os credores 

anteriores ao pedido, inclusive a Fazenda Pública, seja qual for a natureza de 

seu crédito, observado, quanto a esta, o disposto no art. 45 desta lei. 

(...) 

§4º. Tratando-se de credor titular da posição de proprietário-fiduciário, de 

arrendador mercantil, ou de proprietário ou compromissário comprador de 

fração ideal de imóvel, com cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, 

prevalecerão, para todos os efeitos, os direitos de propriedade sobre a coisa 

alienada fiduciariamente ou objeto de arrendamento mercantil, ou objeto de 

venda ou promessa de venda de fração ideal de imóvel, qualificada pelas 

cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade, observando-se neste último 

caso, no que for cabível, o art. 107 desta lei.” 

 

Pela primeira vez na tramitação no PL nº 7.376/1993, propôs-se a exclusão dos 

credores fiduciários da recuperação judicial. Isso, repise-se, por emenda de 27/09/1999, quando 

                                                 
445 Vale conferir o seguinte trecho do voto do deputado Osvaldo Biolchi, relator da Comissão Especial Destinada 

a Emitir Parecer ao Projeto de Lei, pela aprovação do Substitutivo, a fim de justificar tal substituição de institutos, 

em 30/05/1996: “A recuperação judicial pretende corrigir os erros de gestão dos administradores da empresa. 

Ainda que, na maioria das vezes, a crise da empresa não seja causada pela prática de ilícitos, o certo é que ela, 

muitas vezes, é o reflexo de equívocos na definição de estratégias ou no estabelecimento de prioridades, que se 

refletem sobre todos os agentes econômicos envolvidos, gerando passivos ilíquidos. 

Na concordata, pela legislação vigente, o credor deixa de receber no vencimento o que lhe é devido, ficando 

limitado à expectativa de ressarcimento parcial a médio prazo. Impossibilitado de intervir na gestão da empresa 

devedora, resta-lhe confiar no improvável: que os administradores passem a utilizar métodos mais racionais, numa 

situação em que os riscos de inviabilização aumentam, pela dificuldade de obtenção de recursos destinados a 

investimento e ao capital de giro. 

Este é um óbice que o Substitutivo afasta, com a figura da gestão compartilhada com o Comitê de Recuperação, 

ou por ele fiscalizada, no caso da liquidação judicial, alcançando uma capacidade de atuação bem maior que a 

desempenhada atualmente pelo Comissário, cujo poder de intervenção é mínimo” (reproduzido no Diário da 

Câmara dos Deputados – Suplemento, de 03/12/1999, p. 182). 
446 Os trabalhistas submeter-se-iam, desde que o devedor não dispusesse de recursos para lhes pagar integralmente 

(art. 56). 
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a lei de alienação fiduciária de imóveis vigorava há cerca de 2 anos, com ampla aceitação e no 

mercado imobiliário. 

A Emenda nº 102 veio a ser integralmente adotada no art. 40, §4º, pela Comissão 

Especial, que, em 30/11/1999, homologou o novo parecer do deputado Osvaldo Biolchi sobre 

as 136 emendas. 

O Parecer foi levado ao Plenário da Câmara apenas em 22/07/2003, ocasião em que 

recebeu mais 347 emendas (redigidas em datas anteriores, como se informará adiante).  

Cinco delas dispuseram sobre o tratamento aos credores fiduciários na recuperação 

judicial, todas de 2003, quando, atente-se, havia cerca de dois anos que o mercado financeiro 

passara a adotar, cada vez mais devido à sua eficiência, a cessão fiduciária de crédito como 

nova forma de garantia de obrigações. 

A Emenda nº 137, de 11/07/2003, sugeriu a substituição daquele art. 30, §4º, pelo 

seguinte art. 49, §3º,447 de modo que incluir na recuperação judicial os credores com garantias 

fiduciárias, sem, porém, nenhuma justificativa que a acompanhasse. 

A Emenda nº 180, de 12/07/2003, visava ao artigo que cuidava da restituição de bens 

na recuperação judicial, qual seja, o art. 27, do Substitutivo, a fim de proibir a restituição de 

bens durante a recuperação judicial, sob a seguinte justificativa do seu proponente: 

 

“Só deve haver o pedido de restituição na falência e não na recuperação, onde 

a empresa está em plena atividade e eventual pleito de restituição pode vir a 

comprometer essa recuperação que, em verdade, é o grande avanço da 

proposição, vez que a liquidação a ninguém interessa. 

Se, por exemplo, o maquinário e o equipamento necessários à produção 

estiverem sob regime de "leasing" ou alienação fiduciária em garantia, 

havendo o pleito restituitório e sendo a restituição dos bens efetivada, haverá 

a paralisação das atividades do devedor e, consequentemente, frustrada 

estaria a recuperação”. 

 

Já a Emenda nº 268, de 08/07/2003, do deputado Pedro Henry, possuía o objetivo de 

excluir os mencionados credores da recuperação judicial, para “prestigiar o propósito 

macroeconômico de estimular e baratear o crédito”.448  

                                                 
447 “Art. 49. Estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial todos os credores anteriores ao pedido. 

§3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário-fiduciário de bens móveis ou imóveis de arrendador 

mercantil ou de proprietário ou promitente vendedor de, imóvel, cujos respectivos contratos contenham cláusula 

de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato 

de venda com reserva de domínio, prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, 

observada a legislação respectiva, podendo ainda o plano de recuperação judicial prever outras condições de 

cumprimento do contrato, na forma do art. 51. I, desta lei”. 
448 "Art. 49. Estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial os créditos anteriores ao pedido. 

(...) 
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Ainda, vale notar que, pela a Emenda nº 332, de 08/07/2003, o mesmo autor daquela 

de número 268, propôs a instituição do stay period de 180 dias, excluídos desta suspensão os 

créditos garantidos por bens fungíveis, penhor ou alienação fiduciária de direitos creditórios, 

“de forma a permitir o acesso da empresa a linhas de crédito necessárias à viabilização do 

próprio processo de recuperação”. 

Por fim, pela Emenda nº 484, de 10/07/2003, do deputado Beto Albuquerque, foi 

sugerida a exclusão dos credores com garantias fiduciárias, pelo art. 49, §3º.449 O dispositivo 

não foi acompanhado de nenhuma justificativa, mas é interessante conferir o argumento do 

redator dessa emenda para a necessidade de exclusão de tais credores do stay period, que tratou 

em outros dispositivos da mesma emenda: 

 

“Por um lado, o risco de submeter tais operações ao efeito suspensivo é 

reduzir o crédito ao primeiro sinal de fragilidade que venha a ser percebido 

pelos credores. Isto traria efeitos prejudiciais à sociedade, reduzindo o acesso 

ao crédito de curto· prazo no momento em que é muito importante para o 

funcionamento da empresa. Além disso, aumentar-se-iam as chances de 

quebra de empresas em princípio viáveis, bem como um encarecimento do 

crédito para todas as empresas. Por outro lado, deixar tais operações de fora 

do efeito suspensivo em nada prejudicaria o bom andamento do processo de 

recuperação judicial, mesmo, porque elas não afetam o processo produtivo da 

empresa. Pelo contrário, tais créditos continuariam fluindo e contribuindo 

para a recuperação da empresa dado que os credores estarão mais confiantes 

na viabilidade da recuperação dá empresa e seus créditos terão maior proteção 

em caso de falência.” 

 

Vale notar que, na mesma sessão de 22/07/2003, a bancada do Partido Progressista 

Socialista pediu a palavra para sustentar que seria uma falácia o fato de bancos reduzirem o 

spread se suas garantias, notadamente penhores e cessões fiduciárias sobre direitos creditórios 

do devedor, não fossem atingidas pela recuperação judicial; e que o spread, na verdade, 

                                                 
§3° Não serão alcançadas pela recuperação judicial as demais garantias reais, em especial as que forem 

representadas por penhor ou alienação fiduciária de recebíveis, aplicações financeiras, duplicatas ou outros 

títulos de crédito e valores mobiliários. 

§4° Às operações de desconto bancário e ao patrimônio de afetação disciplinado em lei aplicar-se-ão, tanto na 

recuperação judicial como na falência, as disposições relativas ao pedido de restituição previstas na Seção IV do 

Capítulo II desta lei. 
449 “Art. 49. Estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial todos os credores anteriores ao pedido. 

(...) 

§3º. Tratando-se de credor titular da posição de proprietário-fiduciário, de bens móveis ou imóveis, de 

arrendador mercantil, de proprietário ou promitente comprador de imóvel, com cláusula de irrevogabilidade e 

irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva 

de domínio, prevalecerão, para todos os efeitos, os direitos de propriedade sobre a coisa, observada a legislação 

respectiva.” 
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decorreria da falta de competição entre bancos privados que lhes permitiria cobrar “juros 

exorbitantes”.450 

Dentre essas emendas, a Comissão Especial rejeitou aquelas que excluíam tal crédito 

da recuperação judicial (268, 332 e 484). E, assim, a Subemenda Substitutiva às Emendas de 

Plenário, ao Substitutivo Adotado pela Comissão Especial, deu a seguinte redação ao art. 48, 

§3º, na versão publicada451 em 06/09/2003: 

 

“Art. 48. Estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial todos os credores 

anteriores ao pedido.  

(...) 

§3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário-fiduciário de bens 

móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, ou de proprietário ou promitente 

vendedor de imóvel, cujos respectivos contratos contenham cláusula de 

irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações 

imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de 

domínio, prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições 

contratuais, observada a legislação respectiva, podendo ainda o plano de 

                                                 
450 Foram estas as palavras do deputado Roberto Freire, líder do partido: A presente emenda visa assegurar que 

créditos decorrentes de operações financeiras, nas quais as empresas oferecem recebíveis (títulos de crédito ainda 

não vencidos ou a própria conta-corrente) às instituições financeiras como garantia (caução) para obtenção de 

empréstimos, sejam submetidos às mesmas regras a que se sujeitamos demais credores.  

Assim, as instituições financeiras terão que submeter o recebimento desses créditos às regras estabelecidas pelo 

plano de recuperação ela empresa, o qual terá que ser aprovado pelos demais credores em assembleia devidamente 

constituída, e, na falência, à ordem fixada em lei.  

Note-se que permitir que as instituições financeiras executem essas garantias no curso da recuperação judicial, 

independente do plano, representa um retrocesso às evoluções que o projeto inicial propiciou, pois inviabiliza 

totalmente a recuperação das empresas em dificuldades, uma vez que os recebíveis dados em garantia representam 

o. fluxo de caixa futuro dessas empresas, justamente o que viabilizará o saneamento do passivo e a quitação 

gradual das dívidas.  

Qualquer medida que venha a dificultar a recuperação das empresas vai na contramão do espírito e objetivo dessa 

nova Lei, assim como destoa das modernas legislações falimentares editadas nos países desenvolvidos, sejam eles 

de tradição jurídica romana ou anglo-saxônica. E não se diga que retirar tais privilégios das instituições financeiras 

inviabilizará a redução dos spreads bancários, haja vista, que tal argumento não reflete as reais justificativas para 

o elevado custo do crédito no Brasil. Muitos especialistas, como o ex-diretor do Banco Central, Sérgio Werlang, 

em recente artigo publicado no jornal Valor Econômico, já explicaram de sobejo que tal assertiva não passa de 

uma falácia.  

Isso porque, a partir de dados oficiais fornece-se outra realidade, muito diversa da alegada pelas instituições 

financeiras.  

De acordo com o Bacen, enquanto que o risco de inadimplência representa 14% (quatorze por cento) na 

composição do spread, o lucro líquido das instituições representa exagerados 44% (quarenta e quatro por cento). 

 Disso, extrai-se a fácil conclusão de que não é o risco do não recebimento do crédito a razão do spread elevado e 

sim a exorbitante margem de lucro praticada, decorrente da ausência de concorrência setorial entre os bancos, 

entre inúmeras outras razões. 

Outro motivo que igualmente nos leva a crer pela fragilidade da argumentação utilizada pelos que pretendem a 

manutenção das garantias é o fato de que menos de 2% (dois por cento) das empresas no Brasil vão a falência.  

Isso, somado ao dado de que 70% (setenta por cento) do crédito no País é tomado pelo próprio Governo (que não 

se submete à Lei de Falências), leva por terra qualquer argumento que pretenda justificar a manutenção do excesso 

de garantias e privilégios utilizados pelos bancos.  

Por tais considerações, nada justifica que os créditos garantidos pelos recebíveis das empresas em dificuldade, 

cujos detentores invariavelmente são as instituições financeiras, não se submetam às mesmas regras estabelecidas 

para os demais credores, razão pela qual apresenta-se a apresente emenda”. 
451 No Diário da Câmara dos Deputados. 
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recuperação judicial prever outras condições de cumprimento do 

contrato, na forma do art. 50, I”. 

 

Mas, a Subemenda recebeu algumas sugestões de membros do Poder Executivo, foi 

alterada e, em 15/10/2003, apresentada ao Plenário da Câmara. Nesta última versão (PL nº 

4.376-E), o art. 48, §3º, tornou a excluir os credores por garantias fiduciárias, sem nenhuma 

justificativa oficial: 

 

“Art. 48. Estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial todos os credores 

anteriores ao pedido.  

(...) 

§ 3° Tratando-se de credor titular da posição de proprietário-fiduciário de 

bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, ou de proprietário ou 

promitente vendedor de imóvel, cujos respectivos contratos contenham 

cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações 

imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de 

domínio, prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições 

contratuais, observada a legislação respectiva”. 

 

Esse foi o texto enviado ao Senado, naquele mesmo mês. 

Na reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, do Senado, realizada em 

13/04/2004, o senador Ramez Tabet ofereceu Substitutivo integral ao texto do PLC nº 71/2003, 

no qual tomou em consideração as 81 emendas. Após, foram apresentadas outras 59 emendas 

(de número 82 a 140). Dessas, disseram respeito às garantias fiduciárias as Emendas nº 89 e 

107. 

 

A Emenda nº 89, do senador Demóstenes Torres, eliminava a expressão “e as 

condições contratuais” do § 3º, do art. 48, para que não houvesse tratamento privilegiado, na 

recuperação judicial, dos contratos de alienação fiduciária e outros referidos pelo dispositivo. 

E a Emenda nº 107, redigida pelo senador César Borges, visando a conferir maior clareza à 

impossibilidade de venda ou retirada de bens objetos de contratos de alienação fiduciária e 

outros (leasing, de promessa de compra e venda, inclusive em incorporações imobiliárias, ou 

em contratos com reserva de domínio pelo credor), propunha que essa impossibilidade 

restringisse-se a “bens de capital essenciais à atividade empresarial”, para que se excluíssem 

as alienações fiduciárias de direitos creditórios e, assim de acordo com sua (emenda) 

justificativa, reduzisse-se o custo do crédito. 

Ao analisar as 140 emendas recém oferecidas, no Parecer nº 534, de 04/05/2004, o 

relator do Substitutivo do Senado, senador Ramez Tebet, não ignorou, em sua introdução, 
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algumas características do cenário microeconômico, principalmente o fato de as garantias 

fiduciárias haverem sido muito bem recebidas no mercado financeiro àquela época e, com isso, 

virem sendo cada vez mais utilizadas.452 

Além disso, o senador adotou como um dos princípios de seu Substitutivo o da 

“Redução do Custo do Crédito no Brasil”, que significava o respeito, pela Lei de Falências e 

Recuperação de Empresas, das garantias e privilégios contratualmente concedidos a credores, 

a fim de incentivar “a aplicação de recursos financeiros a custo menor nas atividades 

produtivas, com o objetivo de estimular o crescimento econômico”.453 

Ainda abordando o tratamento da lei aos créditos com garantias fiduciárias diante da 

recuperação judicial, o relator foi muito claro no sentido de que a lei tinha dois objetivos às 

vezes conflitantes: o de criar um ambiente favorável ao soerguimento das empresas viáveis; 

mas, ao mesmo tempo, proteger o crédito, tanto ao tornar rápida a execução de suas garantias, 

quanto ao tutelar o direito de propriedade dos credores proprietários, fatores esses que 

contribuem para a redução dos custos de financiamento no Brasil. Então, frisou que o projeto 

da Câmara dos Deputados apenas previa que durante toda a recuperação judicial os créditos 

com garantias fiduciárias estariam excluídos, o que, portanto, acarretaria na total falta de 

proteção aos bens essenciais à sobrevivência da empresa no início do processo de recuperação 

judicial, momento esse crucial par se saber se será recuperável ou não.454 

                                                 
452 O senador escreveu o seguinte: “A mudança incessante, a turbulência e a incerteza não são características 

apenas da macroeconomia. Na esfera microeconômica – aquela que trata da constituição e interação das empresas 

e dos agentes individuais – a transformação no panorama é igualmente radical: (...) c) relações contratuais mais 

fluidas que o direito de propriedade passam a reger as relações produtivas. Empresas abandonam, por exemplo, a 

propriedade do capital fixo, que é substituída por contratos de alienação fiduciária ou de arrendamento mercantil 

operacional (leasing operacional); d) formas tradicionais de garantia, como a hipoteca e o penhor, perdem 

gradualmente sua efetividade, à vista da proliferação de novas formas de contratos, como a securitização de 

recebíveis, a alienação fiduciária de imóveis, a cessão de direitos creditórios e os instrumentos financeiros 

chamados derivativos”. 
453 “Princípios adotados na análise do PLC nº 71, de 2003, e nas modificações propostas: (...) 6) Redução do custo 

do crédito no Brasil: é necessário conferir segurança jurídica aos detentores de capital, com preservação das 

garantias e normas precisas sobre a ordem de classificação de créditos na falência, a fim de que se incentive a 

aplicação de recursos financeiros a custo menor nas atividades produtivas, com o objetivo de estimular o 

crescimento econômico”. 
454 Veja-se o seguinte trecho do Parecer: “A lei de falências busca conciliar dois objetivos muitas vezes 

conflitantes: reduzir os custos financeiros no País, por tornar mais rápidas e efetivas as execuções de garantia, e 

criar um ambiente favorável para que empresas sólidas, conjunturalmente em dificuldades, possam reestruturar-

se economicamente e, com isso, conservar ativos intangíveis e manter empregos. 

Segundo as regras estabelecidas para a recuperação judicial, o deferimento de seu processamento implica 

suspensão das ações e execuções contra o devedor pelo prazo de 180 dias. No entanto, a redação dada ao art. 48, 

§ 3º, do PLC nº 71, 2003, prevê a prevalência, na recuperação judicial, das condições contratuais originais quanto 

a créditos garantidos por alienação fiduciária ou decorrentes de arrendamento mercantil (leasing).  

Com isso, faculta-se a esses credores a busca e apreensão de bens de sua propriedade que se encontrem em poder 

do devedor.  

Essa situação prejudica as chances de recuperação de empresas que dependam desses bens para a continuação de 

suas atividades. Tome- se como exemplo uma indústria gráfica que tenha arrendado as máquinas impressoras com 

as quais trabalha. Se se der o direito ao arrendador de retirar essas máquinas durante o período de suspensão que 
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Ressalte-se que, ao referir-se ao tratamento do Substitutivo aos créditos garantidos por 

penhor sobre títulos de crédito, o senador também destacou que eles não interferiam em direitos 

de propriedade do credor, ao contrário do que ocorria com os credores com garantias 

fiduciárias, cujo direito de propriedade precisava ser respeitado.455 

Sob essas visões, o senador colocou a grande novidade de seu Substitutivo: 

 

“Por isso, propomos uma solução de equilíbrio: não se suspendem as ações 

relativas aos direitos dos credores proprietários, mas elimina-se a 

possibilidade de venda ou retirada dos bens durante os 180 dias de suspensão, 

para que haja tempo hábil para a formulação e a aprovação do plano de 

recuperação judicial. Encerrado o período de suspensão, todos os direitos 

relativos à propriedade são devolvidos ao seu titular.  

