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RESUMO: 
 
 

O objeto de estudo do presente trabalho é a Trava Bancária, mecanismo 
jurídico previsto no art. 49, § 3º da Lei de Falências e Recuperação Judicial de 
Empresas - LRF, por meio do qual dívidas contraídas pelas empresas junto às 
instituições financeiras são garantidas pela alienação fiduciária dos seus recebíveis. 
Serão analisadas as peculiaridades desse tipo de garantia fiduciária e, em especial, 
a prerrogativa que os credores detentores desse tipo de garantia possuem dentro 
dos procedimento de recuperação judicial de empresas, de não precisarem 
submeter seus créditos aos procedimentos concursais. Será feita uma análise para 
demonstrar que a manutenção da trava bancária diminui o valor de going concern da 
empresa em recuperação, pois a criação de um tipo de credor que é blindado quanto 
aos efeitos da recuperação judicial impede que essa mantenha-se como um 
procedimento concursal coletivo e compulsório, requisitos que são essenciais para 
incentivar os credores da empresa a trabalharem de forma conjunta, mantendo o 
valor de going concern da empresa recuperanda, com o objetivo de recuperar a 
empresa e saldarem seus créditos.  

 
Tem-se como objetivo demonstrar que, a existência da trava bancária na 

recuperação judicial, pode afetar negativamente o acesso das empresas ao 
financiamento por equity. Isto porque, os acionistas das empresas são os últimos da 
fila de credores a receberem caso a empresa entre em recuperação judicial, e, 
portanto, acredita-se que, ao saberem que existe um mecanismo que poderá 
inviabilizar a recuperação judicial das empresas em crise, atrapalhando sua geração 
de valor de going concern, é possível que investidores desistam de investir em 
empresas financiadas por dívidas garantidas pela alienação fiduciária de seus 
recebíveis, passando a ser essa uma variável levada em consideração quando da 
realização dos procedimentos de valuation para compra de participação acionária 
em empresas.   
 

Os pressupostos teóricos que serão utilizados para embasar a premissa de 
que a trava bancária gera impacto negativo no valor de going concern das empreas 
em crise, dificultando seu processo de recuperação, serão extraídos e elaborados a 
partir da Teoria da Common Pool Assets do autor norte-americano, Thomas H. 
Jackson.    
 

A relevância deste trabalho decorre da importância que o procedimento de 
recuperação judicial apresenta para as empresas em crise e para os seus credores, 
bem como a importância que esse tipo de procedimento adquiriu no País. Com 
efeito, desde a entrada em vigor da LRF no ordenamento jurídico brasileiro em 2005, 
cerca de 4 mil companhias já pediram recuperação judicial. Além disso, o trabalho 
mostra-se relevante por abordar questão relativa às formas de financiamento das 
empresas, assunto que tem reflexo no Custo Brasil e impacto direto no 
desenvolvimento da economia brasileiro. 

 
 
Palavras-chave: Trava bancária. Alienação fiduciária de recebíveis. Lei de 
Recuperação Judicial de Empresas. Art. 49, § 3º. Financiamento por equity. Taxa de 
juros e spread bancário.    



ABSTRACT: 
 
 

The object of study of the present paper is the Trava Bancária, a legal 
mechanism stipulated by art. 49, § 3º of the Brazilian Bankruptcy and Reorganization 
Law, by means of which credits taken out by company with financial institutions are 
guaranteed by the creation of fiduciary liens over the company’s receivables in favor 
of the financial institutions. This paper will analyze the peculiarities of this type of 
fiduciary guarantee, especially with regards to the prerogative given to creditors 
guaranteed by this type of guarantee of not having to submit their credits to the 
judicial reorganization procedures entered into by the company to get paid. An 
analysis will be made to show that if the trava bancária is not lifted, this will negatively 
impact the going concern value of the company in reorganization, because this 
mechanism creates a creditor who is completely protected against the effects of the 
reorganization procedures, preventing the maintenance of a collective and 
compulsory forum in which all of the debtors of the creditors will have to renegotiate 
their credits, and work together to maintain the going concern value of the company, 
so that the company can be reorganized and ultimately all the creditors repaid.  

 
The objective is to show that the existence of the trava bancária in the judicial 

reorganization procedures may negatively affect a companys’ means of financing via 
equity. This conclusion can be reached when one thinks about the fact that, a 
companys’ shareholders are the last in line to be paid in case of a judicial 
reorganization, and so, if the potential shareholders takes into account the fact that 
the trava bancária may decrease a companys’ going concern value, diminishing the 
companys’ chance for reorganization, the potential shareholder may not want to risk 
buying shares from this company and may start to insert the existence of the trava 
bancária as a variable when carrying out the valuation process of companies.    
 

The theoretical basis that will be used to base the premises that the trava 
bancária negatively impacts a companys’ going concern value, making it harder for 
company under judicial reorganization to reorganize themselves, will be extracted 
and elaborated with basis on the Common Pool Assets Theory developed by the 
North-American writer, Thomas H. Jackson.    
 

This paper is relevant due to the great importance that reorganization 
procedures present for companys’ with financial troubles and their creditors, as well 
as the importance that these types of procedures have attained in Brazil. Effectively, 
since 2005 more than 4000 (four thousand) companies have filed for judicial 
reorganization in Brazil. Also, this paper is relevant because it addresses the matter 
of how Companys’ may finance their activities, a matter which is incredibly sensitive 
in Brazil, where the interest rates are very high, contributing to the so called Custo 
Brasil, and which directly impacts countries’ economic policies. 
 
 
Key words: Trava bancária. Fiduciary liens on receivables. Brazilian Bankruptcy and 
Reorganization Law. Article 49, § 3º. Equity financing. Banking interest rate and 
spread. 
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INTRODUÇÃO 
________________________________________________________ 
 

 

 O presente trabalho tem por objeto analisar a modalidade de trava bancária 

que é garantida pela alienação fiduciária de títulos de crédito ou direitos creditórios, 

conforme prevista no art. 49, § 3º da LRF, e o impacto que a não sujeição dos 

créditos garantidos por essa modalidade de garantia ao plano de recuperação 

judicial causa nos valores de going concern e liquidation das empresas em 

recuperação, bem como na capacidade que as empresa em geral, detentoras de 

créditos garantidos pela alienação fiduciária de seus recebíveis, têm de captar 

recursos em financiamento por equity no mercado.   

 

Nossa hipótese, embasada nos pressupostos teóricos da teoria da Common 

Pool Assets de Thomas H. Jackson, é de que a trava irá causar impacto negativo no 

valor de going concern da empresa em crise, prejudicando ou, por vezes, até mesmo 

inviabilizando a sua recuperação judicial, o que causa, em última instância, prejuízos 

não somente para os credores da empresa em crise, como também, em especial, 

para os seus acionistas, que são os últimos da fila de credores a serem pagos 

durante a recuperação judicial.  Assim, sustentamos que o impacto negativo gerado 

pela trava bancaria no valor de going concern das empresas em crise, poderá 

começar a ser levado em consideração pelos agentes econômicos interessados em 

aportar investimentos de equity em empresas, no momento em que esses forem 

fazer o valuation das empresas para compra de posições acionárias, fazendo com 

que esses agentes deixem de investir em empresas que detenham muitos créditos 

garantidos por alienação fiduciária de recebíveis, ou, ao menos, exijam o pagamento 

de um prêmio de risco maior, se disponibilizando a pagar um valor menor pelas 

ações e quotas das empresas.  

 

Assim, almejamos demonstrar que, muito embora a justificativa econômica 

para a criação da trava bancaria tenha sido a necessidade de criação de garantias 

mais seguras para que as instituições financeiras pudessem conceder crédito a 
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taxas de juros mais baixas, fomentando a concessão de maiores volumes de crédito 

no mercado a custos mais baixos, para diminuir o chamado Custo Brasil, é possível 

que a trava esteja impactando negativamente outra forma de financiamento das 

empresas, que no Brasil é inclusive em geral mais barato do que o financiamento por 

dívida, que é o financiamento por equity.  

 

Não temos o objetivo de esgotar o tema ou concluir peremptoriamente a favor 

ou contra a hipótese elaborada, até por que não foram colhidos, para essa 

monografia, elementos empíricos para testá-la. Temos como pretensão somente 

criar embasamento teórico para essa hipótese, por meio da teoria da “Common Pool 

Assets”, e explorá-la para chamar atenção para um potencial impacto negativo que a 

trava bancária pode estar causando no crédito concedido pelo financiamento via 

equity para as empresas, coisa que, ao que nos parece ainda não foi ainda feito pela 

literatura brasileira que discorreu sobre o tema.     

 

É interessante finalmente constatar que a trava bancaria é uma autentica 

jabuticaba brasileira, no sentido de que esse tipo de garantia, que torna um credor 

totalmente blindado quanto aos efeitos da recuperação judicial, não existe em 

nenhum outro lugar do mundo. Por isso, ganha ainda maior relevância o estudo do 

tema, já que nós não temos o exemplo do modo como a trava funcionou, nem dos 

impactos que causou em outros países, para podermos prever o impacto que ela 

virá a causar aqui, necessitando portanto que a sua aplicação e uso seja observada 

de perto pelos juristas e economista, a fim de concluir se de fato vale a pena manter 

garantia desse tipo no nosso ordenamento jurídico.   
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CAPÍTULO I A TRAVA DE DOMICÍLIO BANCÁRIO 
________________________________________________________ 
 
  
1.1. Terminologia 
  

A trava de domicílio bancário, também denominada simplesmente como “trava 

bancária”, é expressão utilizada para designar dois distintos mecanismos jurídicos 

no processo de recuperação judicial de empresas: por um deles, previsto no § 3º do 

art. 49 da Lei de Falências e Recuperação Judicial – LRF, dívidas da empresa são 

garantidas pela alienação fiduciária de seus recebíveis; por outro, previsto no § 5º do 

art. 49 da LRF, dívidas da empresa são garantidas pela constituição de penhor 

sobre títulos de crédito, direitos creditórios, aplicações financeiras ou valores 

mobiliários. É importante distinguir entre esses dois mecanismos, pois muito embora 

eles possam ser designados pela mesma expressão – “trava bancária” – eles 

funcionam de formas distintas, com a diferença crucial de que os créditos garantidos 

pela modalidade de trava referida no § 3º do art. 49 não se submetem à recuperação 

judicial, enquanto que os créditos do § 5º do art. 49, LRF, submetem-se ao regime 

da recuperação. Neste trabalho, será investigada somente a modalidade de trava 

constituída mediante a alienação fiduciária de recebíveis (§ 3º, art. 49, LRF). 

 

Para tanto, antes que seja possível aprofundar o estudo da trava no âmbito do 

direito concursal e da recuperação judicial de empresas, faz-se necessário explicar 

como surgiu, o que é, e como funciona a propriedade e a alienação fiduciária em 

garantia. É o que passamos a fazer a seguir.  

 

1.2. Evolução histórica: Da alienação fiduciária em garantia à trava bancária 
 

Na década de 60, surgiu no Brasil uma preocupação em criar mecanismos de 

captação de recursos, que pudessem incentivar o crescimento de setores da 

indústria e do comércio, de modo a impulsionar o desenvolvimento econômico do 

País. Foi nesse contexto que, no dia 14 de julho de 1965, o Congresso Nacional 

sancionou a Lei nº 4.728, cujo objetivo era regular o Mercado de Capitais brasileiro.  
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A referida lei introduziu ao ordenamento jurídico brasileiro, por meio de seu 

art. 66, o instituto da alienação fiduciária em garantia. Com redação ainda bastante 

primitiva, lia-se no artigo 66 a seguinte disposição: “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”. Surgia assim, no País, um novo tipo 

de garantia, mais segura do que as garantias até então existentes, já que a 

alienação fiduciária inova detendo a peculiaridade de transmitir ao credor o domínio 

da coisa, permitindo-lhe consolidar a propriedade a seu favor, caso o devedor não 

honre o pagamento da sua dívida.   

 

Nos quatro primeiros anos de vigência da Lei de Mercados de Capitais, 

percebeu-se que o aspecto procedimental e processual referentes à forma de 

execução da garantia fiduciária, não estavam suficientemente claros e regulados 

legislativamente. Por isso foi aprovado pelo Congresso Nacional o Decreto-Lei nº 

911, que alterou a redação do referido artigo 66, introduzindo procedimentos 

específicos para a execução da garantia fiduciária.  

 

Além disso, alterou-se o caput do artigo 66, para trazer nova definição sobre o 

que é e a forma como se constitui a alienação e a propriedade fiduciária, passando o 

caput desse artigo a vigorar com a seguinte redação:  

 
"Art. 66 - A alienação fiduciária em garantia transfere ao credor 

o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, 
independentemente da tradição efetiva do bem, tornando-se o 
alienante ou devedor em possuidor direto e depositário com todas as 
responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a lei 
civil e penal”. 
    

Deu-se, dessa forma, operabilidade à norma, permitindo, enfim, a sua efetiva 

aplicação e utilização.  

 

Passaram-se muitos anos, até que fosse introduzida no País legislação 

abrangendo as possibilidade de uso da garantia fiduciária. Como se viu, até então, 

só era possível garantir dívidas com o uso de alienação fiduciária se o bem dado em 

garantia fosse coisa móvel. Em 20 de novembro de 1997, o Congresso Nacional 

aprovou a Lei nº 9.514, que dispõe sobre o Sistema Financeiro Imobiliário, e criou a 
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possibilidade de alienação fiduciária de coisa imóvel. A referida lei tinha como 

objetivo fomentar o mercado nacional de financiamento imobiliário.  

 

Em 10 de janeiro de 2002, introduziu-se em nosso ordenamento o Novo 

Código Civil (Lei nº 10.406). Esse dispôs também, dentro do seu capítulo IX, do título 

III, dedicado aos Direitos de Propriedade, localizado no Livro de Direito das Coisas, 

sobre a propriedade fiduciária de coisa móvel infungível, dedicando oito artigos, de 

números 1.361 a 1.368-A, ao assunto. Esses artigos novamente trataram de 

conceituar a alienação fiduciária de coisa móvel, abrangendo dessa vez 

especificamente as coisas infungíveis, bem como delimitar os procedimentos que 

devem ser seguidos para a constituição, registro e exequibilidade da propriedade 

fiduciária.  

Finalmente, em 2 de agosto de 2004, foi sancionada pelo Congresso 

Nacional, a Lei nº 10.931, que alterou todas as normas citadas acima. Os artigos 66 

e 66-A da Lei de Mercado de Capitais foram revogados, e, em seu lugar, adicionou-

se o art. 66-B, trazendo novas “condições e requisitos para a celebração de contrato 

de alienação fiduciária de coisa móvel no âmbito do mercado de capitais, bem como 

em garantia de créditos fiscais e previdenciários”1

 

. Além disso, ampliou-se o alcance 

da garantia fiduciária, permitindo-se, expressamente e pela primeira vez, a alienação 

fiduciária de coisa fungível em garantia, bem como a cessão fiduciária de direitos 

sobre coisas móveis e de títulos de crédito, passando o art. 66-B, § 3o a vigorar com 

a seguinte redação:  

“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 (...)   
§ 2ª (...) 
§ 3º É admitida a alienação fiduciária de coisa fungível e a 

cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de 

                                                      
1 MAGALHÃES NASSER, Paulo e BUCKLER BITTENCOURT SILVA, Candice. Anotações sobre a 
propriedade fiduciária e a alienação fiduciária em garantia. in 10 Anos do Código Civil – Desafios 
e Perspectivas. Coord.: SALVO VENOSA, Silvio de; VILLAR GAGLIARDI, Rafael; e, MAGALHÃES 
NASSER, Paulo, São Paulo: Ed. Atlas S.A, 2012, p. 654.     

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm�
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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.”  

  

Além disso, acresceu-se o artigo 1.368-A ao CC/02, trazendo a determinação 

de que as demais espécies de propriedade fiduciária ou de titularidade fiduciária, 

que não aquelas referentes à alienação fiduciária de coisa móvel infungível, 

deveriam submeter-se à disciplina específica das leis especiais, com a aplicação das 

disposições do Código Civil somente subsidiariamente, naquilo que não for 

incompatível com a legislação especial2

A Lei 10.931 de 2004 trouxe ainda mais uma importante inovação: A Cédula 

de Crédito Bancário – CCB.

. Assim, garantiu-se, sem espaço para 

qualquer discussão, a aplicação das novas disposições inseridas na Lei de Mercado 

de Capitais e nas demais legislações complementares. Ou seja, a partir de 2004, 

introduziu-se no nosso ordenamento a possibilidade de garantir-se créditos com a 

alienação fiduciária de outros créditos, conceituando essas garantias como coisa 

móvel e fungível, dentro dos termos do novo art. 66-B da Lei de Mercados de 

Capitais.   

3

                                                      
2 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. 

 Conforme disposições do art. 26 da referida lei, a CCB 

é um título de crédito que pode ser emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de 

instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, e que representa uma 

promessa de pagamento em dinheiro devido a uma operação de crédito, de 

qualquer modalidade. Ou seja, utilizando-se da CCB, possibilita-se que a pessoa 

física ou jurídica, que necessite de crédito para determinado fim, pegue esse crédito 

emprestado com Instituição Financeira, que passa a ser chamada de Instituição 

Registradora da CCB, e garanta esse empréstimo, emitindo em favor da Instituição, 

um título de crédito, a CCB.  

3 A CCB foi originalmente introduzida no ordenamento jurídico brasileiro pela Medida Provisória nº 
1.925 de 1999, mas só veio a ser disciplinadas em Lei, por meio da Lei nº 10.931/04. 
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Conforme coloca NELSON EIZIRIK, a CCB é “um título de crédito estrito 

senso, dotado de cartularidade - sendo vedada a emissão escritural da cédula -, 

literalidade, autonomia e causalidade, visto que ela deve ser necessariamente 

vinculada a uma determinada operação de crédito”.4

A CCB, nos termos do art. 31 da Lei 10.931/04, pode ser garantida por 

garantia “fidejussória ou real, neste último caso constituída por bem patrimonial de 

qualquer espécie, disponível e alienável, móvel ou imóvel, material ou imaterial, 

presente ou futuro, fungível ou infungível, consumível ou não, cuja titularidade 

pertença ao próprio emitente ou a terceiro garantidor da obrigação principal”. 

  

A CCB é hoje provavelmente o título mais frequentemente utilizado para 

constituir alienação fiduciária em garantia de direitos de créditos, tais como os 

recebíveis de uma empresa. Pesquisa conduzida pela FGV DIREITO RIO para a 

Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, que teve como objetivo 

mapear a posição jurisprudencial acerca da Trava Bancária em processos de 

recuperação judicial no Brasil (incluídas ai as modalidades de que tratam os §§ 3º e 

5º da LRF), através do levantamento de decisões dos 27 Tribunais de Justiça 

Estaduais do País, constatou que em 46,67% do total de casos analisados havia 

indicação expressa da modalidade de financiamento a que se referia o caso, sendo 

que, em 54,76% desse total de casos, o título discutido era uma CCB.5

Como se vê, com o panorama legislativo atualmente em vigor, nos termos do 

art. 66-B, é possível garantir-se dívidas alienando fiduciariamente coisa móvel ou 

imóvel, infungível ou fungível, incluindo-se ai também, expressamente, a cessão 

fiduciária de direitos sobre coisas móveis e de títulos de créditos. Caso o título usado 

seja uma CCB, é possível ainda, por expressa previsão legal, que a coisa dada em 

garantia da dívida contraída seja bem patrimonial de qualquer espécie, móvel ou 

imóvel, fungível ou infungível, material ou imaterial, presente ou futuro, consumível 

ou não, de titularidade do próprio devedor ou de terceiro que seja garantidor da 

obrigação principal, tal como, por exemplo, um avalista.   