Como essas obrigações não se sujeitam à recuperação judicial, naturalmente 

o plano aprovado deverá prever o pagamento desses credores em condições 

satisfatórias, sob pena de estes exercerem o direito de retirada dos bens e 

inviabilizarem a empresa. A inspiração para essa solução decorre do disposto 

no art. 170 da Constituição, que tutela, como princípios da ordem econômica, 

o direito de propriedade e a sua função social”. 

 

E, assim, analisou a Emenda nº 107 nos seguintes termos, rejeitando a de nº 89 em 

razão do voto favorável àquela: 

 

                                                 
caracteriza o início da recuperação judicial, fica inviabilizado o soerguimento da empresa, pois nenhum plano de 

recuperação será viável se a empresa não contar nem mesmo com a maquinaria indispensável a sua produção.  

Por outro lado, não se pode negar aos credores proprietários o direito de reaver seus bens, sob pena de se 

comprometer a segurança que caracteriza esses contratos e, assim, reduzir a efetividade de instrumentos que, 

reconheça-se, têm proporcionado, nas modalidades de crédito com garantia mais segura, como a alienação 

fiduciária, taxas de juros bastante inferiores à média praticada no País.  

Do ponto de vista prático, essa conciliação de interesses exige do legislador parcimônia na utilização de remédios 

extremos. No caso da alienação fiduciária e de outras formas de negócio jurídico em que a propriedade não é do 

devedor, mas do credor, é preciso sopesar a proteção ao direito de propriedade e a exigência social de proporcionar 

meios efetivos de recuperação às empresas em dificuldades”. 
455 “Feitas essas considerações sobre a necessária conciliação entre o direito de propriedade e a proteção mínima 

necessária à eficácia do processo de recuperação judicial, cabe tratar de questão semelhante: a previsão, na 

recuperação judicial, da continuação das ações e execuções para recebimento de créditos garantidos por penhor 

sobre créditos. Como no caso precedente, trata-se de conflito de interesses entre credores e entre credores e 

devedores, embora não esteja em jogo o direito de propriedade, mas a efetividade da garantia real.  

No PLC nº 71, de 2003, prevê-se a suspensão de todas as ações e execuções contra o devedor no período de 

suspensão da recuperação judicial, exceção feita a) às ações relativas a quantias ilíquidas, b) às ações de natureza 

trabalhista e c) às ações relativas a créditos com garantia pignoratícia sobre títulos de crédito, direitos creditórios, 

aplicações financeiras e valores mobiliários (art. 52, VI, do PLC nº 70, de 2003).  

Decidimos eliminar a última exceção, uma vez que o penhor, como garantia real que é, deve ser colocada na 

mesma condição das demais garantias reais. Não excluída a exceção do texto do PLC nº 71, de 2003, os respectivos 

credores teriam a prerrogativa de violar o princípio da par conditio creditorum, ou seja, poderiam “furar a fila” 

de recebimentos e ter precedência inclusive sobre os credores tributários, trabalhistas e sobre os demais credores 

garantidos, o que não parece adequado. 

Além de não ter guarida em argumento de caráter social, a prioridade que se concederia a esses créditos também 

não tem fundamento na racionalidade econômica, mesmo porque a Lei de Falência em vigor não traz semelhante 

previsão e não foram apresentados elementos capazes de demonstrar a conveniência do reforço dessas garantias 

em detrimentos dos demais credores”. 
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“Em relação à Emenda nº 107, entendemos meritória a distinção que faz entre 

bens em geral e bens de capital. O objetivo da modificação do art. 48, § 3º, 

do texto aprovado na Câmara foi evitar que a venda das instalações ou a 

retirada de bens, máquinas ou equipamentos inviabilizasse a recuperação das 

empresas. Em nenhum momento se quis diminuir a garantia da alienação 

fiduciária de créditos, permitida pela Medida Provisória nº 2.160-25, de 23 de 

agosto de 2001, e já utilizada com frequência pelas instituições financeiras 

para concessão de crédito a empresas brasileiras. Dessa forma, a redação 

proposta pela referida emenda é mais adequada, pois mantém a proteção às 

instalações, máquinas e equipamentos do devedor em recuperação judicial, 

mas deixa claro que não há prejuízo à garantia desses contratos, o que 

contribui para a expansão do crédito e a redução de seu custo no Brasil”. 

 

E assim o art. 49, §3º, foi redigido pelo senador Ramez Tabet, e aprovado pela 

Comissão de Assuntos Econômicos, do Senado: 

 

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na 

data do pedido, ainda que não vencidos. 

(...) 

§3º. Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens 

móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente 

vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de 

irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações 

imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de 

domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e 

prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições 

contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, 

durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º, a venda ou 

a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a 

sua atividade empresarial”. 

 

O Substitutivo foi, depois, enviado à Comissão de Constituição e Justiça, na qual 

recebeu mais 13 emendas. No entanto, nenhuma delas aludiu ao art. 49. Em 23 e 29/06/2004, 

no Plenário do Senado, o Substitutivo da Comissão de Assuntos Econômicos recebeu outras 

61 emendas, que deram ensejo a outros pareceres, acerca delas, pelas mencionadas Comissões 

do Senado, porém, nenhuma relativa ao art. 49, §3º. Enfim, na sessão de 06/07/2004, o Plenário 

do Senado aprovou a redação final do Substitutivo,456 com a redação do art. 49, §3º tal qual 

constou do Parecer nº 535, do senador Ramez Tabet. Para Paulo Penalva Santos, esse 

Substitutivo acabou sendo, de fato, um novo Projeto, em razão de suas substanciais alterações 

ao texto que, em 2003, foi recebido da Câmara dos Deputados.457 

                                                 
456 Publicada no Diário do Senado de 07/07/2004, nas páginas 21.131/21.159. 
457 SANTOS, Paulo Penalva. “A recuperação extrajudicial na nova lei de falências”. In: SANTOS, Paulo Penalva 

(Coord.). A Nova Lei de Falências e Recuperação de Empresas: Lei nº 11.101/05. 1ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2006, p. 370. 
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Finalmente, no dia 14/12/2003, o Substitutivo do Senado (que recebeu o nº 4.376-F) 

foi levado ao Plenário da Câmara dos Deputados, com parecer favorável da Comissão Especial 

desta Casa, salvo com relação a poucos dispositivos. Durante as discussões na Câmara, a 

disciplina dos credores fiduciários pelo art. 49, §3º, não foi mencionada. Enfim, nessa sessão, 

o Substitutivo do Senado foi aprovado com poucas modificações458 e enviado à sanção do 

presidente da República, que, em 09/01/2005, vetou outros poucos dispositivos. 

Enfim, após mais de 10 anos de tramitação no Congresso Nacional, o Substitutivo do 

senador Ramez, com poucas alterações pela Câmara e pela Presidência – nenhuma destas 

relativa ao art. 49, §3º, esclareça-se –, foi publicado no Diário Oficial da União de 09/02/2005, 

entrando em vigor no dia 09/06/2005 (art. 201). 

 

  

                                                 
458 Diário da Câmara de 15/12/2003, páginas 54.931 a 54.960. 
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6. GARANTIA FIDUCIÁRIA DE DIREITO DE CRÉDITO NO ART. 49, 

§3º, DA LEI Nº 11.101/2005 

 

 

6.1. Redação do art. 49, §3º 

 

Colocadas as evoluções histórica e legislativa das garantias fiduciárias e da legislação de direito 

concursal, no Brasil e em países que influenciaram sua legislação, passa-se a abordar a vigente 

redação do dispositivo da Lei nº 11.101/2005 que estabelece o tratamento aos credores 

detentores daquelas garantias diante da recuperação judicial do devedor. 

Ao longo dos mais de 10 anos de vigência da Lei, seus intérpretes parecem divergir, 

basicamente, sobre a definição: (i) do credor proprietário fiduciário de quais bens está 

totalmente excluído, ou parcialmente excluído, ou totalmente incluído na recuperação judicial; 

e (ii) de quais bens objeto da propriedade fiduciária em garantia são passíveis de retomada 

total, ou parcial, da posse direta do devedor, ou sequer permanecem sob a posse direta do credor 

ou do devedor, durante o período de suspensão das execuções, de 180 dias.459 Essas 

discordâncias parecem decorrer das diferentes interpretações que conferem às seguintes 

grifadas expressões do §3º, do art. 49, da Lei nº 11.101/2005, que serão referidas por diversas 

vezes nos itens seguintes: 

 

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na 

data do pedido, ainda que não vencidos. 

(...)   

§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de 

bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou 

promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham 

cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações 

imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de 

domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e 

prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições 

contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, 

durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a 

venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital 

essenciais a sua atividade empresarial”. 

 

 

 

                                                 
459 A que se refere o art. 6º, §4º. 
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6.2. Titular da posição de credor-fiduciário 

 

A propriedade fiduciária de quaisquer bens e direitos nasce com o registro do contrato que a 

constitui, nos cartórios com função registral que exigir a lei específica aplicável.460 Logo, sem 

o registro, a garantia fiduciária não produzirá efeitos perante terceiros.461 E tendo em vista que 

esses efeitos somente nascerão quando o registro for realizado, somente existirão perante 

terceiros do dia do registro em diante (efeitos ex nunc).  

Portanto, o titular da posição de credor fiduciário abrangido pelo art. 49, §3º, será 

aquele cujo contrato, que lhe conferiu essa posição, esteja registrado, no cartório correto, no 

dia útil imediatamente anterior ao dia em que o devedor protocolizou sua petição inicial de 

recuperação judicial. 

Com relação à repartição de registro, cabe aqui sintetizar o que já foi exposto ao longo 

deste trabalho com relação a cada espécie de crédito. 

Caso o bem objeto da garantia for um direito de crédito mencionado em contrato, 

o registro deve ocorrer no cartório de registro de títulos e documentos do domicílio do devedor-

fiduciante.462 Mas se o direito de crédito transferido for relacionado a imóveis, deve ocorrer 

no cartório de registro de imóveis em que o imóvel esteja registrado. 

Ainda, se o bem objeto da garantia forem títulos de crédito ao portador, à ordem e 

nominativos cartulares, eles, em regra, não podem ser objeto da cessão fiduciária,463 pois 

requerem o endosso para sua transmissão e não existe endosso fiduciário ou endosso 

condicional.464 A exceção é a hipótese de o fiduciante receber o título com a cláusula “não à 

ordem”, e, então, ele somente pode transferi-lo por cessão de crédito, ou seja, via termo de 

cessão, que deve ser registrada no cartório de títulos e documentos do domicílio do devedor. 

Se o bem objeto da garantia forem direitos mencionados títulos de crédito 

nominativos escriturais (em registro físico ou eletrônico), o respectivo termo de cessão deverá 

ser registrado no cartório de títulos e documentos do domicílio do devedor e, adicionalmente, 

                                                 
460 Vide item 3.2.5. 
461 Neste mesmo sentido da imprescindibilidade do registro, CARVALHO, Ernesto Antunes de. “Cessão 

fiduciária de direitos e títulos de crédito (recebíveis)”. Revista do Advogado. Associação dos Advogados de São 

Paulo: São Paulo, 2009, n. 105, p. 56. 
462 Vide item 3.2.5. 
463 Tal como se expôs no item 4.2.9. 
464 Lembre-se sempre de que a transmissão fiduciária do direito mencionado no título é diferente deste direito – 

ou seja, o pagamento do valor prometido ou ordenado no título de crédito – ser garantido por alienação ou cessão 

fiduciária. 
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se negociados no mercado de balcão organizado, mantido pela CETIP S.A. – Mercados 

Organizados, basta que seja registrado perante esta pessoa jurídica.465 

Se os bens objeto da garantia forem direitos de crédito advindos de ações e outros 

valores mobiliários,466 basta que o contrato seja averbado junto aos livros próprios da 

companhia (para ações nominativas e ações endossáveis)467, da instituição financeira 

custodiante (para ações escriturais)468 ou da CETIP S.A. – Mercados Organizados, se os valores 

forem, aí, negociados. Em todas essas hipóteses, dispensa-se o registro do contrato em cartório 

de títulos e documentos. 

Se o bem objeto da garantia forem direitos de crédito emanados de quotas469 (item 

4.5), sua transferência ocorre mediante cessão, que precisa ser seguida de alteração no contrato 

social (CC, art. 1.057).470 Além do registro do contrato de cessão fiduciária (seja de quotas, 

seja de direitos dela emanados) no cartório de Registro de Títulos e Documentos, 

adicionalmente, também tem que ser averbado perante a Junta Comercial (se se tratar de 

sociedade empresária) ou o Registro Civil das Pessoas Jurídicas, quanto às demais sociedades 

personalizadas (arts. 1.026 e 1.150, do Código Civil). 

Por fim, registre-se que, eventualmente, pode haver lei específica sobre determinando 

crédito que exija outros registros para o nascimento da garantia fiduciária a eles, como ocorre, 

por exemplo, no caso na securitização de recebíveis imobiliários, cujo Termo de Securitização 

também precisa estar registrado perante o cartório de registro de imóveis.471 

Logo, nos casos concretos, é preciso averiguar a legislação especial aplicável ao bem 

transmitido fiduciariamente com escopo de garantia, para se checar se o contrato que a 

constituiu está registrado perante os cartórios e/ou pessoas jurídicas corretas. 

 

 

6.3. Garantias fiduciárias abrangidas pelo art. 49, §3º 

 

As expressões “bens móveis ou imóveis”, “coisa”, “observada a legislação respectiva” e 

“venda ou a retirada do estabelecimento” suscitaram divergências na doutrina e na 

                                                 
465 Vide arts. 32 e 48, do seu Manual de Normas do Sistema de Registro, que autorizam o registro da transmissão 

fiduciária do título ou dos direitos de crédito nele mencionados, com escopo de garantia 
466 Vide item 4.4.4. 
467 As ações endossáveis foram extintas pela Lei nº 8.021/1990. 
468 Art. 34, da Lei nº 6.404/1976. 
469 Vide item 4.5. 
470 PEDREIRA, José Luiz Bulhões; LAMY FILHO, Alfredo. Direito das companhias. v. 01. 1a ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2009, p. 504. 
471 Art. 10, parágrafo único, da Lei nº 9.514/1997. 
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jurisprudência dos tribunais estaduais brasileiros com relação a quais bens objeto de garantia 

fiduciária, afinal, o art. 49, §3º, refere-se. Portanto, existe discordância com relação às 

modalidades de garantia fiduciária que o dispositivo atinge, já que tais modalidades 

diferenciam-se justamente em razão do bem transferido ao credor-fiduciário. A doutrina e os 

tribunais dividiram-se em três correntes, a seguir abordadas.  

 

 

6.3.1. Primeira corrente: inclusão total na recuperação judicial 

 

A primeira corrente é a da inclusão total, na recuperação judicial, dos créditos garantidos pela 

cessão fiduciária de direitos de crédito. A tese é invocada quase sempre por devedores para 

liberar as “travas bancárias” e a ela a ministra Fátima Nancy Andrighi aderiu no julgamento do 

primeiro recurso sobre o tema, pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça,472 ocasião em 

que foi vencida pelos demais ministros. Na doutrina, um dos defensores dessa teoria é Paulo 

Roberto Colombo Arnoldi.473 

Seus adeptos sustentam que o dispositivo legal que autoriza, no mercado financeiro e 

de capitais, a cessão fiduciária de direitos de crédito (inclusive aqueles mencionados em títulos 

de crédito) com escopo de garantia, qual seja, o art. 66-B, §3o,474 da Lei nº 4.728/1965, com a 

redação que lhe deu a Lei nº 10.931/2004, refere-se expressamente a “direitos sobre coisas 

móveis, bem como de títulos de crédito”, referência essa que o art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005, 

que entrou em vigor após aquela Lei nº 10.931/2004, também deveria ter efetuado para 

abranger tais direitos.  

Além disso, as expressões “coisa” e “venda ou retirada do estabelecimento” 

reforçariam o desejo do legislador de aludir a bens corpóreos, já que direitos são incorpóreos e 

não seriam passíveis de retirada do estabelecimento.  

                                                 
472 STJ, 3ª Turma, REsp. 1.202.918/SP, rel. min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 07/03/2013. 
473 ARNOLDI, Paulo Roberto Colombo. “Recuperação judicial em casos de cessão fiduciária: a exclusão dos 

bancos do processo”. Revista Magister de Direito Empresarial, Concorrencial e do Consumidor. Porto Alegre: 

Magister, 2010, n. 31, v. 6, p. 5-6. 
474 “Art. 66-B. (...)  

§3o É admitida a alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem 

como de títulos de crédito, hipóteses em que, salvo disposição em contrário, a posse direta e indireta do bem 

objeto da propriedade fiduciária ou do título representativo do direito ou do crédito é atribuída ao credor, que, em 

caso de inadimplemento ou mora da obrigação garantida, poderá vender a terceiros o bem objeto da propriedade 

fiduciária independente de leilão, hasta pública ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, devendo aplicar 

o preço da venda no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da realização da garantia, entregando 

ao devedor o saldo, se houver, acompanhado do demonstrativo da operação realizada.” 
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Ainda, alegam que a expressão “observada a legislação respectiva” remeteria somente 

ao Código Civil, que, por seu art. 1.361, caput, regularia apenas a propriedade fiduciária de 

coisas que fossem móveis e infungíveis.  

Acrescentam, também, que, à vista do princípio da Lei de preservar a empresa (art. 

47), não se pode interpretar o dispositivo para se concluir pela exclusão dos direitos de crédito 

cedidos fiduciariamente, já que o dinheiro é indispensável para o soerguimento da empresa.  

Por fim, citam o Projeto de Lei nº 4.586/2009, que visa a inclusão, no art. 49, §3º, da 

expressão “inclusive aqueles garantidos por cessão fiduciária de títulos de crédito”, o que seria 

um reconhecimento, por parte do Legislativo, de que não o teria feito na redação vigente.  

Por esses motivos, aduzem que a garantia fiduciária de direitos de crédito 

(mencionados, ou não, num título de crédito) não são abrangidos pelo art. 49, §3º.  