 

                                                      
4 EIZIRIK, Nelson, A Polêmica Sobre a Cédula de Crédito Bancário, in Valor Econômico, Caderno 
de Legislação e Tributos, 25.02.08, p. E2. 
5 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, Secretaria de Assuntos Legislativos. Série Pensando o Direito – 
Análise da Nova Lei de Falências. Coord. da pesquisa: FGV DIREITO RIO, Maio/2010, nº 22, 
disponível em: http://portal.mj.gov.br (acesso em 03.11.13). 
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Pouco mais de seis meses depois da aprovação da Lei. 10.931/04 pelo 

Congresso Nacional, foi também sancionada por aquela Casa Legislativa, em 9 de 

fevereiro de 2005, a nova Lei de Falências e Recuperação de Empresas - LRF (Lei 

11.101), cujas disposições trazidas no bojo do seu artigo 49, § 3º, que constituem 

uma das modalidades da chamada Trava Bancária, serão o principal objeto de 

estudo dessa monografia.    

 

1.3. A alienação e a propriedade fiduciária 
 

Nas palavras do doutrinador e Desembargador do Tribunal de Justiça do Rio 

de Janeiro, ALEXANDRE DE FREITAS CÂMARA:  

 
“(...) a propriedade fiduciária é modalidade daquilo que a 

doutrina do Direito Civil costuma denominar “direitos reais de 
garantia”, mas, ao mesmo tempo, é uma “nova roupagem do direito 
de propriedade” (...) Deste modo, não se pode compreender a 
propriedade fiduciária senão a partir da alienação fiduciária.” 6

 

 (grifos 
no original) 

A propriedade fiduciária é regulada genericamente pelas disposições do 

CC/02. Dispõe o § 2o do art. 1.361 do CC/02 que “com a constituição da propriedade 

fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o devedor possuidor direto 

da coisa”. O fenômeno descrito é o chamado “desdobramento vertical da posse da 

coisa”,7

                                                      
6 TJRJ, Agravo de Instrumento nº 2009.002.01890, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. ALEXANDRE 
FREITAS CÂMARA, j. 18.02.09, p. 23.03.2009 (trecho do acórdão); 

 expressão utilizada para explicar a dinâmica de funcionamento clássica da 

propriedade fiduciária, por meio da qual o devedor, que houver contraído dívida com 

certo credor, transfere ao seu credor, como forma de garantia de pagamento da 

dívida contraída, a propriedade de certo bem, sem, contudo, lhe transferir a posse 

direta do bem. Há, desse modo, o desdobramento da posse, pois o bem 

permanecerá de forma direta com o devedor, que torna-se seu depositário, e de 

forma indireta, com o credor, que torna-se seu proprietário fiduciário. Nas palavras 

de ORLANDO GOMES, a alienação fiduciária é “o negócio jurídico pelo qual o 

7 MAGALHÃES NASSER, Paulo e BUCKLER BITTENCOURT SILVA, Candice, ibidem, p. 659.    
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devedor, para garantir o pagamento da dívida, transmite ao credor a propriedade de 

um bem, retendo-lhe a posse direta, sob a condição resolutiva de saldá-la”8

 

.  

Cria-se, portanto, nos casos regidos pelo CC/02, situação curiosa de limitação 

aos direitos de posse e propriedade que irão reger a coisa. O devedor, depositário e 

detentor indireto do bem, poderá usar e gozar do bem, mas terá limitado seu direito 

de dele dispor, não podendo aliená-lo ou dá-lo em garantia a outra pessoa, até que 

se implemente a condição resolutiva, - o pagamento da dívida contraída com o 

credor -, que lhe devolverá a propriedade plena sobre a coisa. Caso o devedor 

descumpra essas limitações, ele poderá sujeitar-se, inclusive, às penas do art. 171, 

§ 2o, inciso I do Código Penal9

 

. Já o credor, por sua vez, só irá adquirir a 

propriedade plena da coisa uma vez que se tenha implementado, caso ocorra, 

condição futura e incerta, qual seja, o inadimplemento da obrigação de pagar a 

dívida contraída, por parte do devedor. Por esse motivo, diz-se que o credor detém 

propriedade resolúvel e transitória sobre a coisa.   

Nesse sentido, confira-se a explicação de PAULO NASSER e CANDICE 

BITTENCOURT SILVA: 

 
“A alienação fiduciária em garantia é o instrumento por meio do 

qual se confere ao credor o direito real de propriedade fiduciária. O 
devedor, para garantir o pagamento de uma dívida, aliena a coisa ao 
credor mediante a transferência do seu domínio transitório e 
resolúvel e da sua posse indireta, ficando o devedor com a posse 
direta e como depositário do pagamento da dívida garantida, ocasião 
em que se resolverá a propriedade fiduciária com a restituição da 
propriedade plena da coisa ao devedor.  

 
O escopo desse direito real é garantir o adimplemento de 

negócio jurídico principal entabulado entre credor e devedor, de 
natureza obrigacional e que normalmente envolve a concessão de 
crédito.”10

 
        

 

                                                      
8 GOMES, Orlando. Contratos. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1997, p. 459.     
9 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: (...) § 2º - 
Nas mesmas penas incorre quem: I - vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia 
coisa alheia como própria. 
10 MAGALHÃES NASSER, Paulo e BUCKLER BITTENCOURT SILVA, Candice, ibidem, p. 657.     
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Diz-se que a propriedade do credor sobre o bem é resolúvel, pois a sua 

efetiva consolidação está condicionada ao eventual inadimplemento do devedor. 

Somente após a ocorrência dessa condição suspensiva é que a propriedade será 

inteiramente consolidada em favor do credor, devendo esse então, obrigatoriamente, 

vender o bem, judicial ou extrajudicialmente, por meio da hasta pública ou 

negociação particular. Esta obrigação decorre de expressa previsão legal do artigo 

1.428 do CC/0211

 

, que reproduz ipsis literis a disposição que já era encontrada no 

art. 765 do Código Civil de 1916, vedando expressamente o pacto comissório, pelo 

qual se permitiria ao credor com garantia pignoratícia, anticrética ou hipotecária, ficar 

com o bem caso houvesse o inadimplemento da dívida.  

O fundamento da vedação à lex comissoria, é de ordem ética, e tem como 

objetivo proteger o devedor, elo mais fraco da relação, do credor, o elo mais forte. 

Objetiva-se impedir a usura por parte do credor, que poderia utilizar-se da situação 

mais frágil do devedor para ficar com um bem que, muitas vezes, pode ter valor 

superior à dívida contraída pelo devedor. Obrigando-se a venda do bem a um 

terceiro garante-se, em tese, que, caso o bem tenha valor superior à dívida 

contraída, poderá o devedor receber de volta o valor das sobras.    

 

A hipótese especial da alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão 

fiduciária de direitos sobre coisas móveis e títulos de créditos, regulada, como se viu, 

pela legislação extravagante, no art. 66-B da Lei de Mercado de Capitais, tem 

dinâmica de funcionamento distinta daquela disposta nos artigos do CC/02, 

explicitada acima. Quando estipulado esse tipo de garantia, não ocorre o 

desdobramento vertical da posse. Em verdade, ao invés do credor deter somente a 

posse indireta do bem, torna-se ele, fiel depositário do bem, passando a deter tanto 

a sua posse direta como indireta, a não ser que as partes pactuem de modo diverso. 

Nesses casos, uma vez que a dívida seja paga, implementando, portanto, a 

condição suspensiva, fica o credor obrigado a devolver ao devedor não somente a 

posse direta e indireta do bem como também a sua propriedade. Explique-se que, 

uma vez implementada a condição suspensiva, a tradição do bem ocorre 
                                                      
11 Art. 1.428 - É nula a cláusula que autoriza o credor pignoratício, anticrético ou hipotecário a ficar 
com o objeto da garantia, se a dívida não for paga no vencimento. 
Parágrafo único - Após o vencimento, poderá o devedor dar a coisa em pagamento da dívida. 
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automaticamente em favor do devedor, sem que aja a necessidade de qualquer 

formalidade adicional.   

 

Isso ocorre em decorrência do comando legal do § 3º do artigo 66-B da Lei 

4.728/65, que diz claramente 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 (...)” (grifou-se). 

 

Especificamente em relação à alienação fiduciária de coisa móvel infungível, 

aplica-se também a mesma vedação quanto à cláusula comissória, por 

determinação do art. 1.365, caput, do CC/02.12

 

   

Como se viu, a dívida garantia por alienação fiduciária traz diversas 

vantagens ao credor, especialmente em comparação com as outras garantias reais. 

Isso por que, o credor torna-se proprietário fiduciário e possuidor do bem, o que 

significa que “a coisa objeto da garantia deixa de integrar o patrimônio do devedor, 

ainda que este possa reavê-la futuramente com o adimplemento da obrigação 

principal”13

 

. Assim, ocorrendo o inadimplemento do devedor, não precisa o credor 

ajuizar contra o devedor uma ação de execução de título extrajudicial da coisa dada 

em garantia, como seria necessário para receber o crédito garantido por penhor ou 

hipoteca, podendo simplesmente alienar o bem dado fiduciariamente em garantia 

para um terceiro, ficando com o produto da venda para si, de forma a quitar a dívida. 

Caso o produto do bem alienado fiduciariamente não seja suficiente para quitar a 

dívida existente, entende-se que deverá o credor habilitar seu saldo remanescente 

na recuperação.    

Tratando-se de alienação fiduciária de recebíveis, como são esses bens 

imóveis e intangíveis, representando espécie pecuniária, “o credor deverá apropriar-

                                                      
12 Art. 1.365 - É nula a cláusula que autoriza o proprietário fiduciário a ficar com a coisa alienada em 
garantia, se a dívida não for paga no vencimento. 
Parágrafo único - O devedor pode, com a anuência do credor, dar seu direito eventual à coisa em 
pagamento da dívida, após o vencimento desta. 
13 MAGALHÃES NASSER, Paulo e BUCKLER BITTENCOURT SILVA, Candice, ibidem, p. 661.     
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se de eventual garantia [os recebíveis] na forma pactuada no instrumento 

celebrado”.14 15

 

 

O contrato firmado entre as partes para estipular a garantia da alienação 

fiduciária tem natureza de direito obrigacional, pois ele é firmado com o propósito de 

reger as relações pactuadas entre as partes. Já a propriedade fiduciária aparece 

como figura acessória ao contrato, tendo como propósito garantir o negócio jurídico 

principal. Tem, dessa forma, natureza de direito real, sendo regida pelo direito das 

coisas. Nestes dois âmbitos, o contrato em si e a propriedade fiduciária, garantia do 

contrato e acessória a ele, não se confundem, mas se complementam. Confira, 

nesse sentido, a lição de JOSÉ MANUEL ARRUDA ALVIM: 

 
“A propriedade fiduciária a que se refere o art. 1.361 e 

seguintes encontra no contrato o seu titulus, e, o seu modus, no 
registro desse. São inconfundíveis, por certo, o contrato de que pode 
resultar a propriedade fiduciária e esta mesma. O contrato retrata o 
negócio jurídico e é regido pelo direito obrigacional, ao passo que, a 
parte do contrato que se destina à criação da propriedade fiduciária, 
é regida pelo direito das coisas, e é havia como contrato real.”16

 

  
(grifos no original).  