 

 

6.3.2. Segunda corrente: inclusão no stay period 

 

A segunda corrente é a da inclusão, na recuperação judicial, apenas durante o stay period (parte 

final do art. 49, §3º), dos créditos garantidos pela cessão fiduciária de direitos de crédito. A 

tese foi exposta no Superior Tribunal de Justiça, em 2013, pela 4ª Turma do Superior Tribunal 

de Justiça, no voto divergente proferido pelo ministro Luis Felipe Salomão ao acórdão 

proferido no primeiro recurso especial de que aquele órgão conheceu sobre o tema.475 

Ele, por um lado, reconheceu a inclusão desses créditos no art. 49, §3º. Entretanto, 

também entendeu que estariam inseridos na parte final do dispositivo, que veda a execução dos 

“bens de capital essenciais” à empresa, nos primeiros 180 dias de processamento da 

recuperação judicial. Assim, defende que tal crédito não se sujeita ao concurso; porém, os 

“recebíveis” devem ser depositados em juízo, cabendo ao juiz da recuperação judicial 

estabelecer qual parcela dos “recebíveis” poderá ser acessada pelo devedor durante aquele 

período, a fim de viabilizar a continuação de suas atividades enquanto o plano de recuperação 

judicial não é aprovado. Essa seria a correta e, de acordo com suas palavras, “extensiva” 

interpretação a ser dada à parte final do dispositivo.476 

                                                 
475 STJ, 4ª Turma, REsp. nº 1263.500, rel. min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 05/02/2013. 
476 SALOMÃO, Luis Felipe, em seu voto divergente apresentado por ocasião do julgamento do Recurso Especial 

nº 1.263.500-ES, acórdão publicado em 12/04/2013. Confira-se o seguinte trecho do voto: “Vale dizer, da leitura 

dos dispositivos legais e à luz dos princípios que regem o processo recuperacional, a exceção alusiva ao crédito 

fiduciário contida no art. 49, § 3º, da Lei significa que, muito embora o credor fiduciário não se submeta aos 

efeitos da recuperação e que lhe sejam resguardados os direitos de proprietário fiduciário, não está ele livre para 

simplesmente fazer valer sua garantia durante o prazo de suspensão das ações a que se refere o art. 6º, § 4º.  



139 

 

Por fim, na doutrina, concordando com esse entendimento, Paulo Penalva Santos 

conclui no sentido de que essa interpretação é a única hábil a preservar a garantia do credor e, 

ao mesmo tempo, permitir que o devedor mantenha seu capital de giro.477 

 

 

6.3.3. Terceira corrente: exclusão total da recuperação judicial 

 

Finalmente, a terceira corrente é a da exclusão total, da recuperação judicial, dos créditos 

garantidos pela cessão fiduciária de direitos de crédito (mencionados em títulos de crédito, ou 

não), ou seja, de sua abrangência pela parte inicial da norma do art. 49, §3º, mas de sua exclusão 

da parte final desta norma. A tese prevaleceu nas duas Turmas do Superior Tribunal de Justiça 

e na doutrina de, entre outros, Márcio Calil de Assumpção e Melhim Namem Chalhub,478 

Ernesto Antunes de Carvalho,479 Arthur Mendes Lobo e Evaristo Aragão Santos,480 Fábio 

Ulhoa Coelho481 e Jorge Lobo482. 

Para alguns adeptos desta corrente, basta perquirir-se se tal modalidade de garantia 

implica em que seja o “credor titular da posição de proprietário fiduciário”, o que é confirmado 

pela norma do art. 66-B, da Lei nº 4.728/1965,483 razão pela qual esses créditos não estão 

sujeitos à recuperação judicial.484 

                                                 
Mesmo no caso de créditos garantidos por alienação fiduciária, os atos de satisfação que importem providência 

expropriatória devem ser sindicáveis pelo Juízo da recuperação. E isso por uma razão simples: não é o credor 

fiduciário que diz se o bem gravado com a garantia fiduciária é ou não essencial à manutenção da atividade 

empresarial e, portanto, indispensável à realização do Plano de Recuperação Judicial, mas sim o Juízo condutor 

do processo de recuperação” (STJ, 4ª Turma, REsp. nº 1263.500, rel. min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 

05/02/2013). 
477 SANTOS, Paulo Penalva. “A prorrogação do prazo de blindagem da empresa”. In: ANDRIGHI, Fátima Nancy, 

et al (Coord.). 10 anos de vigência da lei de recuperação e falência (Lei n. 11.101/2005), op. cit., p. 270. 
478 ASSUMPÇÃO, Márcio Calil de; CHALHUB, Melhim Namem. “A propriedade fiduciária e a recuperação de 

empresas”. Revista do Advogado. Associação dos Advogados de São Paulo: São Paulo, 2009, n. 105, p. 137. 
479 CARVALHO, Ernesto Antunes de. “Cessão fiduciária de direitos e títulos de crédito (recebíveis)”. Revista do 

Advogado. Associação dos Advogados de São Paulo: São Paulo, 2009, n. 105, p. 56-60.  
480 LOBO, Arthur Mendes; SANTOS, Evaristo Aragão. “A cessão fiduciária de direitos creditórios sofre os efeitos 

da falência ou da recuperação judicial?” Revista IOB de Direito Civil e Processual Civil. Porto Alegre: Síntese, 

2008, v. 54, p. 135-136. 
481 COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à lei de falências e de recuperação de empresas. 8ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2011, p. 194. 
482 LOBO, Jorge. “Cessão fiduciária em garantia de recebíveis performados e a performar”. In: ANDRIGHI, 

Fátima Nancy, et al (Coord.). 10 anos de vigência da lei de recuperação e falência (Lei n. 11.101/2005), 2015, 

op. cit., p. 87. 
483 Vide item 3.3.7. 
484 Assim decidiu a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no acórdão proferido no REsp. 1.202.918/SP, cujo 

voto condutor, lavrado por seu relator, ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, consignou o seguinte: “Assim, resta 

investigar se a cessão fiduciária de títulos de crédito, modalidade do gênero negócio jurídico fiduciário, é 

considerada propriedade fiduciária” (STJ, 3ª Turma, REsp 1.202.918/SP, rel. min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 

julgado em 07/03/2013). 
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Outros vão além, e interpretam a expressão “bens móveis” em conformidade ao seu 

significado atribuído pelo art. 83, III, do Código Civil,485 que considera bem móvel, para todos 

os efeitos legais, os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações, neste 

incluídos os direitos de crédito, como esclarece Caio Mário da Silva Pereira:486 

 

“Móveis por determinação legal são aqueles bens incorpóreos que a lei 

expressamente trata como móveis (Código Civil, art. 83). (...) Móveis, ex vi 

legis, são, ainda, os direitos de crédito com caráter patrimonial (como as ações 

respectivas), merecendo censura neste passo o Código, ao denomina-los 

direitos pessoais, uma terminologia superada e hoje tida por inadequada”. 

 

Note-se que essa interpretação não seria extensiva, como aduziu o ministro Luis Felipe 

Salmão no citado voto, mas apenas literal de tal expressão “bens móveis”. 

Além disso, o art. 1.368-A, do Código Civil, dispõe que “as demais espécies de 

propriedade fiduciária se submetem à disciplina específica das respectivas legislações 

especiais”. Ou seja, o próprio Código reconhece a existência de outras modalidades de 

propriedade fiduciária. Logo, a expressão “obedecida a legislação respectiva” não se refere 

apenas ao Código Civil, mas a todas as leis federais que regularem alguma modalidade de 

garantia fiduciária. 

Ainda, a corrente aduz que a expressão “coisa” tem o objetivo único de esclarecer que, 

na hipótese de bens corpóreos, eles poderão ser retomados para execução da garantia, salvo se 

forem essenciais à empresa nos primeiros 180 dias (parte final do dispositivo). 

Acrescenta também que, na cessão fiduciária de direitos de crédito, a propriedade da 

conta bancária em que os “recebíveis” são depositados, bem como dos títulos de crédito, é 

conferida ao credor-fiduciário, em razão da norma que se extrai do aplicável art. 19, da Lei nº 

9.514/1997. Assim, constituem um patrimônio separado do patrimônio do fiduciante.487 Logo, 

nem o “recebível” e nem o título de crédito integram o estabelecimento, razão pela qual não se 

                                                 
485 “Art. 83. Consideram-se móveis para os efeitos legais: 

(...) 

III - os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações.” 
486 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil – Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral de 

Direito Civil, 2005, op. cit., p. 424-425.  
487 Fábio Ulhoa Coelho também ressalta que a Constituição Federal protege o direito de propriedade adquirido 

pelo credor-fiduciário sobre o direito de crédito que lhe foi transmitido, razão pela qual sua exclusão da 

recuperação judicial do devedor-fiduciante resulta de tal própria proteção constitucional, de modo que não poderia 

uma lei ordinária estabelecer qualquer regra que importasse a restrição ao exercício desse direito (COELHO, 

Fábio Ulhoa. A cessão fiduciária de títulos de crédito ou direitos creditórios e a recuperação judicial do devedor 

cedente. Revista Magister de Direito Civil e Processual Civil. Porto Alegre: Magister, 2010, v. 37, p. 26-27). 
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pode cogitar de retirada deles deste último – ao contrário do que sugere o ministro Luis Felipe 

Salomão. 

Outra justificativa da terceira corrente diz respeito ao spread. Se, por um lado, 

reconhece-se que as instituições financeiras garantidas por “recebíveis” obtiveram um 

tratamento legal privilegiado ante os demais fiduciários, por outro, não se pode olvidar que 

consideraram a regulação legal dessa garantia na eventual recuperação judicial do devedor 

quando definiram o valor do spread, isto é, a “forte expectativa de retorno do capital decorrente 

deste tipo de garantia”, o que “beneficia a atividade empresarial e o sistema financeiro nacional 

como um todo”, como escreveu a ministra Maria Isabel Gallotti.488 Logo, “não há falar em 

ofensa ao princípio da preservação da empresa”, na conclusão do ministro Ricardo Villas Bôas 

Cueva.489 

Por fim, como a mesma ministra também atentou sobre a corrente preferida pelo 

ministro Luis Felipe Salomão, “seria grande a subjetividade na análise judicial preconizada 

acerca de ser aquela quantia em dinheiro necessária ou não ao processo de recuperação 

judicial”, o que “daria uma grande subjetividade, incerteza, a essa garantia que a lei quis 

objetiva”. Ou seja, a ministra frisa que a segunda corrente pode provocar grande insegurança 

jurídica ao mercado financeiro, e, considerando-se que insegurança é risco, e risco acarreta o 

aumento de custo, a adoção da ideia do ministro Luis Felipe Salomão poderia levar a um 

aumento do spread. 

Com esses fundamentos, a terceira corrente entende que os direitos de crédito estão 

abrangidos pela expressão “bens móveis” constante do art. 49, §3º, de modo que os créditos 

cedidos fiduciariamente ao credor são objeto da exclusão efetuada pela norma desse 

dispositivo.  

Aos relatados argumentos da terceira corrente, acrescente-se que o próprio Parecer nº 

534, da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, relatado pelo senador Ramez Tabet, 

que sugeriu o Substitutivo que, com poucas alterações, veio a ser aprovado pelas duas Casas e 

sancionado pelo presidente da República, ao abordar o art. 49, §3º,490 excluiu dos efeitos da 

recuperação judicial aqueles que denominou “credores proprietários” para, justamente, tutelar 

seu direito de propriedade sobre os bens que lhes foram transferidos em garantia fiduciária e 

não comprometer a segurança desta garantia: 

                                                 
488 Em seu voto condutor do acórdão proferido no REsp. 1.202.918/SP (STJ, 3ª Turma, REsp. nº 1.202.918/SP, 

rel. min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 07/03/2013).) 
489 Em seu voto condutor do acórdão proferido no REsp. 1.263.500/ES (STJ, 4ª Turma, REsp. nº 1263.500, rel. 

min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 05/02/2013). 
490 Vide item 5.3. 
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“não se pode negar aos credores proprietários o direito de reaver seus bens, 

sob pena de se comprometer a segurança que caracteriza esses contratos e, 

assim, reduzir a efetividade de instrumentos que, reconheça-se, têm 

proporcionado, nas modalidades de crédito com garantia mais segura, como 

a alienação fiduciária, taxas de juros bastante inferiores à média praticada no 

País”. 

 

Portanto, o argumento pela exclusão dos direitos de crédito cedidos fiduciariamente 

com escopo de garantia da incidência da norma emanada do art. 49, §3º seria, também, 

incompatível com a própria vontade do legislador. 

Pelo exposto, e enfim, adere-se à terceira corrente, concordando-se integralmente com 

seus expostos argumentos. 

 

 

6.3.4. Crítica à segunda corrente 

 

Tendo em vista as muitas decisões judiciais acolhedoras da segunda corrente, que o item 

seguinte referir-se-á, cabe tecer alguns comentários adicionais acerca dessa tese. 

Inicialmente, observe-se que o prazo é de 180 dias e inicia-se no dia útil seguinte à 

publicação da decisão que defere o processamento da recuperação judicial, e, da leitura dos 

parágrafos 4º e 1º, conclui-se que a Lei, na verdade, suspende apenas os atos de execução 

judicial. Além disso, apesar da redação do §4o, é pacífico na jurisprudência e na doutrina mais 

recentes o entendimento de que o prazo não possui natureza peremptória, mas dilatória,491 

tendo o Conselho da Justiça Federal, inclusive, aprovado o Enunciado nº 42, no ano de 2013, 

no sentido de permitir sua prorrogação uma vez, por mais 180 dias,492 desde que, quando de 

seu termo final, o plano ainda não tenha sido objeto de deliberação pela assembleia-geral de 

credores por fato inimputável exclusivamente ao devedor. 

Com efeito, a ideia da parte final do art. 49, §3º, é a de evitar a imediata retirada dos 

bens de capital e que sejam essenciais à manutenção da empresa exercida pelo devedor, a fim 

de que, ao mesmo tempo, inicie a reestruturação de suas atividades e a negociação de suas 

dívidas com os credores concursais sem que interrompa suas atividades e coloque em risco a 

                                                 
491 Sobre a distinção entre prazos dilatórios e prazos peremptórios, vide WAMBIER, Luís Rodrigues; TALAMINI, 

Eduardo; ALMEIDA, Flávio Renato Correia de. Curso Avançado de Direito Processual Civil. Vol. 1. 8ª ed., Rio 

de Janeiro: Revista dos Tribunais, 2006. P. 188. 
492 “42. O prazo de suspensão previsto no art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005 pode excepcionalmente ser 

prorrogado, se o retardamento do feito não puder ser imputado ao devedor.” 
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própria possibilidade de recuperação da empresa. Ainda, anote-se o acréscimo de Arnoldo 

Wald e Ivo Waisberg, de que tal suspensão também é ferramenta para que o devedor “venha a 

negociar com seus credores outros e novos contratos para a permanência dos bens à disposição 

da empresa”.493 

Entretanto, o dinheiro não é bem de capital, os quais são aqueles bens que não são 

consumidos no processo produtivo – isto é, não são transformados no produto final alienado 

ao consumidor, como ocorre com matérias primas – e são utilizados para produzir o bem a ser 

vendido.494 

Além disso, frise-se que o proveito do dinheiro faz-se com seu empréstimo a outrem 

– sem, portanto, a certeza de que retornará ao seu proprietário – ou com sua troca por outros 

bens. Por isso, ao final dos referidos 180 dias, não se terá certeza de que, ao término daquele 

prazo, o devedor disporá de recursos para restituir as quantias provenientes dos “recebíveis” 

que levantou. Esse cenário, note-se, é diferente daquele correspondente ao uso de bens de 

capital corpóreos, sob alienação fiduciária, pelo devedor: a probabilidade destes bens – carros, 

máquinas, dentre outros – existirem ao final do aludido prazo é muito maior. Essa diferença de 

probabilidade de existência do bem ao final do stay period também é, pois, uma causa 

importante para se diferenciar o tratamento dado pela parte final do art. 49, §3º, aos créditos 

garantidos pelas diversas modalidades de bens.  

Finalmente, recorde-se que a vontade do legislador foi distinguir os bens de capital 

dos demais, de modo a referir-se, na parte final do dispositivo, somente aos de capitais e que 

sejam essenciais.495 

                                                 
493 WALD, Arnoldo; WAISBERG, Ivo. “Arts. 47 a 49”. In: CORRÊA-LIMA, Osmar Brina; CORRÊA-LIMA, 

Sergio Mourão (Coord.). Comentários à nova lei de falência e recuperação de empresas: Lei nº 11.101, de 09 de 

fevereiro de 2005. 1ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 344. 
494 Nesse sentido, Manoel de Queiroz Pereira Calças e Ruth Maria Junqueira de Andrade Pereira e Silva: “A 

ressalva contida na parte final do § 3º do art. 49, que “não permite a retirada do estabelecimento dos bens de 

capital essenciais a sua atividade empresarial”, não incide sobre o crédito cedido fiduciariamente, bem móvel 

incorpóreo, visto que já transferida a titularidade e a posse ao credor fiduciário, para que ele possa promover 

diretamente a cobrança do devedor originário. Em síntese, crédito cedido fiduciariamente não é considerado bem 

de capital na acepção econômico-jurídica do termo” (CALÇAS, Manoel de Queiroz Pereira; PEREIRA E SILVA, 

Ruth Maria Junqueira de Andrade. “Da cessão fiduciária de crédito na recuperação judicial análise da 

jurisprudência”. Cadernos Jurídicos, Direito Empresarial, ano 16, nº 39, jan./mar. 2015. São Paulo: Escola 

Paulista da Magistratura, 2015). 
495 Vide item 5.3. e cite-se novamente o seguinte trecho do Parecer nº 534, lavrado pelo senador Ramez Tabet: 

“Em relação à Emenda nº 107, entendemos meritória a distinção que faz entre bens em geral e bens de capital. O 

objetivo da modificação do art. 48, § 3º, do texto aprovado na Câmara foi evitar que a venda das instalações ou a 

retirada de bens, máquinas ou equipamentos inviabilizasse a recuperação das empresas. Em nenhum momento se 

quis diminuir a garantia da alienação fiduciária de créditos, permitida pela Medida Provisória nº 2.160-25, de 23 

de agosto de 2001, e já utilizada com frequência pelas instituições financeiras para concessão de crédito a 

empresas brasileiras. Dessa forma, a redação proposta pela referida emenda é mais adequada, pois mantém a 

proteção às instalações, máquinas e equipamentos do devedor em recuperação judicial, mas deixa claro que não 
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Portanto, a parte final do art. 49, §3º, não pode ser estendida aos “recebíveis”.  

 

 

6.3.5. As correntes nos tribunais 

 

A terceira corrente está pacificada no Superior Tribunal de Justiça.496 Dentre os tribunais de 

estados brasileiros, mencione-se que acompanham a Corte Superior os tribunais dos estados de 

                                                 
há prejuízo à garantia desses contratos, o que contribui para a expansão do crédito e a redução de seu custo no 

Brasil.” 
496 Os já citados recursos especiais de nº 1.263.500/ES (rel. min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 05/02/2013) e 

1.202.918/SP (rel. min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 07/03/2013), da 4ª e 3ª Turmas, respectivamente, 

e pioneiros em tais órgãos jurisdicionais, vêm servindo de base para todos os julgamentos posteriores a eles, e 

também para o acórdão proferido pela 2ª Seção, que reúne tais turmas, no AgRg no CC nº 124.489/MG (rel. min. 

Raul Araújo, julgado em 09/10/2013). Como exemplo, cite-se os seguintes recentes julgados da 3ª Turma: AgRg 

no REsp. nº 1.326.851/MT (rel. min. Sidnei Beneti, julgado em 19/11/2013), AgRg. no REsp. nº 1.306.924/SP 

(rel. min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 12/08/2014), AgRg nos ED na MC nº 22.761/MS (rel. min. 