 
A propriedade fiduciária constitui-se mediante o registro do contrato firmado 

entre as partes no cartório de Registro de Títulos e Documentos competente. Trata-

se de requisito próprio dos direitos reais, que só serão oponíveis em face de 

terceiros, caso atendam ao requisito da publicidade. Na lição do Ex-Ministro do 

Superior Tribunal Federal, JOSÉ CARLOS MOREIRA ALVES: 

 
“(...) A garantia real (a propriedade fiduciária) a cuja 

constituição visa a alienação fiduciária em garantia (contrato de 
direito das coisas) não nasce da simples celebração desta, mas, sim 
do seu registro no Registro de Títulos e Documentos. Dá-se, aqui, o 
mesmo que tem ocorrido, em nosso direito, com referência à 
constituição das diferentes modalidades de penhor sem 
desapossamento, da hipoteca e da propriedade imobiliária: é do 
registro que nasce o direito real, e não do contrato a ser levado a 

                                                      
14 CAVALLI, Cassio e AYOUB, Luiz Roberto. A Construção Jurisprudencial da Recuperação 
Judicial de Empresas. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 76.    
15 Vide nesse sentido: TJSP, EDcl nº 627.659.4/5-01, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, 
Des. Rel. ROMEU RICUPERO, j. 27.10.2009.  
16 ARRUDA ALVIM NETO, José Manuel. Comentários ao Código Civil Brasileiro: do direito das 
coisas: Livro introdutório. Coord.: ARRUDA ALVIM, José Manuel e ALVIM, Thereza. Vol. XI, t. I, 
Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2009, p. 239.     
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registro. Este é título de aquisição, aquele é modo de aquisição.” 17

 

 
(grifos no original). 

Como se viu, o registro do negócio jurídico que instituiu a alienação fiduciária 

em garantia tem natureza constitutiva.   
 

A exigência do registro também é feita para a alienação fiduciária de créditos 

expressa no art. 66-B da Lei de Mercados de Capitais, sendo certo que, se o 

contrato não for registrado deverão esses créditos se submeter à recuperação 

judicial. Além disso, caso o registro seja feito após ter sido deferido o pedido de 

recuperação judicial, os créditos deverão submeter-se ao plano de recuperação da 

empresa. Confira-se nesse sentido, a opinião dos Professores CÁSSIO CAVALLI e 

LUIZ ROBERTO AYOUB, esse último também magistrado do Tribunal de Justiça do 

Rio de Janeiro, sobre o assunto: 

 
“A propriedade fiduciária é constituída com o registro do 

contrato, nos termos do artigo 1.361, 1º, CC. Logo, se o contrato não 
for registrado, não há constituição de propriedade fiduciária, e, 
portanto, o crédito sujeita-se à recuperação judicial. Ademais, se o 
contrato é registrado após o deferimento do processamento da 
recuperação judicial, o crédito permanece sujeito à recuperação 
judicial.”18

  
 

  Essa questão já chegou diversas vezes ao Poder Judiciário, tendo sido 

debatida em vários acórdãos. Na vasta maioria das vezes, aplicou-se o 

entendimento de que, não estando registrado o contrato, não estaria constituída a 

propriedade fiduciária, motivo pelo qual o crédito deveria continuar sujeito aos 

efeitos da recuperação. Confira, nesse sentido, o seguinte julgado do Tribunal de 

Justiça de São Paulo:  
 

"Recuperação judicial. Cessão fiduciária de recebíveis com 
existência futura. Admissibilidade. Recuperação Judicial. Mútuo com 
garantia fiduciária de recebíveis. Contrato, entretanto, sem 
registro. Propriedade fiduciária não constituída. Credito sujeito 
aos efeitos da recuperação".  
 

                                                      
17 MOREIRA ALVES, José Carlos. Da fidúcia romana à alienação fiduciária em garantia no direito 
brasileiro. In: . SAID CAHALLI, Yussef. Contratos Nominados – Doutrina e Jurisprudência. São 
Paulo: Ed. Saraiva, 1995, p.  28.   
18 CAVALLI, Cassio e AYOUB, Luiz Roberto, ibidem, p. 77.    
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Explicando os motivos pelos quais a falta de registro impede a constituição da 

alienação fiduciária e, portanto, obriga a sujeição dos créditos à recuperação judicial, 

confira o que disse o Desembargador Relator JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES, 

em seu voto: 

“De fato, o registro do contrato de alienação fiduciária, assim 
como o de cessão fiduciária, deixou de ter a natureza meramente 
declaratória do passado, aplicável, a partir de sua realização, erga 
omnes, para assumir francamente a natureza constitutiva. Daí a 
observação de Carlos Roberto Gonçalves no sentido de que o 
formalismo do negócio é completado com o registro do contrato no 
Cartório de Títulos e Documentos. 

E é com tal afirmativa que se afeiçoa a orientação pacífica a 
respeito do tema: 

Não tendo sido registrada a alienação fiduciária em garantia 
antes de distribuído o pedido de recuperação judicial, não pode ser 
arguida em detrimento dos demais credores e da recuperanda.  

Ocorre que o contrato apresentado pelo agravante, embora 
ostente a clausula de cessão fiduciária (fls. 74), não foi registrado, 
pelo que a propriedade fiduciária não se transmitiu, configurando, 
portanto, hipótese de crédito quirografário e sujeito aos efeitos da 
recuperação judicial.” 
(TJSP, AI n° 630.062.4/6-00, Câmara Reservada à Falência e 
Recuperação, Des. Rel. JOSÉ ARALDO DA COSTA TELES, voto n° 
17.985, j. 15.12.09 – grifou-se) 

 

Seguindo a mesma linha, decidiu o TJSP que "não tendo sido registrada a 

alienação fiduciária em garantia antes de distribuído o pedido de recuperação, não 

pode ser arguida em detrimento dos demais credores e da recuperanda".19

 

  Nesse 

mesmo sentido, confira-se ainda o seguinte acórdão, de lavra do Desembargador 

MANOEL PEREIRA CALÇAS:  

Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Decisão que 
indeferiu pedido de credor para que a recuperanda cumprisse a 
"trava bancaria" em relação a recebíveis objeto de cessão fiduciária 
de crédito. Cédula de crédito bancário garantida por cessão fiduciária 
de direitos de crédito. Direitos de crédito (recebíveis) tem a natureza 
legal de bens móveis (art. 83, III, CC) e se incluem no § 3o do art. 49, 
da Lei n° 11.101/2005. Propriedade fiduciária que se constitui 
mediante o registro do título no Registro de Títulos e 
Documentos. Inteligência do art. 1.361, § 1º, do Código Civil. 
Contrato registrado na forma da lei que constitui a cessão 
fiduciária de crédito, direito real em garantia. Crédito não sujeito 
aos efeitos da recuperação. Recebíveis não são bens de capital 
na forma prevista na parte final do § 3o do art. 49. Agravo 
provido com manutenção da antecipação da tutela recursal. 

                                                      
19 TJSP, AI n° 0037840-35.2008.9.26.0000, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Des. Rel. 
LINO MACHADO, j. 30.06.2009. 
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(TJSP, AI nº 0335629-50.2009.8.26.0000, Câmara Reservada à 
Falência e Recuperação, Des. Rel. MANOEL PEREIRA CALÇAS, j. 
15.12.09 – grifou-se) 20

 
 

Para tornar a questão menos sujeita a controvérsias, o Tribunal de Justiça de 

São Paulo, inclusive, sumulou o seu entendimento sobre o tema. A súmula nº 60 

daquele Tribunal contém a seguinte redação: “A propriedade fiduciária constitui-se 

com o registro  do instrumento no registro de títulos e documentos do domicílio do 

devedor”. 

 

Quanto ao entendimento de que, os créditos deverão continuar a se sujeitar 

aos efeitos do plano de recuperação judicial caso o contrato só seja registrado após 

o deferimento de recuperação, confira ainda o seguinte aresto também de lavra do 

Desembargador do Tribunal de Justiça Paulista, PEREIRA CALÇAS: 

 
Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Decisão que 

liberou "trava bancária" em relação a recebíveis objeto de cessão 
fiduciária de crédito. Cédula de crédito bancário com contrato de 
constituição de alienação fiduciária em garantia (cessão fiduciária de 
direitos de crédito). Direitos de  crédito (recebíveis) tem a natureza 
legal de bens móveis (art. 83, III, CC) e se incluem no § 3o do art. 49, 
da Lei n° 11.101/2005. Propriedade fiduciária que se constitui 
mediante o registro do título no Registro de Títulos e Documentos. 
Inteligência do art.1.361, § 1°, do Código Civil. Títulos 
protocolizados no Registro Público após o requerimento da 
recuperação judicial não constituem a cessão fiduciária e 
equivalem à ausência do registro que implica inexistência da 
propriedade fiduciária. Créditos sujeitos aos efeitos da 
recuperação, classificados como quirografários. Agravo 
improvido com revogação da liminar suspensiva.  
(TJSP, AI nº 653.245-4/0-00, Câmara Reservada à Falência e 
Recuperação, Des. Rel. MANOEL PEREIRA CALÇAS, j. 15.12.09 – 
grifou-se) 

 

Os procedimentos que devem ser seguidos para efetuar o registro, são 

aqueles dispostos no art. 42 da Lei de Mercado de Capitais e no art. 1.361 do 

CC/02, por força da sua aplicação subsidiária às legislações extravagantes. 