Sidnei Beneti, julgado em 05/08/2014, REsp. nº 1.383.942/ES rel. min.  Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 

12/03/2015), AgRg no REsp. nº 1.482.441/PE (rel. min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 25/08/2015), e as 

decisões monocráticas proferidas no AREsp. nº 425.908/RJ (rel. min. Sidnei Beneti, em 01/08/2015) e REsp. nº 

1.496.658/MG (rel. min. Ricardo Villas Bôas Cueva, em 21/09/2015); e da 4ª Turma: ED no RMS nº 41.646/PA 

(rel. min. Antônio Carlos Ferreira, julgado em 24/09/2013), AgRg no REsp. nº 1.181.533/MT (rel. min. Luis 

Felipe Salomão, julgado em 05/12/2013), AgRg no Resp. nº 71.514.911/GO (rel. min. Maria Isabel Gallotti, 

julgado em 06/10/2015), e as decisões monocráticas proferidas no REsp. nº 1.514.911/GO (rel. min. Maria Isabel 

Gallotti, em 01/09/2015) e no REsp. nº 1.246.475/SP (rel. min. Marco Buzzi, em 30/09/2015). 
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Mato Grosso,497 Goiás,498 Minas Gerais,499 São Paulo,500 Paraná,501 Santa Catarina,502 Rio 

Grande do Sul,503 Bahia504 e Ceará.505 

Já no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, os julgados mais recentes foram no sentido 

na terceira corrente,506 porém, por câmaras distintas daquelas que, há mais tempo, proferiram 

decisões na linha da primeira corrente,507 de modo que ainda não se pode afirmar que esse 

tribunal possui jurisprudência.  

                                                 
497 AI nº 76252/2015 (6ª Câmara Cível, rel. des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 22/07/2015), AI nº 

55401/2014 (5ª Câmara Cível, rel. des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 19/11/2014), ED nº 5348/2014, 

no AI nº 83883/2013 (2ª Câmara Cível, rel. des. Clarice Claudino da Silva, julgado em 23/04/2014), AI nº 

114068/2014 (1ª Câmara Cível, rel. des. João Ferreira Filho, julgado em 24/02/215). 
498 AI nº 279738-08.2015.8.09.0000 (2ª Câmara Cível, rel. des. Zacarias Neves Coelho, julgado em 06/10/2015), 

AI nº 253187-88.2015.8.09.0000 (3ª Câmara Cível, rel. des. Itamar de Lima, julgado em 29/09/2015), AI nº 

98648-04.2014.8.09.0000 (1ª Câmara Cível, rel. des. Amélia Martins de Araújo, julgado em 16/09/2014), AI nº 

115616-12.2014.8.09.0000 (5ª Câmara Cível, rel. des. Francisco Vildon Jose Valente, julgado em 20/11/2014), 

MS nº 157310-92.2013.8.09.0000 (Corte Especial, rel. des. Carlos Escher, julgado em 23/07/2014) e AI nº 

318668-03.2012.8.09.0000 (4ª Câmara Cível, rel. des. Kliseu Dias Maciel Filho, julgado em 14/03/2013). 
499 AI nº 0388426-53.2015.8.13.0000 (6ª Câmara Cível, rel. des. Sandra Fonseca, julgado em 18/09/2015), AI nº 

0041641-09.2/015.8.13.0000 (1ª Câmara Cível, rel. des. Vanessa Verdolim Hudson Andrade, julgado em 

08/09/2015), AI nº 0594514-60.2014.8.13.0000 (2ª Câmara Cível, rel. des. Marcelo Rodrigues, julgado em 

16/06/2015), AI nº 0724166-33.2014.8.13.0000 (4ª Câmara Cível, rel. des. Heloisa Combat, julgado em 

19/03/2015). 
500 Por exemplo, cite-se o AI nº 2011883-85.2015.8.26.0000 (1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, rel. 

des. Ênio Santarelli Zuliani, julgado em 26/08/2015). Inclusive, o Tribunal de Justiça de São Paulo editou a 

seguinte Súmula: “Súmula 59: Classificados como bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de créditos 

podem ser objeto de cessão fiduciária.”  
501 AI nº 940082-2 (17ª Câmara Cível, rel. des. Fabian Schweitzer, julgado em 21/11/2012) e AI nº 1132762-5 

(18ª Câmara Cível, rel. des. Espedito Reis do Amaral, julgado em 28/05/2014). 
502 AI nº 2010.081766-4 (5ª Câmara de Direito Comercial, rel. des. Jânio Machado, julgado em 12/07/2012) e AI 

nº 2014.012143-1 (5ª Câmara de Direito Comercial, rel. des. Guilherme Nunes Born, julgado em 13/08/20015). 
503 A 5ª e a 6ª Câmaras Cíveis concentram quase todos os julgados e ambas excluem o crédito com garantis 

fiduciária de direito de crédito da recuperação judicial, como, por exemplo, verifica-se, respectivamente, nos 

julgados nos AIs de nº 0259683-52.2015.8.21.7000 (rel. des. Isabel Dias Almeida, julgado em 30/09/2015) e 

0139338-57.2015.8.21.7000 (res. des. Elisa Carpim Corrêa, julgado em 24/09/2015). Todavia, há uma decisão 

isolada, de 2012, pela sujeição de tais créditos ao concurso, sob o único argumento de inviabilizar-se o 

soerguimento da empresa (AI nº 70051518603, rel. des. Bayard Ney de Freitas Barcellos, julgado em 12/12/2012). 
504 AI nº 0004652-94.2013.8.05.0000 (5ª Câmara Cível, rel. des. José Edivaldo Rocha Rotondano, julgado em 

21/01/2014) e AI nº 0001034-44.2013.8.05.0000 (1ª Câmara Cível, rel. des. Augusto de Lima Bispo, julgado em 

07/10/2013). 
505 AI nº 0625386-19.2015.8.06.0000 (7ª Câmara Cível, rel. des. Francisco Bezerra Cavalcante, julgado em 

25/08/2015). 
506 AI nº 0018924-66.2015.8.08.0024 (4ª Câmara Cível, rel. des. Jorge do Nascimento Viana, julgado em 

17/08/2015), AI nº 0023723-89.2014.8.08.0024 (3ª Câmara Cível, rel. des. Luiz Guilherme Risso, julgado em 

31/10/2014) e AI nº 0032380-20.2014.8.08.0024 (2ª Câmara Cível, rel. des. José Paulo Calmon Nogueira da 

Gama, julgado em 16/12/2014) 
507 AI nº 0006296-46.2013.8.08.0014 (3ª Câmara Cível, rel. des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, julgado em 

19/11/2013) e AI nº 0000018-20.2009.8.08.0030 (1ª Câmara Cível, rel. des. Fabio Clem de Oliveira, julgado em 

11/05/2010). Observe-se que há decisão monocrática recente na 1ª Câmara na linha da 3ª corrente, mas, essa 

decisão ainda não foi objeto de agravo interno julgado pelo colegiado do órgão (AI nº 0016644-

25.2015.8.08.0024, rel. des. Jaime Ferreira Abreu, decisão de 08/06/2015).  
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No Tribunal de Justiça Rio de Janeiro, prevalece a incerteza. Os primeiros julgados 

aderiram à terceira corrente.508 Depois, um acórdão aderiu à primeira.509 E, recentemente, os 

acórdãos têm se dividido entre as três,510 com ampla variação dos percentuais destravados pelos 

juízes que optam pela segunda. 

Por fim, no Tribunal de Justiça do Pará511 e do Mato Grosso do Sul,512 os poucos 

julgados sobre o assunto foram proferidos em conformidade à primeira corrente, assim como 

no Tribunal de Justiça de Pernambuco, no qual, contudo, há jurisprudência consolidada.513 

 Enfim, observa-se que, mesmo diante da jurisprudência formada no Superior Tribunal 

de Justiça, ainda há estados que decidem de maneira diversa, às vezes até mencionando 

expressamente votos vencidos e superados por aquela Corte,514 o que contribui apenas para a 

insegurança jurídica dos agentes do comércio e para o aumento do Custo-Brasil, já que se sabe 

que, naqueles tribunais, o credor-fiduciário terá sempre de recorrer à Corte Superior e, 

consequentemente, despender recursos com advogados e custas judiciais. 

 

 

 

 

 

                                                 
508 AI 2009.002.09750 (17ª Câmara Cível, rel. des. Luisa Cristina Bottrel Souza, julgado em 24/06/2009) e AI 

2009.002.21927 (20ª Câmara Cível, rel. des. Jaqueline Lima Montenegro, julgado em 14/10/2009). 
509 AI nº 2009.002.46014 (17ª Câmara Cível, rel. des. Elton Leme, julgado em 24/02/2010). 
510 A favor da primeira: AI nº 0043778-64.2013.8.19.0000 (17ª Câmara Cível, rel. des. Edson Vasconcelos, 

julgado em 03/09/2013) e AI nº 0042458-08.2015.8.19.0000 (5ª Câmara Cível, rel. des. Milton Fernandes de 

Souza, julgado em 13/10/2015). A favor da segunda: AInt no nº AI 0001514-95.2014.8.19.0000 (5ª Câmara 

Cível, rel. des. Heleno Ribeiro Pereira Nunes, julgado em 15/04/2014), AI nº 0031523-40.2014.8.19.0000 (18ª 

Câmara Cível, rel. des. Helena Cândida Lisboa Gaede, julgado em 12/08/2014), AInt no AI nº 0023008-

16.2014.8.19.0000 (7ª Câmara Cível, rel. des. André Andrade, julgado em 20/08/2014), AI nº 0025957-

76.2015.8.19.0000 (9ª Câmara Cível, rel. des. Carlos Azeredo de Araújo, julgado em 08/05/2015), e AI nº 

0038873-45.2015.8.19.0000 (22ª Câmara Cível, rel. des. Carlos Santos de Oliveira, julgado em 08/09/2015). A 

favor da terceira: AI nº 0018234-06.2015.8.19.0000 (20ª Câmara Cível, rel. des. Marilia de Castro Neves Vieira, 

julgado em 08/07/2015), AInt. na Apelação nº 0058525-842011819.0001 (13ª Câmara Cível, rel. des. Fernando 

Fernandy Fernandes, julgado em 25/02/2015) e AInt. no AI nº 0059250-08.2013.19.000 (1ª Câmara Cível, rel. 

des. Custódio Torres, julgado em 26/08/2014). 
511 AI nº 0023376-04.2012.8.14.0301 (1ª Câmara Cível, rel. des. Marneide Trindade Pereira Merabet, julgado em 

21/11/2014). 
512 O julgado no AI nº 2012.0041278/000000 (5ª Câmara Cível, rel. des. Vladimir Abreu da Silva, julgado em 

28/06/2012) tem servido de parâmetro para os poucos casos seguintes. 
513 AI nº 0003870-20.2014.8.17.0000 (4ª Câmara Cível, rel. des. Eurico de Barros Correia Filho julgado em 

10/09/2015), AI nº 0014972-39.2014.8.17.0000 (6ª Câmara Cível, rel. des. Antônio Fernando de Araújo Martins, 

julgado em 19/05/2015), AI nº 211562-6 (3ª Câmara Cível, rel. des. Agenor Ferreira de Lima Filho, julgado 

em16/9/2010), AI nº 179338-8 (1ª Câmara Cível, rel. des. Antenor Cardoso Soares Junior, julgado em 15/9/2009), 

AI nº 195430-7 (5ª Câmara Cível, rel. des. Leopoldo de Arruda Raposo, julgado em 17/08/2011), Ag. Reg. nº 

293380-6 (2ª Câmara Cível, rel. des. Alberto Nogueira Virgínio, julgado em 19/03/2014). 
514 Por exemplo, cite-se recente julgado proferido no AI nº 0038873-45.2015.8.19.0000, pela 22ª Câmara Cível 

do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, rel. des. Carlos Santos de Oliveira, julgado em 08/09/2015. 
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6.4. Execução e competência 

 

Em paralelo à discussão sobre quais créditos sujeitam-se à norma do art. 49, §3º, existem três 

temas importantes relativos à sua execução. 

O primeiro diz respeito à competência jurisdicional para a cobrança das dívidas 

com garantias fiduciárias, a qual segue as regras de competência e de rito, inclusive quanto 

aos atos de execução, estabelecidos pelas leis que regulam as respectivas modalidades de 

garantia fiduciária, aplicando-se subsidiariamente o Código de Processo Civil. Com efeito, o 

juízo da recuperação judicial não tem competência para conhecer da ação proposta pelo credor 

fiduciário (salvo, evidentemente, se, por coincidência, na comarca em que a recuperação 

judicial tramitar, a mesma vara for competente para aquela ação), o que não é suscita dúvidas 

doutrina e jurisprudência.  

Ainda sobre o tema, vale consignar que, como nas execuções de garantias fiduciárias 

que tenham por objeto bens de capital e essenciais ao devedor, não é permitida a prática de atos 

que importem o desapossamento de tais bens da posse direta do devedor durante o supra 

referido prazo de 180 dias (prorrogável, lembre-se, e o juiz da execução deve ser cientificado 

da decisão acerca de dita suspensão, seja através de ofício recebido pelo juízo concursal, seja 

mediante informação do próprio devedor, provando a publicação da decisão, ou mesmo do 

credor). 

O segundo tema cuida da competência para decidir se o bem é de capital e é 

essencial à continuidade da empresa. A doutrina é escassa e há poucas decisões judiciais, 

tanto na linha de que a competência é do juízo singular515, quanto do juiz da recuperação 

judicial.516 

Porém, entende-se que é no juízo concursal que deverá acontecer essa eventual 

discussão, porque é ele quem tem conhecimento do quadro financeiro da sociedade em 

recuperação, é ele quem tem acesso ao maior número de informações sobre a devedora. Se 

cada juízo singular pudesse deliberar sobre a essencialidade de cada bem, a eficiência do 

processo recursal poderia ser consideravelmente comprometida, em razão da insegurança 

jurídica e fática que decorreria do desapossamento de bens importantes a qualquer momento.  

                                                 
515 TJ/MS, 1ª Câmara Cível, AI nº 4003596-60.2013.8.12.0000, rel. juiz convocado Nélio Stábile, julgado em 

04/06/2013. 
516 TJ/SP, 27ª Câmara de Direito Privado, AI nº 2072740-97.2015.8.26.0000, rel. des. Ana Catarina Strauch, 

julgado em 02/06/2015. 
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O terceiro tema trata do procedimento legal para tais definições e para o eventual 

acesso dos recursos pelo devedor, e sustenta-se o seguinte. 

A Lei nº 11.101/2005, determina que, em primeiro lugar, o devedor apresenta sua 

relação e credores concursais, publicada em edital após deferimento do processamento (arts. 

52, §1º, II); contra essa relação, credores podem, dela, divergir, diretamente perante o 

administrador judicial (art. 7º, §1º), o qual, por fim, apresenta sua relação nos autos da 

recuperação judicial, que pode ser impugnada pelos credores através do incidente processual 

da Impugnação (art. 8º). 

Na prática, as aludidas decisões são prolatadas nos autos principais e, a partir dela, 

nesses autos, discute-se a sujeição, ou não, do crédito com garantia fiduciária ao concurso de 

credores. Todavia, ao mesmo tempo, o crédito é listado pelo administrador judicial (na classe 

dos quirografários, ou garantia real, se houver) e o credor proprietário-fiduciário também ajuíza 

a Impugnação. Porém, o trâmite da Impugnação, então, é suspenso, em razão da questão 

prejudicial a ser decidida nos autos da recuperação judicial (CPC, art. 265, IV, “a”), a qual 

corresponderá à decisão sobre o pedido formulado na Impugnação. Assim, depois do trânsito 

em julgado da decisão interlocutória da recuperação judicial, sua parte dispositiva é transcrita 

para os autos da Impugnação para que, formalmente, o incidente seja decidido. 

Além disso, também não é incomum que devedores listem o crédito como 

quirografário (ou garantia real, se houver), apropriem-se e consumam o “recebível”, e, se o 

credor insurgir-se, alegam que o credor somente poderá acessar o “recebível” após o trânsito 

em julgado da decisão que resolver a Impugnação a ser ajuizada pelo credor contra sua inclusão 

no concurso.517 Evidentemente, o trâmite da Impugnação pode durar vários anos, ao final dos 

quais dificilmente existirá o dinheiro proveniente do crédito cedido fiduciariamente, a fim de 

ressarcir o credor, se ele sair vitorioso na lide. 

Enfim, na prática, a decisão é proferida nos autos da recuperação judicial e contra ela 

interpõe-se agravo de instrumento, e a posse e uso dos “recebíveis” dependerá do recebimento 

deste recurso em seu efeito suspensivo, ou não, bem como de seu julgamento definitivo, já que 

é muito difícil que o Tribunal de Justiça ou o Superior Tribunal de Justiça atribuam tal efeito 

ao recurso especial interposto do agravo de instrumento. 

                                                 
517 Por exemplo, cite-se o caso do AgRg nos EDcl na MC nº 22.761/MS, cujo acórdão, no relatório, assim referiu-

se às alegações do devedor-recorrente: “Nas razões de Recurso Especial, fundamentado nas alíneas "a" e "c" do 

permissivo constitucional, as ora requerentes alegam violação dos arts. 499 e 512 do Código de Processo Civil e 

8º, da Lei nº 11.101/2005, sustentando: (...); b) a existência de impugnação de crédito apresentada pelo Recorrido, 

fazendo com que, até que a impugnação seja definitivamente julgada, não havia coo se abordar a questão da 

sujeição ou não do crédito do Recorrido à Recuperação Judicial do Grupo São Fernando, ficando evidente que o 

E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul incorreu em supressão de instância”. 
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Com efeito, não parece ter sido a intenção do legislador a formação desse inusitado 

contexto processual, nem dificultar o acesso a um valor que o próprio legislador excluiu da 

recuperação judicial. 

Então, para não se ter dúvidas, sugere-se o seguinte: uma vez que o “recebível” é de 

propriedade do credor fiduciário e que não se sujeita à recuperação judicial, o devedor só pode 

acessar o dinheiro se obtiver uma decisão neste sentido do juízo da recuperação judicial, sob 

pena de incorrer no crime de apropriação indébita.  

Se o devedor relacionar o crédito como concursal em sua lista, deve pedir ao juiz tal 

decisão nos autos da recuperação judicial, caso formule tal pedido até a publicação da lista 

elaborada pelo administrador judicial, ou caso este último mantenha o crédito em sua lista. 

Se o devedor não relacionar o crédito como concursal em sua lista, também poderá 

formular tal requerimento, mas precisará justificar ao juiz o motivo pelo qual não relacionou e 

afastar a presunção de que entende que o crédito é extraconcursal (já que não o elencou como 

concursal). 

Se o administrador judicial não vier a inserir tal crédito no concurso, considerando-o, 

portanto, extraconcursal, o devedor deverá apresentar Impugnação – e, querendo, pedir, 

liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que pretende obter pela 

Impugnação.  

Afinal, a Lei nº 11.101/2005 estabelece o procedimento da Impugnação para o credor 

apontar a ausência de qualquer crédito ou manifestar-se contra a legitimidade, importância ou 

classificação de crédito relacionado (art. 8º). Assim, se o administrador judicial não relacionar 

o crédito com garantia fiduciária, compete ao devedor propor a Impugnação, em obediência ao 

art. 8º, que consubstancia o princípio constitucional do devido processo legal. 

O marco para se saber em quais autos será formulado o pedido do devedor de acesso 

aos “recebíveis” é a apresentação da lista do administrador judicial, porque é apenas a partir 

dela que se pode discordar de créditos perante o juiz. Lembre-se: contra a relação apresentada 

pelo devedor, cabe apenas divergência perante o administrador judicial, que, evidentemente, 

não tem poderes legais para proferir decisão com força de decisão judicial, tanto é que sua 

decisão sobre os créditos é refletida na lista que entrega em juízo, contra a qual – aqui, sim – 

cabem impugnações perante o Judiciário, passando a valer o que este Poder definir. 

Em suma, os “recebíveis” não podem ser acessados pelo devedor. Se este entender 

que são concursais, devem, até o dia da publicação da lista a que alude o art. 7º, §2º, pedir 

acesso a eles nos autos da recuperação judicial. Após essa publicação, em sede de Impugnação. 

E, no lado do credor, se o devedor se apropriar dos “recebíveis” antes da publicação da referida 
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lista, denunciará o fato e pedirá acesso a tais recursos nos autos da recuperação judicial; se tal 

apropriação ocorrer após a publicação daquela lista e desde que o crédito conste desta relação, 

precisará oferecer Impugnação (incluindo, querendo pedido liminar), pedindo a exclusão do 

crédito, tudo isso em razão, reitere-se, do disposto no art. 8º. 

 

 

6.5. Créditos não “performados” 

 

Mais um assunto importante relativo à garantia fiduciária de direito de crédito na recuperação 

judicial diz respeito aos casos em que esse direito de crédito não está “performado”. 

Com efeito, não é incomum que a instituição financeira e o tomador pactuem a 

garantia fiduciária de um crédito futuro, a ser constituído e recebido pelo último. Pode ocorrer 

que (i) o crédito sequer venha a ser constituído; ou (ii) pode acontecer sua constituição, mas 

seu não adimplemento pelo terceiro (devedor do tomador). A prática do comércio refere-se a 

ambos como “não performados”.518 

Além disso, ressalte-se que o caput do art. 49 é claro no sentido de que se sujeitam à 

recuperação judicial os créditos existentes, ou seja, constituídos até o dia do ajuizamento do 

pedido, ainda que vincendos, isto é, ainda que as dívidas ainda não sejam exigíveis. 

Lembre-se, também, de que existem três modalidades de contratos, quanto ao 

momento de sua execução: (i) execução imediata, ou instantânea; (ii) execução diferida, ou 

retardada, em que a prestação e a contraprestação, ou apenas a contraprestação, ocorre em 

momento futuro; e (iii) execução continuada, ou sucessiva, em que ocorrem soluções 

periódicas, ou seja, os pagamentos não extinguem a obrigação, que renasce.519 

E, tendo em vista essas considerações, chega-se às seguintes hipóteses de garantias 

consubstanciadas em créditos cedidos fiduciariamente, porém, ainda “não performados”, no 

dia do ajuizamento da recuperação judicial: 

 

a) Execução diferida por uma parte: crédito (perante terceiro) cedido ao credor-

fiduciário, já constituído, isto é, o tomador já cumpriu sua prestação perante o terceiro, 

restando apenas que o terceiro cumpra sua contraprestação (a qual foi cedida ao 

credor-fiduciário) – o bem já foi entregue, resta o pagamento. 

                                                 
518 Vide item 4.1.1. 
519 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil – Contratos. 12ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2006, p. 70. 
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b) Execução diferida por ambas as partes: crédito (perante terceiro) cedido ao 

credor-fiduciário, ainda não constituído, mas já havendo contrato celebrado entre 

terceiro e fiduciante (independentemente da modalidade de execução deste contrato) – 

bem/prestação ainda será entregue e o pagamento será devido. 

 

c) Execução sucessiva: crédito (perante terceiro) cedido ao credor-fiduciário, 

decorre de contrato de execução sucessiva – bens vão sendo entregues periodicamente, 

e, contra cada entrega, um valor é recebido. 

 

d) Ainda não há contrato: crédito (perante terceiro) cedido ao credor-fiduciário, 

ainda não constituído, nem há contrato celebrado entre terceiro e fiduciante 

(independentemente da modalidade de execução deste contrato) – o contrato ainda 

será celebrado, o bem/prestação ainda será entregue, e apenas depois a 

contraprestação será devida. 

 

A doutrina é escassa e os tribunais estaduais têm poucas decisões a respeito desses 

créditos “não performados”. 

Para a primeira hipótese (a), a solução é mais facilmente encontrada. O crédito é 

atingido pelos efeitos do art. 49, §3º, pois, no dia do ajuizamento, já existia o direito de crédito 

transmitido fiduciariamente com escopo de garantia. Não se transmitiu um bem (direito de 

crédito) inexistente. Logo, o credor com garantia de recebível “não performado” pelo terceiro 

(devedor do tomador) sujeita-se à norma do art. 49, §3º.520 

Contudo, para as demais hipóteses, em que a prestação ainda não foi efetuada pelo 

tomador (credor perante o terceiro), há diferentes entendimentos possíveis. 

De acordo com o primeiro entendimento, alega-se que, se o devedor sequer praticou 

o ato que configuraria a constituição do crédito objeto da transmissão fiduciariamente, esse 

crédito (do fiduciante perante o terceiro) não existe. Logo, a garantia não existe. Essa hipótese 

seria idêntica ao penhor de um anel que não existe, razão pela qual não existiria o próprio 

                                                 
520 Há uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo nesse sentido (AI nº 2021503-92.2013.8.26.0000, 1ª 

Câmara Reservada de Direito Empresarial, rel. des. Teixeira Leite, julgado em 06/02/2014). Confira-se o seguinte 

trecho do voto conto condutor do acórdão: “O fato de as duplicatas entregues em cessão fiduciária não terem sido 

performadas (adimplidas) não subtrai do credor a garantia prevista no art. 49 §3º da LRF. Isso porque o 

adimplemento dos títulos não é requisito exigido pela lei para que o crédito seja excluído dos efeitos da 

recuperação. Importa que o credor esteja na condição de proprietário fiduciário, tal qual é o caso.” 
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penhor. Então, estar-se-ia somente diante de um cenário análogo ao do contrato preliminar,521 

isto é, aquele em que as partes se comprometem a empenhar seus máximos esforços para, no 

futuro, vir a celebrar outro contrato definitivo (o qual seria de cessão fiduciária de direitos de 

crédito, ainda que o contrato preliminar viesse a ser apenas convertido em definitivo em 

decorrência da realização da prestação do tomador perante o terceiro que lhe daria o direito de 

crédito). Assim, uma vez que não existiria o contrato definitivo, o credor não se submeteria à 

norma do art. 49, §3º. Além disso, a atividade bancária típica, de intermediar o uso da moeda 

entre o poupador e o tomador, requer cuidado e qualificação a quem a exerce. Não é por acaso 

que o setor é bem regulado pelo Banco Central e que economistas ortodoxos defendem a 

autonomia deste órgão regulador diante do Poder Executivo. Assim, cumpre aos analistas de 

crédito de bancos o dever de diligência que consiste em averiguar se as garantias existem e a 

probabilidade de virem a existir (por exemplo, de a companhia aérea tomadora vender as 

passagens e vir a realizar os voos respectivos), algo, aliás, não tão complexo para esses 

profissionais. Por essas razões, conclui-se no sentido de que, se o crédito sequer chegou a ser 

constituído pelo tomador junto ao terceiro, este crédito jamais existiu, razão pela qual, na 

recuperação judicial do tomador, seu credor não será atingido pelos efeitos do §3º, do art. 49, 

mas de seu caput, devendo ser classificado na classe dos credores quirografários.  

No segundo entendimento, aduz-se, simplesmente, que em todas as hipóteses estar-

se-ia diante de um bem futuro, qual seja, o crédito do fiduciante perante terceiro, 

independentemente da existência desse crédito ao tempo do ajuizamento da recuperação 

judicial. Isso porque o crédito do credor-fiduciário já havia sido constituído perante o devedor-

fiduciante (credor do terceiro) ao tempo do ajuizamento da recuperação do último, garantido 

por uma cessão de direito de crédito futuro – independentemente de já ter sido constituído ou 

não. 

E, no terceiro entendimento, dentre as três últimas opções (b, c e d), apenas os créditos 

decorrentes de contratos de execução sucessiva estariam abrangidos pela norma do art. 49, §3º, 

porque as partes sempre souberam que o pacto seria continuado e a cessão dos créditos não 

poderia ser interrompida em virtude do ajuizamento da recuperação judicial, que, portanto, não 

seria hábil a desconstituir a garantia. Os cenários b e d, então, seriam enquadrados no primeiro 

entendimento acima exposto.  

As três interpretações aqui sugeridas são aceitáveis e a escolha de uma delas não é 

simples.  

                                                 
521 Código Civil, arts. 462 a 466. 
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Porém, a consequência negativa da adoção da primeira é a de que bastaria ao devedor-

fiduciante que protelasse suas prestações (nas hipóteses b, c e d) até o dia da impetração de sua 

recuperação judicial, para eliminar a garantia fiduciária.  

Porém, a prevalecer a segunda, haveria a possibilidade inusitada de um credor ser 

excluído da recuperação judicial em decorrência de garantia inexistente, o que poderia dar 

margem à celebração de contratos de cessão fiduciária de créditos que, na verdade, as partes 

sabem que jamais virão a ser constituídos, com o único intuito de livrar o credor-fiduciário da 

eventual recuperação judicial do tomador.  

Dentre os defeitos de cada hipótese, entende-se que os da segunda acarretaria piores 

consequências sistêmicas. Além disso, para amenizar a consequência da má-fé do devedor em 

atrasar prestações sucessivas perante terceiro com o intuito de apropriar-se dos créditos que 

haviam sido transferidos ao credor-fiduciário, e tomando em consideração o que se expôs 

acerca da terceira interpretação, é a esta que se adere. 

Portanto, diante dos quatro cenários acima elencados (a, b, c e d), adota-se a solução 

da terceira interpretação, a qual é uma espécie da primeira, para que os créditos “não 

performados” abrangidos pela norma do art. 49, §3º, sejam apenas aqueles que, no dia do 

ajuizamento da recuperação judicial do devedor-fiduciante, (i) já haviam sido constituídos 

perante o terceiro devedor do devedor-fiduciante, e (ii) decorrentes de contratos de execução 

continuada, entre o devedor-fiduciante e o terceiro.  

Então, devem ser inseridos na recuperação judicial, na classe dos quirografários, os 

créditos com garantia fiduciária de direitos de crédito que, por sua vez, não foram constituídos, 

independentemente do contrato que daria ensejo ao crédito que viria a ser transmitido estar, no 

dia da aludida impetração, assinado ou não, recordando-se, por fim, que a constituição de um 

crédito não se dá com a simples assinatura de um contrato, mas em decorrência da prestação 

por uma parte – daí advém, inclusive, a velha regra da exceção do contrato não cumprido. 

Finalmente, recorde-se que a doutrina e a jurisprudência ainda são muito escassas 

sobre este tema e, certamente, serão desenvolvidas no futuro. 

 

6.6. A parte do valor do crédito excedente ao valor garantia fiduciária 

 

Outro assunto importante é o do tratamento ao valor do crédito excedente ao valor garantia 

fiduciária. 

Ao disciplinar os créditos concursais com garantia real, a Lei nº 11.101/2005 é clara 

ao determinar que a parcela do crédito que exceda o valor do bem empenhado ou hipotecado 
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ou objeto de anticrese será classificada na classe dos quirografários. Os arts. 41, §2º (aplicável 

à recuperação judicial) e 83, II (falência) são acompanhados da expressão “até o limite do valor 

do bem gravado”, que não deixa dúvidas sobre sua interpretação. 

Todavia, é importante perquirir se o valor do crédito excedente ao das garantias 

referidas no art. 49, §3º, acarretam a inclusão do devedor na recuperação judicial. Em março 

de 2013, o Conselho da Justiça Federal, formado por importantes doutrinadores e magistrados, 

e sob a coordenação de Paulo Penalva Santos, aprovou o seguinte enunciado: “51. O saldo do 

crédito não coberto pelo valor do bem e/ou da garantia dos contratos previstos no § 3º do art. 

49 da Lei n. 11.101/2005 é crédito quirografário, sujeito à recuperação judicial”. 

A aplicação desse enunciado é fácil nos casos em que os créditos (do fiduciante junto 

ao terceiro) cedidos foram adimplidos antes do ajuizamento da recuperação judicial (estando, 

ainda, sob a posse do fiduciante ou do juízo).522  

Entretanto, se naquela data o terceiro ainda não havia adimplido, não se tem certeza 

ele virá a pagar, e, portanto, não se sabe se haverá algum saldo a ser sujeito à recuperação 

judicial.  

Diante dessa dúvida, vislumbra-se duas alternativas para sua solução. 

A primeira é semelhante àquela abaixo proposta para os créditos com duas 

modalidades de garantia: incluir a parte do valor do crédito “não performada” na classe 

quirografária, mas no momento em que elaborar sua segunda relação de credores – aquela que 

valerá para os quóruns de instalação da assembleia e deliberação –, o administrador judicial 

deverá abater os valores que, até ali, o credor haja recebido. E, se entre a publicação da segunda 

lista de credores e a realização da assembleia, o credor vier a ser integralmente pago, ele, de 

boa-fé, deverá (mas não será obrigado a) comunicar o fato ao juiz, que, imediatamente, deverá 

excluí-lo da lista e, logo, do quórum de instalação e deliberação da assembleia. 

A segunda solução é a da não aplicação do enunciado aos créditos “não performados”. 

Com isso, a importância do crédito a ser considerada abrangida pelo art. 49, §3º, será aquela 

constante do termo de cessão fiduciária, mesmo que essa importância não venha a ser 

“performada”. Não se sabe se esta solução mostrar-se-ia como sendo a mais adequada. Porém, 

é uma proposta clara, pois, de antemão, devedor-fiduciário e credor-fiduciário saberão qual 

será a parcela a ser excluída da recuperação judicial, e qual será incluída na classe dos 

quirografários. Além disso, frise-se que essa segunda solução tem que ser aplicada em 

                                                 
522 Assim decidiu a 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, do Tribunal de Justiça de São Paulo, no 

julgamento do AI nº 0272049-41.2012.8.26.0000, rel. des. Maia da Cunha, julgado em 26/02/2013. 
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consonância com o entendimento que se adotou para regular o tratamento aos créditos “não 

performados”. Portanto, atente-se, aborda-se aqui somente os créditos “não performados” que 

já haviam sido constituídos antes do dia da impetração da recuperação judicial ou aqueles 

decorrentes de contratos de execução continuada. 

Por fim, mencione-se uma terceira corrente, no sentido de excluir o crédito inteiro se, 

a ele, houver qualquer modalidade de garantia fiduciária, independentemente do valor do bem 

sobre o qual recai a garantia. Esse entendimento foi exposto pelo promotor de justiça Anco 

Márcio Valle, sob o fundamento de que o valor do bem oscilará constantemente, e “o crédito 

garantido por sua propriedade fiduciária não poderia ficar sujeito a deslocamentos permanentes 

de inclusão ora de parcela maior, ora de parcela menor no passivo recuperatório a cada variação 

na avaliação da coisa dada em garantia”. Inclusive, “uma vez excutida a garantia, o credor 

prosseguirá com a execução individual normalmente (perante o Juízo Cível competente) sobre 

o restante do patrimônio ativo do devedor até a obtenção da plena quitação da obrigação 

creditícia”.523 

Todavia, discorda-se desta última corrente , pois, se ela prevalecer, será aberta a 

possibilidade da prática de atos legais, porém, ilegítimos, consubstanciada na constituição de 

garantias fiduciárias de bens de valor consideravelmente inferiores ao valor da dívida garantida, 

apenas para que o credor-fiduciário escape à recuperação judicial. 

 

 

6.7. Múltiplas garantias, sendo uma delas fiduciária 

 

Mais um tema pouco abordado pela doutrina e tribunais é a hipótese em que um mesmo credor 

detém uma garantia fiduciária e uma garantia real (penhor ou hipoteca, por exemplo) para um 

mesmo crédito, possibilidade essa de que a Lei nº 11.101/2005 não cuida. 

Não seria razoável aguardar-se indefinitivamente para se saber se a garantia fiduciária 

cobriria todo o crédito, pois, enquanto isso não ocorresse, o plano de recuperação judicial 

poderia vir a ser aprovado pelos credores concursais e tal credor ingressaria na recuperação de 

maneira retardatária, na classe II, sob condições de recebimento que sequer pôde debater e, se 

seu bem já tivesse sido alienado e o produto utilizado, correria o risco de ter sua garantia 

esvaziada sem nada receber. 

                                                 
523 Parecer proferido em 18/09/2014, nos autos da Impugnação à Relação de Credores nº 0227266-

82.2014.8.19.0001, que tramitou perante a 3ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ. 
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Então, a solução seria listá-lo na classe II pelo valor do bem objeto da garantia real; e, 

na elaboração da segunda lista de credores, o administrador judicial deverá abater os valores 

que, até ali, o credor houver recebido em razão da realização da garantia fiduciária.  

Ainda que, entre a segunda lista (que serve de parâmetro para os quóruns de 

deliberação e aprovação do plano) e a assembleia-geral de credores que deliberar sobre o plano, 

o credor tenha recebido outros valores (ou até sido pago integralmente), em regra, votará na 

classe II pela importância de seu crédito à data da publicação da segunda lista, e a eventual 

diferença entre tal importância e o valor da garantia real deverá ser inserida na classe III 

(quirografários), na qual também votará.  

Essa ideia, acrescente-se, também considera o disposto no art. 39, caput e §2º,524 que, 

na prática, determina que o conteúdo da aludida segunda lista525 é o marco para se saber quem 

votará na aludida assembleia, mesmo que, no futuro, o crédito venha a ser anulado. 

Contudo, e por fim, ressalve-se que, se entre a publicação da segunda lista de credores 

e a realização da assembleia, o credor vier a ser integralmente pago, ele, de boa-fé, deverá (mas 

não será obrigado a) comunicar o fato ao juiz, que, imediatamente, deverá excluí-lo da lista e, 

logo, do quórum de instalação e deliberação da assembleia. 

 

 

6.8. Inexistência dos bens que haviam sido transmitidos fiduciariamente 

 

Outro aspecto relevante decorre do fato de não ser incomum que, pouco antes ou no início da 

recuperação judicial, o devedor consuma as coisas móveis e/ou o dinheiro proveniente de 

crédito que haviam sido transmitidos fiduciariamente com escopo de garantia, acarretando a 

inexistência de tais bens ao tempo da execução da garantia pelo credor-fiduciário. 

A lei é rígida e inequívoca para a hipótese de alienação ou consumo voluntário 

realizados pelo devedor, quando a garantia recair sobre coisa: ele incorrerá no crime de 

                                                 
524 “Art. 39. Terão direito a voto na assembléia-geral as pessoas arroladas no quadro-geral de credores ou, na sua 

falta, na relação de credores apresentada pelo administrador judicial na forma do art. 7o, § 2o, desta Lei, ou, ainda, 

na falta desta, na relação apresentada pelo próprio devedor nos termos dos arts. 51, incisos III e IV do caput, 99, 

inciso III do caput, ou 105, inciso II do caput, desta Lei, acrescidas, em qualquer caso, das que estejam habilitadas 

na data da realização da assembléia ou que tenham créditos admitidos ou alterados por decisão judicial, inclusive 

as que tenham obtido reserva de importâncias, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 10 desta Lei. 

(...) 