 

                                                      
20 No mesmo sentido, confira-se os seguintes acórdãos: TJSP, AI nº 632.813.4/9-00, Câmara 
Reservada à Falência e Recuperação, Des. Rel. ROMEU RICUPERO, j. 09.06.09; TJSP, AI nº 
627.659.4/3-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Des. Rel. ROMEU RICUPERO, j. 
28.07.09, TJMG, AI nº 1.01109.09.014288-5/001, 6a Câmara Cível, Des. Rel. ANTÔNIO SERVULO, j. 
11.05.10 
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O credor fiduciário dos títulos e direitos referidos no art. 66-B da Lei de 

Mercados de Capitais só pode ser pessoa jurídica integrante do sistema financeiro 

nacional, tal como as instituições financeiras.   

  

1.4.  O conceito de Trava Bancária  
 

Agora que já foram devidamente delimitados os conceitos de propriedade e 

alienação fiduciária, é possível explicar-se especificamente como funciona a trava 

bancária.  

 

A trava, como se disse, é termo usado para designar créditos de instituições 

financeiras garantidos, na forma do art. 66-B da Lei de Mercado de Capitais, por 

cessão fiduciária dos recebíveis da empresa devedora – ou seja, são créditos 

garantidos pela alienação fiduciária de outros créditos.  

 

A regra geral prevista no caput

Em outras palavras, obrigando-se que todos os credores da empresa se 

submetam à recuperação judicial, permite-se que se renegocie as dívidas com a 

totalidade dos credores, estimulando a manutenção do valor de going concern

 do art. 49, da LRF, dispõe que “estão sujeitos 

à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não 

vencidos.” Essa regra está diretamente relacionada ao objetivo da LRF, expresso em 

seu art. 47, que é permitir a superação da situação de crise do devedor, garantindo a 

manutenção de fonte produtora de riquezas, empregos e tributos, bem como dos 

interesses dos credores, com o objetivo de preservação da empresa, permitindo-a 

alcançar sua função social e dando estímulo à atividade econômica.  

21

 Nas palavras de CAVALLI e AYOUB, a razão de ser da regra prevista no 

 da 

empresa em crise. 

caput

 

 do art. 49, da LRF: 

  “relaciona-se diretamente à função  do instituto da recuperação 
judicial, que é ‘viabilizar a superação da situação de crise econômica-
financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte 

                                                      
21 O conceito de valor de “going concern” será detidamente explicado no capítulo III dessa 
monografia.  
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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’ (art. 47 da LRF). 
Isto é, para atingir-se o fim, consistente em recuperar-se a empresa, 
não basta outorgar-se ao devedor moratória legalmente prefixada 
quanto aos créditos quirografários. Foi necessário ampliar os efeitos 
do processo para abarcar a integralidade dos credores que se 
relacionam com o devedor, de modo a que se confeccione um plano 
de recuperação que, a um tempo, possibilite aos credores do 
devedor satisfazer seus interesses (realizar seus créditos, manter 
seus empregos, etc.), e, também, possibilite ao devedor superar a 
situação de crise econômica-financeira.”22

 

  

Ocorre que, o próprio art. 49 da LRF, cria, em seus parágrafos, exceções à 

regra geral de seu caput. Muito embora a maioria dos credores estejam obrigados a 

se submeter à recuperação judicial, há alguns credores que não se sujeitam ao 

plano, e assim, “de certa forma passam à frente dos demais”.23

 

 Um desses credores 

privilegiados é justamente aquele que detém a posição de proprietário fiduciário de 

bens móveis ou imóveis dados em garantia pelo devedor. Esta exceção está 

expressamente prevista no art. 49, § 3º, da LRF, que detém a seguinte redação:  

“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.” 
(grifou-se)  
 
 

Quando uma empresa opta por contrair empréstimo junto a instituições 

financeiras, para financiar a sua atividade econômica, ela poderá dar em garantia 

dos créditos adquiridos junto à instituição, bens móveis ou imóveis, alienando-os 

fiduciariamente em favor da instituição financeira. A instituição passará então a ser 
                                                      
22 CAVALLI, Cassio e AYOUB, Luiz Roberto, ibidem, p. 47.    
23 MEYERHOF SALAMA, Bruno, Recuperação Judicial e Trava Bancária in Revista de Direito 
Bancário e do Mercado de Capitais – RDB, no. 59, Jan-Mar, 2013, Ed. Revista dos Tribunais, p 15; 
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proprietária e possuidora, direta e indireta, dos bens dados em garantia. Um dos 

exemplos mais frequentes de bens que são dados em garantia são os recebíveis da 

empresa. Esses recebíveis são caracterizados como bens móveis e intangíveis. 

Assim, caso a empresa impetre pedido de recuperação judicial, os créditos detidos 

pela instituição financeira, garantidos pela alienação fiduciária de bens móveis (tais 

como os recebíveis) ou imóveis (tal como parte do maquinário da empresa, etc.), 

regra geral, não se sujeitarão ao plano de recuperação da empresa em crise.  

 

A lógica jurídica por trás dessa exceção é que o bem dado em garantia do 

crédito contraído pertence fiduciariamente à instituição financeira concedente do 

crédito, motivo pelo qual, no momento em que ela retém o bem dado em garantia e 

usa-o para quitar a dívida contraída, ela não precisa se sujeitar à recuperação, pois 

ela estará simplesmente deixando de devolver à empresa devedora um bem que 

não mais lhe pertence, dado que a condição suspensiva,  – qual seja, a quitação da 

dívida contraída -,  necessária para que o bem se tornasse novamente propriedade 

da empresa devedora, podendo essa exigir a sua pronta devolução, não se 

implementou.      

 

Nas palavras de MÁRCIO CALIL DE ASSUMPÇÃO e MELHIM NAMEM 

CHALHUB: 
“A exclusão dos bens e dos direitos de credito objeto de 

garantia fiduciária do plano de recuperação decorre do fato de não 
integrarem o patrimônio da recuperanda, uma vez que, antes do 
pedido de recuperação, ela já os havia transferido/cedido, ainda que 
em caráter fiduciário, ao credor fiduciário.”24

 
  

Tratando-se da alienação fiduciária de recebíveis da empresa, tema objeto 

dessa monografia, uma vez que a empresa entre em recuperação e deixe de pagar 

o empréstimo contraído, poderá a instituição financeira, simplesmente travar a 

operação de recebimento de créditos na conta bancária da empresa, redirecionando 

a entrada desses créditos, automaticamente, para a conta da própria instituição. Por 

isso, denominar-se essa operação de “trava bancaria”. Os recebíveis da empresa, 

nesses casos, não entrarão nem mesmo na conta do seu fluxo de caixa, pois serão 

diretamente redirecionados para a instituição financeira concedente do crédito.   

                                                      
24 ASSUMPÇÃO, Márcio Calil de, e CHALHUB, Melhim Namem. A Propriedade Fiduciária e a 
Recuperação de Empresas in Revista do Advogado, n. 105. São Paulo: AASP, 2009, p.136. 
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Para melhor ilustrar a forma como funciona a operação da trava bancária, 

confira o exemplo dado pelo professor de direito da Fundação Getulio Vargas de 

São Paulo, BRUNO SALAMA:  

 
“Uma situação comum é aquela em que o proprietário fiduciário 

é um banco que deu um financiamento a uma empresa. Em garantia 
desse financiamento, a empresa cede ao banco a propriedade 
fiduciária de seus recebíveis. Como esses recebíveis são bens 
móveis (ainda que incorpóreos), o banco passa a ser, então, para 
fins da Lei de Recuperações e Falências, um proprietário fiduciário 
não sujeito ao plano de recuperação judicial. 

Na prática, isto quer dizer que valores originalmente devidos à 
empresa serão pagos diretamente para o banco, que os retém em 
sua conta vinculada para satisfação de seu financiamento. É neste 
caso que surge a ‘trava bancária’. Fala-se em trava justamente 
porque os créditos que a empresa em recuperação receberia são 
direcionados automaticamente para os bancos, sem entrar no seu 
caixa. Os bancos, então travam a operação no sentido de que não 
correm mais o risco da empresa financiada, mas sim dos devedores 
desta.”25

  
 (grifos no original)  

Criou-se desse modo, um “super-credor”, garantido por um “hyper-

guarantee”.26

 

 Nos termos do art. 49, § 3º, o credor bancário, proprietário fiduciário 

dos recebíveis da empresa em crise, fica completamente blindado dos efeitos da 

recuperação judicial. Ele não tem que se sujeitar ao plano de recuperação, e detém 

a prerrogativa de executar automaticamente, sem necessidade de pedir permissão 

ao Juízo universal da recuperação judicial ou ao administrador da empresa 

recuperanda, a operação da trava bancária, redirecionando a seu favor os recebíveis 

que estavam destinados à conta corrente da empresa em recuperação.     

Muitas vezes os créditos garantidos pela alienação fiduciária representam 

parte substancial dos recebíveis da empresa, podendo inclusive inviabilizar o próprio 

processo de recuperação judicial da empresa recuperanda. Por isso, são frequentes 

as tentativas das empresas em crise de pleitear o chamado “levantamento da trava 

bancaria”, que significa simplesmente pleitear-se a liberação dos recebíveis travados 

da empresa para que esses entrem em suas contas correntes e componham seu 

fluxo de caixa. Essas tentativas se dão, em geral, em sede de recurso de agravo de 

                                                      
25 MEYERHOF SALAMA, Bruno, ibidem, p 16/17; 
26 PEDREIRA POPPA, Bruno. The Reestructuring Review – Second Edition. London: Ed. Law 
Business Research Ltd., 2008, p. 27.   
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instrumento, após uma decisão do juízo a quo

 

 no sentido de manter a trava 

bancária. Esses recursos podem ser interpostos pela própria empresa em 

recuperação ou ainda por qualquer um de seus credores, já que esses também tem 

interesse em que a empresa receba em sua conta corrente os créditos que lhe são 

devidos, para que ela tenha chance de se recuperar e gerar lucro para, em última 

instância, pagar as dívidas que detém com os credores.  