§2º As deliberações da assembléia-geral não serão invalidadas em razão de posterior decisão judicial acerca da 

existência, quantificação ou classificação de créditos.” 
525 Como se nota no caput, o marco é o quadro-geral de credores, ou, na sua ausência, tal lista. Na prática, 

raramente o quadro-geral está consolidado e acaba sendo essa lista a relação adotada para a verificação dos 

quóruns de instalação e deliberação nas assembleias. 
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estelionato.526 Mas, a despeito de ser omissa acerca da hipótese em que a garantia recair sobre 

direito de crédito cuja posse seja exercida pelo devedor-fiduciante (que devesse repassar os 

“recebíveis” ao credor-fiduciário, ao invés de o terceiro pagar diretamente a este), poder-se-ia 

enquadrar a conduta do devedor-fiduciante no crime de apropriação indébita, já que estaria 

apropriando-se de coisa móvel alheia.527 

Logo, se a própria lei reconhece a gravidade desses atos, não pode o ordenamento 

jurídico punir o credor prejudicado por eles. Portanto, os credores-fiduciários não poderão ser 

listados como quirografários nesses casos, devendo ser considerados na norma do art. 49, §3º, 

pelo valor do contrato de cessão fiduciária, e quirografários pela eventual diferença. Apenas 

para exemplificar: se o crédito era de R$ 10,00 e foram alienados fiduciariamente dois carros 

avaliados, pelo termo de alienação fiduciária em garantia, em R$ 5,00 cada, o credor estará 

totalmente excluído da recuperação judicial. Mas, se cada carro valia R$ 4,00, o credor 

ingressará no concurso com R$ 2,00, na classe quirografária. Em ambas as hipóteses, é 

irrelevante o valor da venda dos carros pelo fiduciante (fosse por R$ 2,00, fosse por R$ 6,00 

cada). 

Finalmente, note-se que, se o bem deteriorou-se por razões de fortuito ou força maior, 

é preciso averiguar a consequência que a lei específica sobre essa garantia determina para tanto. 

Se, por exemplo, uma lei específica sobre a alienação fiduciária de veículos estabelecer que 

casos fortuitos acarretam a perda da garantia como se ela jamais houvesse sido estipulada, o 

credor seria listado na classe quirografária na recuperação judicial do fiduciante. 

 

 

6.9. Classificação na falência 

 

Apesar deste trabalho visar ao tratamento das garantias fiduciárias de direito de crédito na 

recuperação judicial, vale mencionar o tratamento na falência, aos credores detentores daquele 

gênero de garantia, já que a quebra é o destino do devedor insolvente que não conseguir 

soerguer-se. 

Do mesmo modo como ocorre na recuperação judicial, os credores com garantias 

fiduciárias são excluídos do concurso de credores da falência, não podendo ser arrecadados os 

                                                 
526 “Art. 66-B. (...) 

§2º O devedor que alienar, ou der em garantia a terceiros, coisa que já alienara fiduciariamente em garantia, ficará 

sujeito à pena prevista no art. 171, § 2o, I, do Código Penal.” 
527 Art. 68, do Código Penal. 
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bens sobre os quais a garantia recai, já que esses bens passaram a compor um patrimônio 

autônomo, separado do patrimônio do devedor, em razão da transmissão da titularidade deles 

ao credor-fiduciário, de modo que, pois, não podem integrar a massa falida. A formação desse 

patrimônio separado também é um dos motivos pelos quais são excluídos também da 

recuperação judicial.528 

Posto isso, mencione-se que, com relação ao objeto do pedido de restituição, existem 

duas hipóteses, que se diferenciam em decorrência de o bem existir, ou não, à época do 

ajuizamento daquele pedido. 

A primeira é do bem, coisa ou dinheiro ainda existir à época da sentença de quebra e 

ser arrecadado pelo administrador judicial. Com isso, nos termos do art. 85, o credor poderá 

pedir sua restituição, incidente processual do processo de falência, para executar a garantia, 

promovendo, quanto às coisas, a venda do bem e devolvendo o eventual saldo à massa falida. 

Caso o valor da venda não seja suficiente para satisfazer o credor, ele receberá a diferença na 

classe dos quirografários. Ainda, ressalte-se que, se o crédito transmitido estiver mencionado 

em título de crédito e sob a posse da massa falida, a ele será aplicado o pedido de sua 

restituição,529 o que decorre tanto da separação desse bem da massa falida, como se expôs 

anteriormente, quanto da própria lei.530 

No entanto, no caso de a coisa não mais existir, ele recebe o equivalente ao valor de 

sua avaliação ou de sua venda, ambos corrigidos monetariamente até o momento do 

pagamento, como manda o art. 86, I.  

Observe-se que, em quaisquer das mencionadas hipóteses de recebimento de dinheiro 

deverá obedecer a ordem de pagamento na falência, incluindo-se os credores extraconcursais e 

concursais, a qual, contudo, não é clara, pois há diversos dispositivos espalhados pela Lei e 

alguns deles contém uma sequência de credores numa mesma frase sem, contudo, informar se 

aquela sequência deve ser obedecida, causando dúvidas até na doutrina.531 De todo modo, a 

partir da interpretação desses artigos, a seguinte ordem parece ser a correta: 

                                                 
528 CHALHUB, Melhim Namem. Negócio fiduciário, 2009, op. cit., p. 359. 
529 CAMPINHO, Sérgio. Falência e recuperação de empresa. 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008 p. 391. 
530 Lei n 9.514/1997, art. 20: 

“Art. 20. Na hipótese de falência do devedor cedente e se não tiver havido a tradição dos títulos representativos 

dos créditos cedidos fiduciariamente, ficará assegurada ao cessionário fiduciário a restituição na forma da 

legislação pertinente. 

Parágrafo único. Efetivada a restituição, prosseguirá o cessionário fiduciário no exercício de seus direitos na forma 

do disposto nesta seção.” 
531 JUNIOR, Francisco Satiro de Souza. “Art. 149”. In: JUNIOR, Francisco Satiro de Souza; PITOMBO, Antônio 

Sérgio A. de Moraes (Org.). Comentários à Lei de recuperação de empresas e falência. 2ª ed. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2007, p. 503. 
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1º) Obrigações assumidas no âmbito das câmaras ou prestadoras de serviços 

de compensação e de liquidação financeira (clearings) (art. 193). 

 

2º) Créditos trabalhistas vencidos nos 3 meses anteriores à decretação da 

falência, até 5 salários-mínimos por trabalhador (art. 151). 

 

3º) Dinheiro de proprietários fiduciários, se o bem não existir mais; credores 

por contratos de adiantamento de câmbio; contratante de boa-fé que entregou 

dinheiro ao falido, se ele contratou de má-fé (esse contrato tem que ser 

declarado ineficaz por ação judicial própria) (art. 149, caput). 

 

4º) Outros credores extraconcursais, nessa ordem (84): 

 

I – remunerações do administrador judicial, e trabalhistas após a decretação 

da falência; 

II – quantias fornecidas à massa pelos credores; 

III – despesas com arrecadação e venda dos bens, e custas do processo de 

falência; 

IV – custas judiciais relativas às ações em que a massa falida tenha sido 

vencida; 

V – obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados durante a 

recuperação judicial, nos termos do art. 67 desta Lei, ou após a decretação da 

falência, e tributos relativos a fatos geradores ocorridos após a decretação da 

falência, respeitada a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei. 

 

5º) Credores concursais, nessa ordem (art. 83): 

  

I – créditos derivados da legislação do trabalho, limitados a 150 salários-

mínimos por credor; 

II - créditos com garantia real, até o limite do valor do bem; 

III – créditos tributários, excetuadas as multas tributárias; 

IV – créditos com privilégio especial (definidos em lei, mas irrelevantes), 

dentre eles, os créditos de microempreendedores, microempresas e empresas 

de pequeno porte; 

V – créditos com privilégio geral (definidos em lei, mas irrelevantes); 

VI – créditos quirografários, nessa ordem: 

a) não previstos nos demais incisos deste artigo; 

b) saldos dos créditos não cobertos pelo produto da venda dos bens dados em 

garantia; 

c) saldos dos créditos trabalhistas que excederem o limite estabelecido no 

inciso I, do caput; 

VII – multas contratuais; penas pecuniárias por infração das leis penais ou 

administrativas; e multas tributárias; 

VIII – créditos subordinados, nessa ordem: 

a) os assim previstos em lei ou em contrato; 

b) os créditos dos sócios e dos administradores sem vínculo empregatício. 

 

6º) Juros contratuais e legais, exceto juros de debêntures e dos créditos com 

garantia real (art. 124). 
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Enfim, note-se que o crédito correspondente ao valor da garantia fiduciária está atrás 

dos créditos decorrentes de obrigações assumidas em clearings, e trabalhistas vencidos nos 3 

meses anteriores à decretação da falência, até 5 salários-mínimos por trabalhador. Na prática, 

em considerável parte dos casos, são pagos, ao contrário do eventual saldo quirografário, que, 

raramente, é satisfeito, pois os créditos anteriores na ordem costumam ser muito superiores ao 

valor obtido com o produto do passivo. 

 

 

6.10. Princípio da preservação da empresa e spread 

 

 

6.10.1. Introdução 

 

Uma das maiores novidades da Lei nº 11.101/2005 foi a positivação do princípio da 

preservação da empresa, em seu art. 47, aplicável aos quatro processos que ela regula 

(recuperação judicial, extrajudicial, judicial para micro e pequenas empresas, e falência). 

Tal como demonstrado anteriormente, esse princípio vem sendo muito invocado para 

evitar a aplicação de regras legais que, teoricamente, prejudicariam o devedor, notadamente 

para destravar parcelas, ou mesmo toda, da “trava” bancária, alegando-se que, sem o acesso 

aos recursos, a recuperanda teria seu soerguimento comprometido, o que iria contra o princípio 

em comento.532  

Por essa razão, esse princípio merece um destaque e um aprofundamento especial, a 

fim de se explicar melhor os motivos pelos quais o Poder Judiciário não pode interferir no 

destino dos “recebíveis” invocando esse princípio, em nenhuma recuperação judicial. 

 

 

6.10.2. Significado de princípio 

 

Em primeiro lugar, esclareça-se que, na definição de Rachel Stajn, “princípio é a proposição 

que serve de base para a construção de uma regra ou norma, é um padrão para avaliação de 

                                                 
532 Aliás, desde a vigência da Lei, o Poder Judiciário vem, na prática, reescrevendo diversos dispositivos, para 

viabilizar a “preservação da empresa” – um dos exemplos está no, em tese, “improrrogável” prazo de 180, que 

não seria dilatado “em hipótese algum”, todavia, a possibilidade de sua prorrogação é tema pacificado pelo 

Superior Tribunal de Justiça. 
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comportamentos ou condutas”.533 Ou seja, como leciona Thomaz Henrique Pereira Junqueira 

de Andrade, “são normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível”.534 

Portanto, princípios são ideias que servem de norte, de base para a elaboração de uma 

regra, sendo muito importante conhecê-los para que se interprete as regras redigidas com base 

neles de modo, justamente, a adequá-las a tais ideias que as nortearam quando de suas (regras) 

concepções. 

Sobre o direito falimentar incidem dois tipos de princípios: os princípios gerais 

relacionados ao funcionamento da economia da sociedade em que o empresário insolvente atua, 

relacionados do modo capitalista ou socialista de sua organização; e os princípios clássicos do 

direito falimentar, quais sejam, o de que os bens do devedor são a garantia dos credores, todos 

os do direito processual civil, o da par conditio creditorum, da unidade (ou indivisibilidade do 

juízo), e o da universalidade do juízo. 

Já o citado Parecer nº 534, lavrado pelo senador Ramez Tabet, elenca treze ideias que 

apresenta como se fossem os novos princípios desse ramo do direito, mas, na verdade, nenhum 

deles é princípio exclusivo de direito falimentar.535 Apenas para não deixar de mencioná-las, 

registre-se que a ideia da separação dos conceitos de empresa e de empresário é somente uma 

regra do direito comercial como um todo; a proteção aos trabalhadores é um princípio 

constitucional; a redução do custo do crédito é um objetivo político; a celeridade e a eficiência 

nada mais são do que princípios do direito processual civil; a segurança jurídica é princípio 

constitucional; a maximização do valor dos ativos do falido, leia-se “integrantes da massa 

falida”, decorre da função social dos meios de produção e da preservação da empresa; a 

desburocratização da recuperação de micro e pequenas empresas decorre do princípio 

constitucional de proteção à pequena empresa (170, IX, da CF); e o rigor na punição de crimes 

falimentares é opção política criminal. Além desses, são reafirmações do princípio da 

preservação da empresa as ideias da recuperação das sociedades e empresários recuperáveis; 

da retirada do mercado das sociedades empresárias e empresários não recuperáveis e da 

participação ativa dos credores. 

                                                 
533 STAJN, Rachel. “Codificação, decodificação e recodificação: a empresa no código civil brasileiro”. Revista 

de direito mercantil, industrial, econômico e financeiro, vol. 145, jul./set., 2006. 
534 PEREIRA, Thomaz Henrique Junqueira de Andrade. Princípios do direito falimentar e recuperacional 

brasileiro. Dissertação apresentada à Faculdade de Direito da PUC-SP, como requisito para obtenção do título de 

mestre em direito, em 2009. Disponível em: 

<http://www.sapientia.pucsp.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=9294>. Acesso em: 29 out. 2015. 
535 Como demonstra Thomaz Henrique Junqueira de Andrade Pereira em Princípios do direito falimentar e 

recuperacional brasileiro, 2009, op. cit. 
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De todos esses princípios e ideias mencionados, serão, repita-se, destacados o 

princípio da preservação da empresa e do respeito ao direito de propriedade, sem prejuízo de 

menções a alguns outros durante a exposição. 

 

 

6.10.3. O princípio da preservação da empresa na Lei nº 11.101/2005 

 

A Constituição Federal de 1988 foi elaborada após o fim do período ditatorial –portanto, de 

intervenção do Estado nas liberdades individuais civis e, consequentemente, econômicas536, 

apesar de algumas boas leis comerciais terem sido editadas naquele período, como a Lei nº 

6.404/1976, o que demonstra somente que o fato de o governo ser ditatorial não significa que 

leis favoráveis ao comércio não possam ser formuladas. Então, sob o desejo de instituir a 

democracia no país, a Carta, no capítulo denominado princípios gerais da atividade econômica, 

elencou-os no art. 170, assim redigido: 

 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano 

e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, 

conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 

 

I - soberania nacional; 

II - propriedade privada; 

III - função social da propriedade; 

IV - livre concorrência; 

V - defesa do consumidor; 

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado 

conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de 

elaboração e prestação;  

VII - redução das desigualdades regionais e sociais; 

VIII - busca do pleno emprego; 

IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas 

sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.  

 

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade 

econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos 

casos previstos em lei. 

 

As ideias da “valorização do trabalho”, “livre iniciativa” e “justiça social”, constantes 

do caput, bem como os princípios da “propriedade privada”, “função social da propriedade”, 

“livre concorrência”, “defesa do consumidor”, “redução das desigualdades sociais” e “busca 

                                                 
536 Por exemplo, a profissão de escritor não era plena, pois os escritos deveriam passar pelo crivo das autoridades. 
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do pleno emprego”, constantes dos incisos, dizem respeito à legislação sobre insolvência de 

empresas (atual Lei nº 11.101/2005). 

Mas, dentre essas, o princípio da “função social da propriedade” foi, sem dúvida, 

aquele considerado mais relevante pelo legislador, doutrina e jurisprudência, para a elaboração 

e interpretação dos dispositivos da Lei nº 11.101/2005. Com efeito, em 1999, durante a 

tramitação do Projeto de Lei nº 4.376/1993, seu relator, deputado Osvaldo Biolchi, do 

esquerdista Partido Trabalhista Brasileiro, assim justificou a adoção do processo de 

recuperação judicial em substituição à “recuperação da empresa” que constava da redação 

original: 

 

“Com efeito, paralelamente à concretização dos objetivos e aspirações' de 

seus proprietários, a empresa moderna reflete um interesse social maior, pois 

que ela é agente do desenvolvimento e da estabilidade econômica. Por isso é 

que convém ao Estado sua sobrevivência e prosperidade, se não por interesse 

imediato, no mínimo pela sua responsabilidade quanto à proteção do interesse 

coletivo, representado pelas oportunidades de trabalho, distribuição da 

riqueza, estabilidade econômica e garantia do adequado fluxo econômico-

financeiro, consubstanciado nas inter-relações entre produtores, 

intermediários, financiadores e consumidores. 

Convencidos dessa função social e de que eventuais crises que ameacem a 

sobrevivência da empresa não se resolverão simplesmente pelo 

equacionamento dos direitos dos credores, porque os problemas daí 

decorrentes se refletem no campo econômico e social, enfatizamos no 

presente Substitutivo a recuperação judicial da empresa, como um instituto 

autônomo e independente da liquidação judicial. 

A recuperação judicial deve ocorrer, não porque foi decretada a liquidação, 

mas, exatamente, para evitá-la. A prevalecer a legislação atual, ou se acolhido 

o que está proposto no PL n° 4.376/93, a recuperação seria praticamente 

inócua, ineficaz e ineficiente, como tem se verificado majoritariamente no 

processo de concordata. 

Não se pretende, com o processo de recuperação proposto, o mero 

alongamento da dívida, mas, principalmente e sobretudo, atacar e superar as 

causas gerenciais que provocaram o endividamento gravoso”.537 

 

Posteriormente, nas últimas etapas da tramitação do Projeto, no mencionado Parecer 

nº 534/2004, que pode ser considerado como sendo, na prática, a “Exposição de Motivos” da 

lei vigente, o senador Ramez Tabet explicou a razão de ser da incorporação do princípio da 

preservação da empresa por essa lei: 

 

“Princípios adotados na análise do PLC nº 71, de 2003, e nas modificações 

propostas. 1) Preservação da empresa: em razão de sua função social, a 

empresa deve ser preservada sempre que possível, pois gera riqueza 

                                                 
537 Diário da Câmara dos Deputados, 03/12/199, p. 181. 
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econômica e cria emprego e renda, contribuindo para o crescimento e o 

desenvolvimento social do País. Além disso, a extinção da empresa provoca 

a perda do agregado econômico representado pelos chamados intangíveis 

como nome, ponto comercial, reputação, marcas, clientela, rede de 

fornecedores, know-how, treinamento, perspectiva de lucro futuro, entre 

outros”.538 

 

E, na redação final, o princípio foi explicitamente mencionado no art. 47: 

 

“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da 

situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a 

manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos 

interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, 

sua função social e o estímulo à atividade econômica.” 

 

Incialmente, lembre-se que o princípio visa à preservação da empresa, da atividade 

econômica exercida pelo empresário, e não à proteção do empresário.  

Isso posto, note-se que o legislador sempre deixou claro que o princípio da 

preservação da empresa decorre da ideia da função social da empresa. Por sua vez, esta ideia 

da função social da empresa advém do princípio constitucional da função social da 

propriedade (art. 170, III) aplicado aos meios de produção, meios de exercício da empresa.539 

Ou seja, pode-se afirmar que a expressão função social da empresa é a abreviação da 

expressão função social da propriedade sobre os meios de exercício da atividade econômica 

voltada para a produção de circulação de bens ou serviços com a finalidade de lucro, 

parecendo estar em consonância com essa afirmação, inclusive, Arnoldo Wald e Ivo Waisberg, 

para quem o art. 47 direciona a aplicação dos demais e acarreta a “consagração dos efeitos do 

princípio da função social da propriedade na esfera do direito concursal”.540 

Portanto, de acordo com o legislador e com a norma que se extrai do art. 47, preservar 

a empresa, isto é, a atividade exercida pelo insolvente, é um dos meios de realizar o princípio 

da função social da propriedade, positivado no art. 170, III, da Constituição Federal. Isso 

porque, segundo ambos (legislador e norma), ao preservar-se a empresa, protege-se o 

interesse coletivo, consubstanciado no seguinte: oportunidades de trabalho, geração de 

emprego, geração e distribuição da riqueza, na estabilidade econômica e na garantia da 

                                                 
538 Diário do Senado Federal, 10/06/20014, p. 17.865. 
539 Nesse sentido, FRANCO, Vera Helena de Mello; STAJN, Rachel. “Recuperação e função social da empresa: 

reavaliando antigos temas”. Revista dos Tribunais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, n. 913, v. 100, p. 180. 
540 WALD, Arnoldo; WAISBERG, Ivo. “Arts. 47 a 49”. In: CORRÊA-LIMA, Osmar Brina; CORRÊA-LIMA, 

Sergio Mourão (Coord.). Comentários à nova lei de falência e recuperação de empresas: Lei nº 11.101, de 09 de 

fevereiro de 2005. 1ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 319-321. 
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adequada relação entre produtores, intermediários, financiadores e consumidores, e, enfim, no 

crescimento e no desenvolvimento social do país. E a extinção da empresa provoca a perda de 

bens intangíveis, como nome, ponto comercial, reputação, marcas, clientela, rede de 

fornecedores, know-how, treinamento, perspectiva de lucro futuro, entre outros. 

Logo, os meios de produção de que o insolvente é proprietário será utilizado em 

conformidade a tal princípio constitucional ao atender o referido interesse coletivo. Por essa 

razão, tais meios devem ser preservados. 

Portanto, segundo os fundamentos acima expostos, conclui-se que o princípio da 

preservação da empresa na Lei nº 11.101/2005 é a ideia de que, sempre que possível, os meios 

de produção devem ser preservados, assim como a atividade exercida com a utilização deles, 

mesmo diante da insolvência do empresário proprietário de tais meios e que exerce tal 

atividade. 

A partir desse princípio, enfim, compreende-se a doutrina de Sergio Campinho, de 

que “a vocação da lei deve repousar, sempre, na prevalência do conceito recuperatório sobre o 

liquidatório. Conceitualmente, a recuperação é a regra e a falência a exceção. Esse é o espírito 

a conduzir a exegese dos preceitos da Lei nº 11.101/2005”.541 

 

 

6.10.4. Considerações sobre o princípio da preservação da empresa. 

 

Fábio Ulhoa Coelho tece as seguintes considerações sobre o princípio, com as quais se 

concorda integralmente, alertando a que, ao contrário do que pode parecer, a manutenção da 

empresa não deve ser buscada sempre a qualquer custo: 

 

“Nem toda falência é um mal (...). A recuperação da empresa não deve ser 

vista como um valor jurídico a ser buscado a qualquer custo. Pelo contrário, 

as más empresas devem falir para que as boas não se prejudiquem. Quando o 

aparato estatal é utilizado para garantir a permanência de empresas 

insolventes inviáveis, opera-se uma inversão inaceitável: o risco da atividade 

empresarial transfere-se do empresário para os seus credores”.542 

 

Paulo Penalva Santos, na mesma linha, ao comentar o cram down,543 apresenta o 

mesmo alerta: 

                                                 
541 CAMPINHO, Sérgio. Falência e recuperação de empresa, 2008, op. cit., p. 123. 
542 COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à lei de falências e de recuperação de empresas. Op. cit., 2011, p. 173. 
543 Art. 58, §1º. 
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“é fundamental que o juiz, ao considerar o plano de recuperação, esteja 

convencido de que os custos com a conservação da empresa sejam inferiores 

aos custos com a liquidação. Não há dúvidas de que a aplicação generalizada 

do princípio da conservação da empresa, ao invés de diminuir, possa 

significar um aumento dos custos sociais”.544 

 

Todavia, o mesmo professor Fábio Ulhoa Coelho entende que pode haver exceções à 

regra da não intervenção do Estado-Juiz na decisão dos credores que não vise à recuperação da 

empresa, pois, conforme sustenta, há hipóteses em que a solução de mercado não é a mais 

adequada – com o que, todavia, não se concorda: 

 

“Em princípio, se não há solução de mercado para a crise de determinada 

empresa, é porque ela não comporta recuperação (...). Quando não há solução 

de mercado, aparentemente não se justificaria a intervenção do Estado (Poder 

Judiciário) na tentativa de recuperação da empresa.  

Não é bem assim, contudo.  

Quando as estruturas do sistema econômico não funcionam 

convenientemente, a solução de mercado simplesmente não ocorre. Nesse 

caso, o Estado deve intervir, para zelar pelos vários interesses que gravitam 

em torno da empresa (dos empregados, consumidores, Fisco, comunidade, 

etc.).  

Exemplo característico de disfunção do sistema é o do valor idiossincrático 

da empresa (...). O valor idiossincrático compromete a racionalidade das 

negociações. O mercado não soluciona a crise da empresa (...) porque o seu 

titular quer um preço que ninguém vê vantagem em pagar (...) O princípio da 

livre iniciativa (...) impede que o próprio mercado recupere a empresa (...). 

Agride ao senso de justiça ver o fim dos postos de trabalho, redução de 

abastecimento (...) quando o mercado poderia ter solucionado a crise da 

empresa, mas a idiossincrasia de um homem impediu.  

O instituto da recuperação da empresa tem sentido, assim, no capitalismo, 

para corrigir disfunções do sistema econômico, e não para substituir a 

iniciativa privada”.545 

 

Colocadas essas ponderações, passa-se a expor o que se entende desse princípio. 

Entende-se que, na verdade, o princípio da preservação da empresa, na Lei nº 11.101/2005,546 

é a ideia de que, diante de um devedor em crise econômica, os credores devem, em primeiro 

                                                 
544 SANTOS, Paulo Penalva. Apresentação. A Nova Lei de Falências e Recuperação de Empresas: Lei nº 

11.101/05. 1ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006. IX p. 
545 COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à lei de falências e de recuperação de empresas. Op. cit., 2011, p. 174. 
546

 Esse princípio, observe-se, não é exclusivo do direito falimentar, mas de todo direito comercial. Como 

exemplo, cite-se a hipótese numa sociedade limitada, com dois sócios, cada um detentor de 50% do capital social, 

um desejar continuar com a empresa e a pessoa jurídica, mas o outro, não: é mais razoável que a pessoa jurídica 

e atividade continuem e o retirante receba seus haveres, do que a extinguir e obrigar o primeiro sócio a dispender 

todo tempo e custos com a constituição de uma nova pessoa jurídica e a celebração ou aditamento, se possível, de 

todos os novos contratos de que a pessoa jurídica antiga era parte. 
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lugar, cogitar da manutenção da empresa desempenhada pelo devedor e, só depois e sendo o 

caso, optarem pela falência. 

Esse princípio não decorre de nenhuma função social, mas somente do bom senso 

porque a liquidação abre um caminho sem volta – pois é material e juridicamente impossível 

dissolver a sociedade, liquidar seus bens e extingui-la e, depois, retomar-se a atividade exercida 

pela extinta sociedade com os bens que já foram liquidados –, ao passo que, se a reestruturação 

não for possível ou não obtiver êxito, pode-se optar pela falência.  

Ou seja, na vida empresarial, das duas, uma: ou a empresa é mantida, exercida; ou é 

encerrada. Se for mantida, pode vir a ser encerrada. Mas, se for encerrada, não pode tornar a 

ser exercida. E diante da insolvência do devedor, os credores devem atender ao princípio da 

preservação da empresa para, ao invés de optarem de imediato pela falência, cogitarem da 

manutenção das atividades – ou, de acordo com a lei vigente, cogitarem da recuperação judicial 

do devedor. 

Além disso, consigne-se que, em razão do aumento do comércio, decorrente do 

capitalismo e do livre mercado, rises and falls passaram a ocorrer com mais rapidez e mais 

frequência.  

Esse aumento do comércio também acarretou um aumento da interação e, 

consequentemente, da cultura das pessoas, e levou-as a refletir sobre o seguinte: em 

determinadas hipóteses, é melhor que os credores deem uma segunda chance ao devedor para 

que supere o momento de insolvência – que credores e devedor creem ser passageiro – do que, 

imediatamente, liquidar seus bens. Esse pensamento, repare-se, é idêntico àquele que leva um 

credor a, no vencimento de uma dívida, conceder um novo prazo para seu devedor, ao invés de 

pedir sua falência. Nasce, aí, portanto, a ideia de que, às vezes – e não em regra, nem em 

exceção –, é melhor preservar a atividade desenvolvida por aquele devedor, ao invés de se 

obrigar a pará-la de imediato. 

Por isso, as leis mundo afora passaram a permitir a reestruturação das atividades do 

devedor, negociada com os credores, caso esses julgassem que tal atividade era viável, ao invés 

de, diante do primeiro momento de dificuldade, exigirem a liquidação dos bens do devedor. 

Essas leis, portanto, não foram criadas porque uma ou outra autoridade ungida resolveu 

conceber o princípio da preservação da empresa ou outro que o valha. 

Para confirmar o que ora se explica, reporta-se ao capítulo da evolução histórica da 

legislação de direito falimentar, principalmente quando se informou que a concordata tem sua 

origem em atitudes voluntárias dos credores – seja o pactum ut minus solvatur ou as induciae 

quinquennales, em Roma, seja a partir dos usos e costumes italianos na Idade Média. 
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No Brasil, a ideia da tão criticada concordata preventiva da falência era exatamente 

aquela acima – de não liquidar os bens do devedor de imediato e dar uma chance de 

reestruturação ao devedor. Inclusive, em meados do século XIX, Trajano de Miranda Valverde 

já afirmava que a concessão da concordata submete ao juiz a atribuição de “preservar a empresa 

mercantil contra a ameaça de sua destruição”.547 Portanto, a intenção de preservar a empresa 

não é novidade alguma no ordenamento jurídico brasileiro.548 

Todavia, neste país, a legislação sobre insolvência, tal qual quase todas (exceto a Lei 

nº 6.404/1976, mais uma ou outra lei), é de redação pífia e não retrata com clareza a intenção 

dos legisladores, muito menos as ideias de livre mercado que chegaram até a ser elevadas a 

princípio pelo art. 170 da Constituição Federal – vide, por exemplo, os transcritos comentários 

de José Xavier Carvalho de Mendonça e de parlamentares sobre as leis de falência do século 

XIX e início do XX.549 

Além disso, neste país, impera a cultura de que a regra é criada para ser interpretada 

(leia-se, adotando a expressão popular, para se “dar um jeitinho”) e não para ser obedecida, 

principalmente quando se está diante da possibilidade da falência, da qual se busca escapar a 

qualquer custo porque o decreto de quebra acarreta inúmeros ônus ao empreendedor de ordem 

financeira e profissional – desde a vedação a empreenderem novamente até, em média, cinco 

anos após o encerramento do moroso processo de falência, ou mesmo a necessidade de 

autorização judicial para viajar ao exterior, independentemente do motivo –, e, ainda, cultural, 

pois aqui quem fracassa numa empreitada é mal visto pela sociedade.550 

O resultado dessas deficiências legislativas e culturais foi o de que a concordata 

preventiva de 1945 não obteve êxito, já que criava inúmeras restrições à livre negociação entre 

devedor e credores (limitava a renegociação aos quirografários, obrigava a aceitação dos 

credores se o juiz verificasse a ocorrência de requisitos objetivos, não permitia a novação dos 

débitos, dentre outros aspectos) e servia mais à escapatória da falência do que ao soerguimento 

do devedor. 

Então, a Lei de 2005 criou as recuperações judiciais e extrajudiciais, com regras 

diferentes daquelas da concordata. O objetivo de ambas deveria ser, simplesmente, reduzir 

                                                 
547 VALVERDE, Trajano de Miranda. Comentários à Lei de Falências, 1999, op. cit., p. 238. 
548 Em sentido contrário, pela novidade, WALD, Arnoldo; WAISBERG, Ivo. “Arts. 47 a 49”. In: CORRÊA-

LIMA, Osmar Brina; CORRÊA-LIMA, Sergio Mourão (Coord.). Comentários à nova lei de falência e 

recuperação de empresas: Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005. 1ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 313. 
549 Vide itens 5.2.4. e 5.2.5. 
550 Vide, a respeito da ausência de incentivo ao empreendedorismo, pela legislação falimentar brasileira, 

FERREIRA, Bruno Valladão Guimarães. A lei de falências brasileira e sua falta de incentivo ao 

empreendedorismo. In Revista de Direito Empresarial. São Paulo: RT/Thomson Reuters, 2015, p. 195-227 
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custos de transação relacionados à decisão dos credores pela manutenção ou encerramento da 

empresa, consubstanciados, sobretudo, na dificuldade de comunicação entre devedor e 

credores para reunirem-se a fim de deliberar. 

Porém, recorde-se, a produção legislativa no Brasil sempre foi falha e com a Lei nº 

11.101/2005 não foi diferente. Suas regras, criadas para viabilizar a opção de continuação da 

atividade, são tão defeituosas que, em alguns casos, obstaculizam tal opção. 

Todavia, no Brasil, há também um apreço cultural pela produção de regras sob 

românticas expressões, mesmo que seu conteúdo dê ensejo às interpretações mais diversas 

possíveis.  

Então, a Lei nº 11.101/2005, ao instituir aqueles novos processos concursais, inseriu 

o art. 47, de “caráter de princípio”, com o objetivo de que as expressões de significados vagos 

lá inseridas norteassem a interpretação dos demais dispositivos da lei, notadamente a da função 

social da empresa, cujo conceito acima exposto dá margem às mais variadas decisões judiciais 

que se pode imaginar.551 Aliás, Vera Helena de Mello Franco e Rachel Sztaj concordam com 

esta afirmação: 

 

“A expressão função social surge na norma do art. 47 da Lei 11.101/2005, 

permeada do mesmo conteúdo aberto, apto a acatar quaisquer tendências ao 

sabor do intérprete, conforme os demais textos legais em que logrou obter 

menção”.552 

 

Ainda a respeito do vocábulo “social”, que acompanha a expressão “função social” da 

propriedade e da empresa, vale conferir o seguinte ensinamento de Friedrich August von 

Hayek, no sentido de que torna a expressão provida de qualquer significado que se lhe queira 

atribuir: 

 

“De fato, ela gerou uma situação em que ‘social’ pode ser usado para definir 

quase toda ação como publicamente desejável, tendo, ao mesmo tempo, o 

efeito de privar de um sentido claro quaisquer termos com que seja 

combinado. Não só ‘justiça social’, como também ‘democracia social’, 

‘economia social de mercado’ ou ‘estado social de direito (para se referir ao 

estado de direito – em alemão sozialer Rechtsstaat) são expressões que, 

embora justiça, democracia, economia de mercado ou Rechtsstaat tenham por 

si significados perfeitamente válidos, a adição do adjetivo ‘social’ torna-os 

capazes de significar quase tudo que se queira. A palavra transformou-se, na 

                                                 
551

 O princípio em comento não está presente nos arts. 140 e 75, referentes à falência. Esses artigos são apenas 

regras para se tornar mais eficiente o processo judicial de falência, para que credores tenham o menor prejuízo 

possível e, logo, proteja-se o mercado e a economia. Não decorrem, logo, daquele princípio. 
552 FRANCO, Vera Helena de Mello; STAJN, Rachel. “Recuperação e função social da empresa: reavaliando 

antigos temas”. Revista dos Tribunais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, n. 913, v. 100, p. 189.  
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realidade, numa das principais fontes de confusão do discurso político, já não 

podendo mais, talvez, ser resgatada para um propósito útil”.553 

 

Então, para salvar a recuperação judicial dos maus dispositivos, aquela simples opção, 

de verificação da possibilidade de salvamento antes da liquidação, foi elevada a “princípio” 

constante do art. 47, e, assim, desde a vigência da Lei, passou-se a ter forte e comovente motivo 

para, simplesmente, burlar várias de suas regras com amparo no princípio da preservação da 

empresa, pelo qual se realizaria a função social da empresa. Como exemplo, cite-se o art. 6, 

§4º (é frequente a prorrogação do stay period), os arts. 6, §7º e 57 (na prática, permite-se a 

moratória tributária até a edição da lei específica), e o art. 49, §3º, objeto deste trabalho. 

Todavia, a consequência dessas constantes burlas é a insegurança jurídica aos 

agentes do comércio. Afinal, não se tem certeza sobre como o Estado, através do Poder 

Judiciário, tratará os contratos celebrados entre particulares, na hipótese de um deles tornar-se 

insolvente e impetrar recuperação judicial.  

Enfim, com base no exposto, entende-se que, do modo como foi definido pelo art. 47, 

o princípio da preservação da empresa serve apenas para gerar insegurança jurídica aos 

agentes do comércio. 

Esse princípio, ao ser aplicado pelo Estado-Juiz nas relações jurídicas entre o 

insolvente e bancos com garantias fiduciárias de direito de crédito, é causa para elevação do 

spread, como se detalhará adiante.  

 

 

6.10.5. Spread bancário 

 

Os bancos são as pessoas jurídicas que, habitual e profissionalmente, exercem a atividade de 

intermediação do uso do dinheiro: captam perante os poupadores em nome próprio; e, também 

em nome próprio, emprestam a quem precisa.554 E o lucro do banco com essa atividade é parte 

da diferença entre o valor que recebe dos mutuários e o valor que remunera os poupadores, 

diferença essa que constitui o spread.  

                                                 
553 HAYEK, Friedrich August von. Direito, legislação e Liberdade. Vol. 2: A miragem da justiça social. São 

Paulo: Visão, 1985, p. 100.  
554 Art. 17, da Lei nº 4.595/1994, com o acréscimo do caráter habitual e profissional, inserido pela doutrina, como, 

por exemplo, por NETO, Eduardo Salomão. Direito bancário. São Paulo: Atlas, 2005, p. 27.) 
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O lucro do banco, logo, é parte do spread. Ou seja, o preço do dinheiro pago pelo 

tomador ao banco, o juro, corresponde à soma do spread + remuneração ao poupador.555 

Esclareça-se, também, que juro é a remuneração pelo uso do dinheiro.556 

Portanto, reitere-se, o spread bancário não é o lucro do banco ao emprestar certa 

quantia, pois ele também inclui: custos com tributos, custos com depósitos compulsórios, 

custos causados pela inadimplência de tomadores (tanto pelo não pagamento, total ou parcial, 

do valor emprestado, quanto das despesas inerentes à cobrança do devedor) e, finalmente, os 

custos operacionais (salários, aluguéis de escritórios, bens de capital e outros).557 

Para se ter uma noção, no Brasil, de 2007 a 2012, a média dos valores que compõem 

o spread em empréstimos a “clientes preferenciais” (bom grau de risco)558 foi a seguinte: 

tributos, 24,9%; compulsório, 11,11%; inadimplência, 26,63%; e, para o banco (lucro e custos 

operacionais juntos), 37,36%.559 

Observe-se que, mesmo diante de tomadores com histórico positivo, cerca de ¼ do 

spread destina-se à cobertura das despesas do banco decorrentes da eventual inadimplência do 

tomador. Ou seja, ¼ do spread representa o risco de o banco não recuperar o dinheiro 

emprestado. Isso, repita-se, diante de tomadores com histórico positivo. 