Todavia, há também vezes em que o próprio juiz de primeira instância permite 

o levantamento da trava. Esses casos, em geral, ensejam a interposição do recurso 

de agravo de instrumento por parte da instituição financeira credora, que irá requerer 

ao Tribunal de Justiça, órgão julgador de segunda instância, a manutenção da trava 

para que ela possa continuar redirecionando diretamente para a sua conta corrente, 

os recebíveis da empresa devedora.  

 

Os acórdãos lavrados quando do julgamento dos recursos interpostos 

pleiteando o levantamento ou a manutenção da trava, conforme o caso, desde a 

entrada em vigor da LRF em 2005, tem ensejado interessantes discussões com 

relação à trava bancária nos Tribunais, com diversos argumentos sendo colocados a 

favor e contra a sua manutenção. No capítulo seguinte, será analisado o atual 

panorama jurisprudencial da trava bancária no País.  
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CAPÍTULO II A TRAVA BANCÁRIA NA VISÃO DOS 
TRIBUNAIS  

________________________________________________________ 
 
 
1.1. Análise empírica 

 

Em 2010, a FGV DIREITO RIO elaborou, a pedido do Ministério da Justiça, 

pesquisa que teve como objetivo mapear o entendimento dos 27 Tribunais de 

Justiça do País quanto a temas polêmicos da LRF27

 

. Um desses temas foi 

justamente a trava de domicílio bancário. Utilizando 13 termos de pesquisa 

específicos relacionados com a trava bancária, a pesquisa constatou a existência de 

90 acórdãos pertinentes ao tema, sendo que desse total, 80% dos acórdãos haviam 

sido lavrados por Tribunais localizados no sudeste do País. Analisando os acórdãos 

lavrados no sudeste, vê-se que a vasta maioria são do Tribunal de Justiça de São 

Paulo (78% do total de acórdãos ou, em termos absolutos, 56 acórdãos), seguido 

pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (12% dos acórdãos ou, em termos 

absolutos, 9 acórdãos). Assim, são esses dois Tribunais os mais representativos em 

termos de consolidação da jurisprudência sobre o assunto.  

A pesquisa analisou, detidamente, os argumentos que foram utilizados a favor 

e contra o levantamento da trava bancária, classificando-os em categorias. Dividindo 

os acórdãos em um sistema binário, separado entre os acórdãos que levantaram a 

trava e aqueles que mantiveram a trava, percebeu-se que no Juízo a quo

                                                      
27 Todos os dados citados nesse capítulo foram retirados de: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, Secretaria 
de Assuntos Legislativos. Série Pensando o Direito – Análise da Nova Lei de Falências. Coord. da 
pesquisa: FGV DIREITO RIO, Maio/2010, nº 22, disponível em: http://portal.mj.gov.br (acesso em 
03.11.13).  

, em 33% 

dos casos a trava foi mantida e em 67% dos casos a trava foi levantada, com a 

liberação dos valores em favor da empresa. Já na segunda instância, concluiu-se 

que em 80% dos casos os Tribunais mantiveram a trava bancária, liberando-a 

somente em 20% dos casos. Dentre os acórdãos que liberaram a trava, mais de 

metade dos acórdãos tratavam da modalidade de trava disposta no art. 49, § 5º da 

LRF, enquanto que a minoria tratava da modalidade de trava do § 3º do art. 49 da 

LRF. Assim, vê-se que na vasta maioria das decisões dos Tribunais relativas aos 
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levantamento da trava bancária de recebíveis dados fiduciariamente em garantia (§ 

3º, art.49, LRF), esses posicionaram-se a favor da manutenção da trava bancária, 

permitindo a transferência dos valores para as contas correntes das instituições 

financeiras credoras da empresa em recuperação.  

 

Interessa especificamente para este trabalho, analisar os argumentos que 

foram elaborados contra e a favor do levantamento da trava relativa à modalidade do 

§ 3º, art. 49 da LRF.      

 
1.2. O conceito de “bens móveis” do art. 49, § 3º, da LRF 

 

Um dos principais argumentos elaborados a favor do levantamento da trava é 

o de que a cessão fiduciária de recebíveis não estaria contemplada como um dos 

tipos de créditos excepcionalmente excluídos do plano de recuperação judicial, pois 

os recebíveis não se encaixariam no conceito de “bens móveis ou imóveis”, previsto 

no § 3º do art. 49 da LRF, sendo classificados como bens incorpóreos. O argumento 

é incrementado com a alegação de que, como o § 3º do art. 49 não trouxe previsão 

expressa quanto à não sujeição dos bens incorpóreos ou dos títulos de créditos à 

recuperação judicial, a contrario sensu, esses bens deveriam sujeitar-se à 

recuperação judicial.  

 

Esse argumento prosperou, por exemplo, quando do julgamento do agravo de 

instrumento nº 31659/2009, pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso, onde o 

Desembargador Relator concluiu que a trava bancaria deveria ser levantada pois 

“admitindo a legislação a cessão fiduciária tanto de coisa móvel quanto, como no 

caso em apreço, de títulos de crédito, deveria esta última hipótese também estar 

prevista, de modo expresso pela lei específica, como excluída dos efeitos da 

recuperação judicial, o que não é o caso.”28

                                                      
28 TJMT, Agravo de Instrumento nº 31659/2009, Des. Rel. CIRIO MIOTTO, 2a Câmara Cível, j. 
02.09.2009, p. DJe 29.09.2009. 

 Ou seja, entendeu o Relator que, como 

a LRF não falou especificamente em títulos de crédito como estando excluídos dos 

efeitos da recuperação, deveriam esses se submeter ao procedimento concursal. No 

mesmo sentido decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em acórdão lavrado 
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pelo Desembargador JORGE GÓES COUTINHO, cuja ementa contém a seguinte 

redação:  
 
 

PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA DE TÍTULOS DE CRÉDITO. 
SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO 
INCIDÊNCIA DA EXCEÇÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO 
FALIMENTAR.    

1. A redação do artigo 49, §3º, da Lei n.º 11.101/2005 estatui, 
claramente, que os créditos daqueles em posição de proprietário 
fiduciário de bem móvel e imóvel não se submetem aos efeitos da 
recuperação judicial.  

2. Assim como o próprio agravante insiste em afirmar em suas 
razões recursais, o mesmo se revela como proprietário fiduciário de 
títulos de crédito que, por óbvio, não se confundem com a 
classificação de bens móveis ou imóveis.  

3. Se a legislação admite a cessão fiduciária tanto de coisa 
móvel quanto, como no caso em apreço, de títulos de crédito, deveria 
esta última hipótese também estar prevista, de modo expresso pela 
lei específica, como excluída dos efeitos da recuperação judicial, o 
que não é o caso.    

(...) Acorda a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade 
com a ATA e notas taquigráficas respectivas, à unanimidade, negar 
provimento ao recurso.  
(TJES, Agravo de Instrumento nº 30089000142, Des. Rel. JORGE 
GÓES COUTINHO, 3a Câmara Cível, j. 24.06.08, p. 07.07.08) 

 

Ao julgar o agravo de instrumento nº 1.0079.09.946838-5/002(1), o Tribunal 

de Justiça do Mato Grosso também já decidiu que os “direitos creditícios não são 

bens móveis e que portanto não podem ser objeto de alienação fiduciária”29

 

, motivo 

pelo qual esses créditos deveriam se sujeitar ao plano de recuperação da empresa.  

Por outro lado, argumentam aqueles que defendem a manutenção da trava 

bancária que, os títulos de créditos e direitos creditícios encaixam-se no conceito de 

“bens móveis”, conforme definido no art. 83, inciso III, do CC/02, motivo pelo qual 

esses créditos não deveriam sujeitar-se ao plano. Dispõe o referido artigo que:    
 
“Art. 83. Consideram-se móveis para os efeitos legais: 
(...) 
III - os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas 
ações.” 

 

De fato, esse argumento foi acatado por diversos acórdãos de lavra dos 

Tribunais de Justiça de São Paulo e Rio de Janeiro, bem como um acórdão do 
                                                      
29 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, Secretaria de Assuntos Legislativos, Ibidem, p. 90.  
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Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Confira-se, nesse sentido, exemplificativamente 

a ementa do acórdão lavrado quando do julgamento do agravo de instrumento nº 

655.134-4/8-00 do Tribunal de Justiça de São Paulo:  

 
Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Decisão que 

indeferiu pedido de credor para que a recuperanda cumprisse a 
"trava bancaria" em relação a recebíveis objeto de cessão fiduciária 
de crédito. Cédula de crédito bancário garantida por cessão fiduciária 
de direitos de crédito. Direitos de crédito (recebíveis) tem a 
natureza legal de bens móveis (art. 83, III, CC) e se incluem no § 
3o do art. 49, da Lei n° 11.101/2005. (...) Crédito não sujeito aos 
efeitos da recuperação. Recebíveis não são bens de capital na forma 
prevista na parte final do § 3o do art. 49. Agravo provido com 
manutenção da antecipação da tutela recursal.” (TJSP, AI nº 
655.134-4/8-00, Des. Rel. MANOEL PEREIRA CALÇAS, Câmara 
Reservada à Falência e Recuperação Judicial, j. 15.12.09 – grifou-
se) 

 

Em seu voto, o Desembargador PEREIRA CALÇAS frisou que títulos de 

crédito classificam-se como coisa móvel, utilizando o entendimento de que todos os 

bens devem classificar-se como móvel ou imóvel, sendo, portanto, os títulos de 

crédito, que transferem-se facilmente por escrito, bens móveis. 30

 

 De fato, esse 

entendimento é de tal modo consolidado no Tribunal Paulista que a matéria já foi 

inclusive sumulada. A súmula nº 59 do TJSP, tem a seguinte redação: “Classificados 

como bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de créditos podem ser objeto 

de cessão fiduciária”.    