Chama a atenção, também, o fato de ¼ do spread ser destinado a tributos. Logo, 

quanto maior a máquina pública, maior será o valor correspondente àquele ¼ e, ainda, maior a 

probabilidade deste percentual aumentar em relação aos demais, sobretudo, à margem do 

banco, o que, consequentemente, reduz a oferta de crédito à sociedade. Além disso, observe-se 

que a margem para o banco é de apenas cerca de 37% do spread, da qual ainda precisará 

descontar o percentual destinado ao custo de sua atividade; portanto, naqueles casos, o lucro 

do banco acaba em torno de um terço do spread.  

Posto isso, afirma-se que, de todos os fatores que compõem o spread, sem dúvidas, é 

sobre o do custo com inadimplência que o Poder Judiciário pode interferir. 

                                                 
555 SECURATO, José Roberto et al. Cálculo financeiro das tesourarias. 4ª ed. São Paulo: Saint Paul, 2008, p. 

154. 
556 Ibid., p. 28. 
557 Banco Central do Brasil. Departamento de Estudos e Pesquisas. Juros e Spread Bancário no Brasil – Avaliação 

de 1 ano do projeto. 2000, p. 11. No mesmo sentido, SECURATO, José Roberto et al. Cálculo financeiro das 

tesourarias, 2008, op. cit., p. 154. 
558 São considerados clientes preferenciais aqueles que apresentam, simultaneamente, as seguintes características: 

(i) ser pessoa jurídica; (ii) possuir operações de crédito com três ou mais instituições financeiras; (iii) ter, pelo 

menos, uma operação em curso normal com valor maior ou igual a R$5 milhões; (iv) possuir, pelo menos, uma 

operação com classificação de risco “AA”; (v) possuir operações classificadas nos riscos “AA” e “A”, cuja soma 

corresponda a, no mínimo, 90% (noventa por cento) do total de seu endividamento perante o Sistema Financeiro 

Nacional (SFN); e (vi) não possuir operações com atraso superior a noventa dias que representem mais que 1% 

do total de seu endividamento junto ao SFN. 
559 Banco Central do Brasil. Relatório de economia bancária e crédito. 2012, p. 16. 
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Mas para se compreender o modo pelo qual o Poder Judiciário interfere no custo com 

inadimplência que integra o spread e como essa interferência acarreta a elevação desse custo, 

é preciso esclarecer as ideias de que (i) as pessoas respondem a incentivos e (ii) o direito de 

propriedade precisa ser respeitado. 

 

 

6.10.5.1. As pessoas respondem a incentivos 

 

Os recursos disponíveis numa sociedade são escassos, isto é, são limitados, de modo que a 

sociedade não pode produzir todos os bens e serviços que as pessoas desejam ter.560 Ainda, na 

maior parte das sociedades, os recursos não são alocados por um planejador central, mas pelas 

ações combinadas de milhões de famílias e empresários. Assim, uma “economia” é apenas um 

grupo de pessoas interagindo enquanto vivem, e o comportamento dela reflete o 

comportamento das pessoas que a formam.561 Por isso, ao estudar-se a forma pela qual a 

sociedade administra seus recursos escassos, é preciso prestar atenção em como as pessoas 

tomam decisões. Tendo isso em vista, Nicholas Gregory Mankiw elencou 10 princípios da 

ciência econômica, sendo o quarto deles o de que as pessoas respondem a incentivos: uma vez 

que as pessoas tomam decisões comparando custos e benefícios, seu comportamento pode 

mudar quando os custos ou os benefícios se alteram.562 

Portanto, se, diante do processo de recuperação judicial do fiduciante, o Poder 

Judiciário invoca o princípio da preservação da empresa para “destravar” as “travas bancárias”, 

ele intervém direito de propriedade do credor-fiduciário sobre direitos de crédito e transmite a 

inequívoca mensagem aos bancos de que, naqueles processos, o Estado não garante que o 

banco poderá exercer seu direito de propriedade sobre os créditos que lhe haviam sido 

transmitidos em garantia e que as garantias que haviam sido estabelecidas em 

conformidade com a lei poderão não ser respeitadas pelo devedor-fiduciante.  

Logo, o Estado-Juiz informa ao banco que poderá retirar os benefícios de sua garantia 

fiduciária de direitos de crédito. Ou seja, incentiva o banco a considerar que essa garantia 

poderá não ser tão eficiente quanto seria se fosse respeitada. E, quanto menos garantias, menos 

                                                 
560 A ciência econômica é aquela que, justamente, estuda a forma pela qual a sociedade administra seus recursos 

escassos. 
561 MANKIW, N. Gregory. Introdução à economia, 2001, op. cit., p. 3-4. 
562 Ibid., p. 7.  
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probabilidade de adimplemento da obrigação, logo, mais probabilidade, chance, risco de o 

banco experimentar prejuízos diante da recuperação judicial do devedor. 

Logo, respondendo àquele incentivo (decisão judicial que intervém na garantia 

fiduciária), passa a considerar maior o risco de inadimplência mesmo com a constituição 

daquela garantia. Além disso, riscos de prejuízo só são assumidos se a eles corresponderem a 

um prêmio, o qual consiste no tamanho da esperança de que o crédito seja adimplido.563  

Portanto, a referida interferência do Estado-Juiz na garantia diminui a esperança do banco de 

receber o valor emprestado ao tomador com o juro pactuado. Assim, como o risco de 

inadimplência tornou-se maior em decorrência da intervenção do Estado, o banco aumentará a 

parcela do spread que consiste no “custo da inadimplência”. 

 

 

6.10.5.2. Direito de propriedade 

 

Paralelamente, tome-se em consideração que uma das formas de os formuladores de políticas 

públicas estimularem o crescimento da economia dá-se pela proteção ao direito de propriedade, 

definido por Nicholas Gregory Mankiw como a “capacidade de alguém de exercer autoridade 

sobre os recursos que possui”.564 Esse autor utiliza exemplo de uma mineradora que não se 

esforçará para extrair minério da terra pois espera que esse minério lhe venha a ser roubado, 

ou seja, somente produzirá se estiver confiante em que lucrará com a venda do minério 

extraído. Por isso, os tribunais desempenham um papel muito importante na economia de 

mercado, qual seja, o de proteger o direito de propriedade. A justiça criminal deve desestimular 

o roubo, e a justiça cível/empresarial garantir que compradores e vendedores respeitarão seus 

contratos.  

Desse modo, nas sociedades em que os direitos de propriedade são menos 

respeitados, as pessoas são menos incentivadas a poupar, investir, iniciar novos negócios. 

Inclusive, é por isso que a prosperidade econômica depende, em considerável parte, da proteção 

e do respeito do Estado aos direitos de propriedade.565  

Portanto, se o Poder Judiciário intervém no direito de propriedade do banco sobre o 

direito de crédito – e lembrando que o banco capta o dinheiro dos poupadores para reaplica-lo 

–, diminuirá a quantidade de pessoas dispostas a entregar suas poupanças aos bancos, já 

                                                 
563 SECURATO, José Roberto et al. Cálculo financeiro das tesourarias, 2008, op. cit., p. 91. 
564 MANKIW, N. Gregory. Introdução à economia, 2001, op. cit., p. 543.  
565 MANKIW, N. Gregory. Introdução à economia, 2001, op. cit., p. 544. 
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que, se eles reaplicarem e o devedor não pagar, e impetrar recuperação judicial, a probabilidade 

de recuperação do dinheiro diminui, o que aumenta o custo da captação, isto é, o juro pago ao 

poupador; e, ao mesmo tempo e principalmente, os bancos elevarão o valor correspondente à 

parcela do spread do referido custo de inadimplência. 

 

 

6.10.6. Aumento do juro ao tomador 

 

Diante de todo exposto, se tanto a remuneração ao poupador, quanto a parcela do spread 

concernente ao custo de inadimplência tornam-se mais caras, o juro cobrado do tomador 

também encarecerá.  

Portanto, os juros não dependem do caráter dos banqueiros, mas muito mais da certeza 

de que eles irão recuperar, com rapidez e o mínimo de custos possível, o dinheiro que haviam 

emprestado aos tomadores. 

Essa incerteza, decorrente da proteção do Estado-Juiz ao devedor em processos 

judiciais para cobrança da dívida – tal como a própria recuperação judicial, sob a invocação do 

princípio da preservação da empresa – é, também para Leandro Roque, uma das mais relevantes 

causas do altíssimo valor do spread:  

 

“No Brasil parece valer a máxima ‘devo, não pago; nego enquanto puder’. O 

calote virou uma instituição protegida judicialmente, pois aqui se segue a 

filosofia marxista de que o credor é um ente espoliativo e malvado e o devedor 

é o coitado desinformado que contraiu uma dívida involuntariamente”.566 

 

Nesse mesmo sentido, João Manoel Pinho de Mello e Vinicius Carrasco explicam que 

a falta de desenvolvimento do mercado de crédito imobiliário deve-se, em boa parte, à 

insegurança jurídica decorrente da atuação do Poder Judiciário, mesmo diante da alienação 

fiduciária em garantia dos imóveis: 

 

“o tamanho do mercado de crédito é compatível com a qualidade das 

instituições no Brasil, ou seja, com a intensidade da (in)segurança jurídica no 

País. (...) De fato, o segmento em que o Brasil mais destoa é o do crédito 

hipotecário, que sofre pela história de instabilidade macroeconômica, as 

                                                 
566 ROQUE, Leandro. A taxa SELIC - o que é, como funciona e outras considerações (Parte 2). 19/08/2009. 

Disponível em: <http://www.mises.org.br/Article.aspx?id=355>. Acesso em: 30 out. 2015. 
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renegociações forçadas de dívidas e a insegurança. É só lembrar a dificuldade 

de despejar um mutuário inadimplente do único imóvel onde vive.”567 

 

Enfim, o Poder Judiciário, ao beneficiar um devedor em recuperação, violando as 

garantias contratualmente acordadas e liberando-lhes os “recebíveis” de propriedade dos 

bancos, acaba prejudicando outros incontáveis tomadores e candidatos a tal, porque, repise-se, 

acarretarão o aumento do juro ao tomador. O Estado-Juiz diminuirá tanto a oferta (porque a 

recuperação tornou-se mais incerta), quanto a demanda por crédito (porque ficou mais caro), 

ocasionando a queda de investimentos,568 logo, da produtividade e da renda,569 do consumo, da 

inovação, enfim e em suma, do desenvolvimento e do bem-estar da população, tornando a 

sociedade menos próspera. 

Portanto, não se trata de sacrificar um credor fiduciário em prol da recuperação 

judicial, mas de sacrificar o desenvolvimento da sociedade em prol de um devedor 

inadimplente. 

Por fim, cabe registrar a existência de opinião diferente, sustentada por Manuel Justino 

Bezerra Filho570 e Elias Katudjian571, no sentido de que a exclusão das garantias fiduciárias 

pela Lei nº 11.101/2005 não interfere em nada no spread bancário, que é alto em razão de 

“abuso” dos bancos, sem, contudo, detalhar seus fundamentos. Todavia, reportando-se a tudo 

que foi escrito acima e às opiniões de profissionais de bancos que será exposta a seguir, 

discorda-se dessa opinião. 

 

 

6.11. A opinião de banqueiros 

 

Por mais que o Congresso Nacional, magistrados, advogados e demais profissionais do direito 

debatam as consequências econômicas de uma outra interpretação ao art. 49, §3º, toda essa 

discussão será sempre deficiente se não se considerar a opinião mais importante de todas: a 

daqueles que tomam a decisão de emprestar o dinheiro e de definir o juro sob o qual 

emprestarão. 

                                                 
567 MELLO, João Manoel Pinho de; CARRASCO, Vinicius. “Spread bancário - diagnóstico e remédio”. Jornal 

Estado de São Paulo, São Paulo, 30 abr. 2012. 
568 MANKIW, N. Gregory. Introdução à economia, 2001, op. cit., p. 539. 
569 MISES, Ludwig von. As seis lições. 7ª ed. São Paulo: Instituto Ludwig von Mises Brasil, 2009, p. 79. 
570 FILHO, Manuel Justino Bezerra. “Exame crítico do projeto da Lei de Falências – recuperação da empresa ou 

recuperação do crédito bancário”. Revista dos Tribunais. São Paulo, abr. 2004, vol. 822, p. 136-138. 
571 KATUDJIAN, Elias. “Pela (re)inclusão dos créditos excluídos da recuperação”. Revista do Advogado. 

Associação dos Advogados de São Paulo: São Paulo, 2009, n. 105, p. 50. 



176 

 

Por essa razão, foram realizadas conversas informais e individuais com profissionais 

responsáveis por áreas de crédito de bancos, durante o segundo semestre do ano de 2015, para 

se obter suas opiniões sobre a redação do art. 49, §3º, e acerca de sua aplicação pelo Poder 

Judiciário.572 

Na opinião unânime desses profissionais, ainda há muita insegurança jurídica, 

decorrente tanto das inúmeras decisões diferentes proferidas pelos diversos juízes de 1ª 

instância e tribunais Brasil afora, quanto da deficiência da redação da Lei, a qual, relatam 

alguns, causa divergência até entre os advogados que consultam. Eles informam que, de fato, 

seus respectivos bancos consideram essa incerteza na recuperação judicial ao estipular o 

spread, mas que tal insegurança jurídica interfere muito mais no spread do que a exclusão pelo 

texto da Lei.  

De todo modo, informou-se que a exclusão das garantias fiduciárias da recuperação 

judicial interfere, sim, no spread – principalmente, da garantia fiduciária de direitos de crédito, 

pela qual o banco recebe dinheiro com maior rapidez com que na alienação fiduciária de coisas, 

já que, nesta, o bem precisa ser apreendido e depois alienado para, só então, o credor receber o 

dinheiro. Portanto, se tais garantias fossem inseridas no processo concursal, o spread 

aumentaria. 

Além disso, narrou-se, em decorrência da insegurança jurídica, da incerteza sobre a 

eficácia de uma garantia fiduciária, o banco acaba pedindo mais garantias ao tomador, o que 

prejudica o próprio tomador, que não consegue tomar mais empréstimos porque passou a ter 

menos bens livres em razão do aumento de garantias que o primeiro banco exigiu para lhe 

conceder o financiamento. 

Ainda nessa linha, da eficácia das garantias, explicou-se que, dentre as garantias 

disponíveis na legislação, as fiduciárias são as “menos piores”, isto é, são as que têm mais 

probabilidade de contribuir com a recuperação do crédito, não sendo ideais justamente porque, 

na prática, ainda há muitos juízes que não as respeitam sob diversos fundamentos, como, por 

exemplo, o fato de ser um bem essencial ao soerguimento da empresa e sua manutenção 

prevaleceria sobre o contrato de cessão fiduciária com o banco. 

Ademais, acrescentou-se que, se os juízes pacificassem e respeitassem sempre o 

entendimento de que tais garantias estariam fora da recuperação judicial, o spread diminuiria. 

E, para comprovar esse argumento, apontou-se para a experiência do crédito consignado, cujas 

                                                 
572 O sigilo a respeito da identidade do profissional e do banco foram condições para a concessão das respectivas 

opiniões. 
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regras são simples, claras e respeitadas pelos juízes de 1ª instância, fatores esses que tornam 

muito fácil e rápido cobrar um crédito consignado inadimplido, o que contribui para o banco 

cobrar menos: enquanto os juros em créditos consignados são 30% ao ano, no cartão de crédito 

são cerca de 400%. 

Enfim, não são juristas e nem parlamentares que afirmam, mas, simplesmente, os 

profissionais que fixam o spread: a exclusão das garantias fiduciárias da recuperação judicial 

contribui, sim, com sua redução. No entanto, contribuiria ainda mais a previsibilidade, a 

padronização das decisões de juízes de todas as instâncias. Portanto, mais importante do que a 

inclusão ou a exclusão das garantias fiduciárias é a segurança jurídica, para que os bancos 

consigam, de antemão, mensurar a probabilidade de reaverem o dinheiro que emprestaram 

diante da insolvência do tomador. 
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7. CONCLUSÃO 

 

 

Diante de todo exposto, não se tem dúvidas de que a garantia fiduciária é um instrumento 

eficiente para o desenvolvimento do comércio, principalmente, quando recai sobre direitos de 

crédito. E não se trata de uma modalidade de garantia nova, mas, já cogitada, no Brasil, desde 

o início do século XX. 

Entretanto, se, por um lado, no Superior Tribunal de Justiça está pacificado o 

entendimento de que os créditos que, por sela, sejam cobertos não estão sujeitos aos efeitos da 

recuperação judicial do fiduciante, por outro, ainda há alguns tribunais estaduais longe da 

jurisprudência.  

Além disso, ainda existem vários outros temas relevantes totalmente em aberto na 

doutrina e nos tribunais, quais sejam, relembre-se: a forma legal de transmissão da propriedade 

fiduciária sobre direitos mencionados em títulos de crédito e valores mobiliários; o tratamento 

a todas as espécies de créditos “não performados”; a competência para se decidir sobre quais 

são os bens essenciais e quais são os bens de capital; o procedimento legal para a prolação 

dessa decisão; o tratamento legal à parcela do crédito não abrangida pela garantia fiduciária; e 

a hipótese de múltiplas garantias, sendo uma delas fiduciária. 

Sem dúvidas, portanto, ainda há muito o que se debater em relação às garantias 

fiduciárias diante da recuperação judicial do fiduciante. 

Mas, para a resolução das questões relativas a esses temas, apresentou-se sugestões 

de solução, as quais têm sempre em vista a proteção ao direito de propriedade transmitido, 

ainda que com escopo de garantia; a segurança jurídica, que decorre da existência de regras 

claras, de fácil interpretação literal; bem como, principalmente, de seu respeito por parte do 

Poder Judiciário, o qual, muitas vezes, encontra-se diante de um trade off entre o salvamento 

de uma empresa contra os possíveis efeitos sistêmicos adversos – que consistem no aumento 

do spread decorrente da imprevisibilidade das decisões judiciais. 

Entretanto, na resolução desses temas – e, aliás, de quaisquer outros que lhe sejam 

postos –, o Estado-Juiz não pode, de maneira alguma, invocar ideias e princípios extremamente 

amplos, tais quais o da preservação da empresa e da função social da propriedade, para, ao final 

do dia, decidir contra o texto da lei. Vale, aqui citar a lição de Frédéric Bastiat, que, em 1850, 

alertava ao perigo, para a boa organização da sociedade, da perda de resistência à tentação de 

se decidir contra a lei: 



179 

 

 

“Nenhuma sociedade pode existir se nela não impera de algum modo o 

respeito às leis. Porém, o mais seguro para que leis sejam respeitadas é que 

sejam de fato respeitadas. Quando a lei e a moral estão em contradição, o 

cidadão se acha na cruel alternativa de perder a noção de moral ou de perder 

o respeito à lei, duas infelicidades tão grandes, tanto uma quanto a outra, e 

entre as quais é difícil escolher.”573 

 

Enfim, por mais que o magistrado pense que, para uma dada hipótese, a lei é imoral e 

não concorde com ela, deve agir no sentido de comover outros membros da sociedade para a 

alterarem; porém, repise-se, enquanto a regra não for alterada, precisa ser respeitada, afinal, 

para o desenvolvimento da economia da sociedade, pior de que uma lei ruim será sempre a 

insegurança jurídica decorrente das variadas interpretações que o Estado-Juiz venha a conferir-

lhe. 

  

                                                 
573 BASTIAT, Frédéric. A lei. 3ª Ed. São Paulo: Instituto Ludwig von Mises Brasil, 2010, p. 15-16. 
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