Essa questão chegou pela primeira vez ao Superior Tribunal de Justiça - STJ, 

no inicio desse ano, por meio do julgamento do Recurso Especial nº 1.263.500/ES, 

de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti. Nessa ocasião, entendeu a Ministra que 

os títulos de créditos alienados fiduciariamente em garantia, constituem bem móvel 

nos termos do art. 83 do CC/02. A Ministra justificou seu entendimento, em seu voto, 

da seguinte maneira: 

 
“A hipótese ora questionada diz respeito à cessão fiduciária de 

título de crédito, em garantia de contrato de abertura de crédito, 

                                                      
30 Nesse sentido, vide ainda: TJES, AI nº 0006449-79.2013.8.08.0014; TJRJ, AI nº 200900209750; TJSP AI nº 
680.360.4/7-00; TJSP AI nº 654.950.4/4-00; TJSP AI nº 653.329.4/3-00; TJSP AI nº 653.245-4/0-00; TJSP AI nº 
650.545.4/7-00; TJSP AI nº 633.785.4/7-00; TJSP AI nº632.813.4/9-00; TJSP AI nº 627.659.4/3-00; TJSP AI 
nº585.273.4/7-00; TJSP AI nº 527.909,4/6.  
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realizada com base no art. 66-B, § 3º da Lei 4.728/65 (...) O ‘credor 
titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis’ não se 
submete, pois, aos efeitos da recuperação judicial. Trata-se de 
expressa previsão legal. Segundo o art. 83 do Código Civil de 2002, 
consideram-se móveis para os efeitos legais "os direitos pessoais de 
caráter patrimonial e respectivas ações". 

Não se pretende e nem seria razoável sustentar que títulos de 
crédito não configurem "direitos pessoais de caráter patrimonial", 
bens móveis, portanto. 

Mencionando o § 3º do art. 49 da LFR o gênero - bens móveis - 
não haveria, data vênia, porque especificar suas categorias arroladas 
nos arts. 82 e 83 do Código Civil, assim como não se fez necessário 
discriminar o sentido legal de "bens imóveis" CC, arts. 79 a 81). 

A circunstância de o § 3º do art. 49 da LFR, em seguida à regra 
de que o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens 
móveis ou imóveis ‘não se submeterá aos efeitos da recuperação 
judicial’, estabelecer que ‘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’, não permite inferir que, não 
sendo o título de credito ‘coisa corpórea’, à respectiva cessão 
fiduciária não se aplicaria a regra da exclusão do titular de direito 
fiduciário do regime de recuperação. 

Com efeito, a explicitação contida na oração ‘prevalecerão os 
direitos de propriedade sobre a coisa’ tem como escopo deixar claro 
que, no caso de bens corpóreos, estes poderão ser retomados pelo 
credor para a execução da garantia, salvo em se tratando de bens de 
capital essenciais à atividade empresarial, hipótese em que a lei 
concede o prazo de cento e oitenta dias durante o qual é vedada a 
sua retirada do estabelecimento do devedor. 

Em se tratando de cessão fiduciária de crédito, bem móvel 
incorpóreo, não seria necessária a explicitação e nem a consequente 
ressalva, pois o art. 18 da Lei 9.514⁄97, aplicável à cessão fiduciária 
de títulos de crédito (66-B, § 4o, da Lei 4.728⁄65, com a redação 
dada pela Lei 10.931⁄2004,  acima transcrito), dispõe que ‘o contrato 
de cessão fiduciária em garantia opera a transferência ao credor da 
titularidade dos créditos cedidos, até a liquidação da dívida garantida 
(...)’, seguindo-se o art. 19, o qual defere ao credor o direito de posse 
do título, a qual pode ser conservada e recuperada ‘inclusive contra o 
próprio cedente’ (inciso I), bem como o direito de ‘receber 
diretamente dos devedores os créditos cedidos fiduciariamente’ 
(inciso IV), outorgando-lhe ainda o uso de todas as ações e 
instrumentos, judiciais e extrajudiciais, para receber os créditos 
cedidos (inciso III). 

Conclui-se, portanto, que a explicitação legal das garantias dos 
titulares de propriedade fiduciária de bens corpóreos (coisas) em 
nada diminui a garantia outorgada por lei aos titulares de cessão 
fiduciária de bens incorpóreos. (...) 
(REsp nº 1263500/ES, Min. Rel. MARIA ISABEL GALLOTTI, 4a T., j. 
05.02.13, DJe 12.04.13.) 
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Como se vê, a tese de que os títulos de créditos não entram no conceito de 

bem móvel do § 3º do art. 49 da LRF, muito embora tenha sido acatado por alguns 

Tribunais de Justiça, foi rejeitado pelo STJ, que entendeu serem esse bens móveis 

para fins do art. 49, não se sujeitando-se, portanto, esses créditos à recuperação.  

 

1.3. A alienação fiduciária do art. 49, § 3º, da LRF versus o penhor de crédito 
do art. 49, § 5º da LRF 

 

O segundo argumento utilizado a favor do levantamento da trava bancaria, é 

tese construída no sentido de que as garantias dadas nos contratos específicos não 

constituiriam alienação fiduciária de recebíveis, mas sim um penhor de créditos. 

Assim, deveriam os referidos créditos obedecer às previsões do § 5º do art. 49 da 

LRF e não mais às previsões do § 3º, sujeitando-se, portanto, ao plano de 

recuperação judicial. Trata-se de recaracterizar a alienação fiduciária em penhor e, 

por isso, a análise deve ser feita casuisticamente, buscando ver se estão presentes 

os elementos constitutivos do penhor ou da alienação fiduciária. Esse tipo de análise 

foi feito, por exemplo, pelo Desembargador Alexandre Câmara, no julgamento do 

agravo de instrumento nº 2009.002.01890, no qual o desembargador entendeu não 

se tratar o negócio jurídico apresentado de alienação fiduciária, por observar as 

seguintes questões:  

 
“No caso em exame, o negócio jurídico celebrado pelas partes 

é constituído de um “aditivo para constituição de penhor de direitos 
creditórios recebíveis de cartão de crédito”. Note-se, aliás, que foi o 
próprio agravante quem trouxe aos autos este instrumento (fls. 77 e 
seguintes). Nesse instrumento fala-se direitos empenhados, para se 
referir aos recebíveis. Fala-se, ainda, que no caso de 
inadimplemento do devedor poderá o agravante executar sua 
garantia. Usa-se, ainda, a expressão “excussão da garantia”. Todas 
essas são expressões típicas da figura jurídica do penhor, e não da 
alienação fiduciária. 

O que se tem, na hipótese, é um penhor de crédito (frise-se: 
penhor de crédito, mas não de título de crédito, razão pela qual não 
se aplica ao caso em exame o disposto no art. 1.458 do Código 
Civil).” (TJRJ, Agravo de Instrumento nº 2009.002.01890, 2ª Câmara 
Cível, Rel. Des. ALEXANDRE FREITAS CÂMARA, j. 18.02.09, p. 
23.03.2009) 

 

Ou seja, o Desembargador analisou especificamente as características do 

título apresentado e observou ser ele constitutivo de um penhor, não de uma 
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alienação fiduciária. Por isso, determinou que os créditos deveriam sujeitar-se aos 

efeitos do plano de recuperação, nos termos do § 5º do art. 49 da LRF.  

 

Note, entretanto, que no julgamento do Recurso Especial mencionado acima, 

fez a Ministra GALLOTTI a seguinte ressalva:  
 
“(...) Anoto, ainda, que parte expressiva da doutrina 

especializada e acórdãos de alguns Tribunais de Justiça (Rio de 
Janeiro e Paraná) têm considerado aplicável à cessão fiduciária de 
crédito a disciplina do § 5º do art. 49 da LFR, relativa ao penhor 
sobre títulos de crédito. 

Além de não se afeiçoar a cessão fiduciária à disciplina legal da 
garantia pignoratícia, em cujo conceito não se compreende a 
transferência da titularidade do bem (critério legal definidor da 
generalidade dos tipos de garantia fiduciária), penso que tal solução, 
incompatível, data máxima vênia, com o texto legal, não seria 
proveitosa à empresa recuperanda (a qual continuaria privada do uso 
dos recursos, mantidos em conta vinculada) e nem ao credor, 
destituído do recebimento imediato dos valores nos termos da 
garantia contratada. 
(REsp nº 1263500/ES, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 
QUARTA TURMA, j. 05.02.13, DJe 12.04.13.) 

 

Ou seja, entendeu a Ministra que havendo transferência da titularidade do 

bem, constitui esse uma garantia alienada fiduciariamente, não podendo essa ser 

recaracterizada como penhor. A análise de se “o crédito é garantido por cessão 

fiduciária de recebíveis ou se por penhor de títulos ou direitos creditórios deve ser 

primeiro realizada em sede de divergência e, posteriormente, de impugnação”.31 32

 

   

1.4. A trava bancária como empecilho ao alcance dos objetivos da 
recuperação judicial (Art. 47, LRF) 

 

Outro argumento utilizado para o levantamento da trava, é o de que a 

manutenção da trava bancaria atentaria contra os objetivos da LRF, previstos no seu 

art. 47, cuja redação é a seguinte:  

 
“A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação 

da situação de crise do devedor, a fim de permitir a manutenção da 
fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos 

                                                      
31 CAVALLI, Cassio e AYOUB, Luiz Roberto, ibidem, p. 72.  
32 Nesse sentido ver: TJPR, AI nº 627.325-8, 17a Câmara Cível, Des. Rel. LAURI CAETANO DA 
SILVA, j. 17.03.10.    
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credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua 
função social e o estímulo à atividade econômica”.  

 

O argumento justifica o levantamento da trava, dizendo que, se a empresa 

não receber os créditos que foram travados em favor do instituição financeira, ela 

simplesmente não conseguirá se recuperar. Estaria assim a trava inviabilizando a 

própria recuperação da empresa, contrariando, portanto, os objetivos da LRF. Nas 

palavras do Professor SALAMA, seria a LRF, na visão dos defensores dessa tese, 

“como um pombo sem asas” 33

 

, perdendo efetividade para alcançar seus objetivos.  

Esse argumento nos parece fraco, pois ele se fundamenta em bases 

principiológicas e não justifica claramente, por meio de uma tese legal, o modo pelo 

qual seria possível se desconsiderar as disposições expressas do art. 49, § 3º, LRF. 

De todo modo, o argumento não pode ser descartado, pois ele foi acatado por 

diversos Tribunais do País. Apenas para exemplificar, em recentíssimo acórdão 

lavrado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o Desembargador Relator disse 

ser “pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de se admitir a liberação da 

‘trava bancária’ em sede de recuperação judicial, como medida para possibilitar o 

sucesso da recuperação e preservação da empresa.”34

 

   

No mesmo sentido, confira o seguinte trecho de outro acórdão do TJRJ que 

manteve a liberação da trava concedida pelo Juízo a quo
 

, com base no art. 47, LRF: 

“A filosofia que preside o exame da inconformidade transita 
pelos princípios constitucionais preservadores da empresa, como se 
colhe da letra expressa do art. 47, da Lei no 11.101/05: “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. (...) 

A decisão arrostada é incisiva ao manter o despacho agravado 
em que se procura preservar o sentido que o legislador emprestou ao 
diploma mantenedor dos princípios constitucionais que resguardam a 
ordem econômica valorizadora do trabalho humano e da livre 
iniciativa, tudo em prol dos ditames da justiça social (art. 170, da Lei 
Fundamental). (...) Ante o exposto, meu voto é por que SE NEGUE 

                                                      
33 MEYERHOF SALAMA, Bruno, ibidem, p 19; 
34 TJRJ, AI nº 0042771-37.2013.8.19.0000, Des. Rel. JOAQUIM DOMINGOS DE ALMEIDA NETO, 2a 
Câmara Cível, j. 09.10.13. 
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PROVIMENTO AO RECURSO, mantida a decisão na sua 
integralidade.”35

 
 

1.5. O conceito de “bens de capital essenciais” à atividade empresarial da 
recuperanda (Art. 49, § 3º, parte final) 

 
 

Finalmente, tem sido elaborado o argumento de que em certos casos, 

poderiam os recebíveis alienados fiduciariamente em garantia serem caracterizados 

como bens de capital essenciais à atividade empresarial da empresa devedora, nos 

termos da exceção prevista parte final do art. 49, § 3º, motivo pelo qual não 

poderiam esses bens serem vendidos ou retirados do estabelecimento da empresa 

durante o stay period – período de 180 dias durante os quais todas as ações e 

execuções em face do devedor, devem ser suspensas (art. 6º, § 4º, LRF). Assim, 

classificando-se os recebíveis alienados fiduciariamente como bens de capital 

essencial, seria necessário mantê-los na conta corrente da empresa, compondo seu 

fluxo de caixa.    

 

Esse raciocínio já foi acatado por um acórdão proferido no julgamento do 

agravo de instrumento nº 10146/2009 do Mato Grosso, mas foi descartado quando 

do julgamento dos agravos de instrumento nº 472.508-8 do Tribunal do Paraná e nº 

557.256.4/0-00 do Tribunal de São Paulo.  

 

No julgamento do Recurso Especial mencionado acima, o Ministro LUIZ 

FELIPE SALOMÃO pediu vista dos autos para analisar a questão e ao final proferiu 

voto divergente, com base nesse argumento. Em seu voto, construiu o Ministro tese 

de defesa em favor do levantamento da trava bancária, argumentado que, em uma 

análise que deve ser feita caso a caso, caso se constate que, os recebíveis 

representam “bens de capital” da empresa, nos termos do § 3º do art. 49, eles 

deveriam encaixar-se na exceção criada pelo final do § 3º do art. 49, sujeitando-se, 

portanto, ao plano de recuperação, durante o stay period. Defendeu assim o Ministro 

o levantamento da trava no caso que estava sendo analisado. 

 

                                                      
35 TJRJ, AI nº 0038604- 11.2012.8.19.0000, Des. Rel. ANTONIO CARLOS ESTEVES TORRES, 12a 
Câmara Cível, j. 05.03.13. 
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Muito embora essa nos pareça uma boa tese que poderia ser melhor 

explorada, o Ministro foi voto vencido no julgamento do referido Recurso Especial, 

com a Ministra GALLOTTI inclusive formulando ratificação de voto, no qual adicionou 

o argumento de que os recebíveis não poderiam se sujeitar a essa exceção, pois 

“tais bens incorpóreos não poderiam ser retirados do estabelecimento do devedor, 

porquanto esse títulos, de regra, estão na posse do credor para que ele possa 

receber diretamente do devedor os créditos cedidos fiduciariamente”36

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
36 REsp nº 1263500/ES, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 4a Turma, j. 05.02.13, DJe 
12.04.13. 
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CAPÍTULO III A RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESAS 
À LUZ DA TEORIA DA COMMON POOL 
ASSETS DE THOMAS JACKSON 

__________________________________________________ 
 

 

1.1. As duas finalidades clássicas da legislação falimentar 
 

Em seu livro precursor “The Logic and Limits of Bankrupcy Law”, o autor 

norte-americano Thomas Jackson, realiza uma inspirada e esclarecedora análise da 

legislação falimentar e recuperacional dos Estados Unidos. Conceituando o instituto 

da legislação falimentar, diz o autor que essa é, em sua essência, uma espécie do 

gênero “debt-collection law”37, ou seja, uma forma de viabilizar que os credores da 

empresa em crise discutam em conjunto e recuperem, num fórum coletivo, o crédito 

que detém contra o devedor. Nesse sentido relata o autor que, historicamente, a 

legislação falimentar sempre teve duas finalidades: a primeira é conceder às 

empresas em crise a chance de um recomeço financeiro, uma espécie de tabula 

rasa quanto aos seus problemas passados; a segunda é criar um fórum coletivo e 

compulsório ao qual todos os credores deverão se submeter, para que possam 

discutir em conjunto e resolver suas reinvindicações creditícias referentes aos ativos 

e bens da empresa em crise.38

 

           

Explica o autor, quanto à segunda finalidade exposta acima, que:  

 
“This role of bankruptcy law – historically its original function – 

is that of bankruptcy as a collective debt-collection device, and it 
deals with the rights of creditors (or owners) inter se. But it is first 
necessary to be precise what that means. Once one sets aside the 
question of the need of individuals for a financial fresh start, the 
remaining principal role of bankruptcy law has been and should be 
more procedural than substantive. That goal is to permit the 
owners of assets to use those assets in a way that is most 

                                                      
37 JACKSON, Thomas H. The Logic and Limits of Bankruptcy Law. Washington, D.C: Beard Books, 
1986 [reimpressão de 2001], p. 3. 
38 Nas palavras de JACKSON: “Bankruptcy law has historically done two things: allowed for some sort 
of a financial fresh start for individuals and provided creditors with a compulsory and collective forum 
to sort out their relative entitlements to a debtor’s assets.” (JACKSON, Thomas H., ibidem, p. 4.)   
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productive to them as a group in the face of incentives by 
individual owners to maximize their own positions” 39

Ou seja, de acordo com JACKSON, a segunda finalidade da legislação 

concursal referida acima, teria como objetivo criar incentivos para que os credores 

individuais busquem a satisfação de seu crédito de forma conjunta, e não 

individualmente. Isso por que os remédios jurídicos disponíveis para que os credores 

executem as dívidas contra seus devedores individualmente são mecanismos do tipo 

“grab law”, funcionando segundo a regra do “first-come, first-served”.

  

40

 

 O que isso 

quer dizer simplesmente é que se todos os credores de um devedor não estiverem 

sujeitos a um procedimento concursal coletivo, regido pelo princípio da par conditium 

creditorum, esses credores, uma vez que o devedor se torne inadimplente, ajuizarão 

diversas ações de execução individuais contra o devedor pleiteando a excussão dos 

bens do devedor a seu favor para pagamento dos valores devidos. Ocorre que, se 

os credores fizerem isso de forma individual eles estarão simplesmente se 

apropriando (“grabbing”, para utilizar a expressão de JACKSON) do primeiro bem 

que conseguirem reconhecer como sendo do devedor, sem que haja uma ordem 

pré-determinada de pagamento, como, por exemplo, uma fila de credores. Haverá, 

desse modo, literalmente, uma corrida em busca dos bens do devedor, e conseguirá 

receber o pagamento do crédito que lhe é devido, aquele credor que primeiro ajuizar 

a ação e tiver deferido em seu favor uma medida de execução (tal como um arresto 

ou uma penhora). Por isso, a ideia de que aquele que chegar primeiro, receberá 

primeiro – first come, first served, na expressão em inglês.  

Para ilustrar a competição existente entre os credores do devedor para 

apropriar-se dos seus bens, JACKSON utiliza a seguinte metáfora: A concorrência 

no ajuizamento pelos credores dos procedimentos de execução individuais contra 

um mesmo devedor equivaleria para os credores à tentativa de um fã de comprar um 

ingresso para um show de pagode ou sertanejo universitário de uma banda ou 

cantor famoso. Aqueles fãs (no caso da metáfora, os credores), que entrarem 

primeiro na fila de ingressos receberão os melhores lugares (no caso, os ativos mais 

                                                      
39 Tradução livre: “o objetivo é permitir que os donos de ativos utilizem esses ativos da maneira que 
seja mais produtiva para todos em um grupo, coletivamente, especialmente levando em consideração 
os incentivos individuais que os donos dos ativos tem para tentar maximizar as suas próprias 
posições” (JACKSON, Thomas H., ibidem, p. 5.)   
40 JACKSON, Thomas H., ibidem, p. 9. 
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valiosos do devedor), e aqueles que demorarem para entrar na fila receberão os 

piores lugares ou poderão até mesmo ficar sem um ingresso por completo (no caso, 

os credores poderão não ter sua dívida inteiramente satisfeita, ou, potencialmente, 

nem mesmo parcialmente satisfeita).41

  

   

 Se o devedor for solvente, mas tiver se tornado inadimplente, por motivos que 

podem ser diversos, mesmo que todos os seus credores entrem com ações 

individuais eles conseguirão receber o seu crédito por inteiro. Isso porque, o 

devedor, muito embora possa não estar pagando, detém mais ativos do que o seu 

passivo – isto é, ele possui uma quantidade de bens suficiente para saldar as suas 

dívidas. Continuando a metáfora de JACKSON, seria esse o caso de um show em 

que há ingressos suficientes à venda para acomodar todos os fãs em assentos da 

mesma qualidade.42

 

      

Já se o devedor for insolvente, quando os credores iniciarem a referida 

“corrida” pelos seus bens, nem todos eles conseguirão alcançar a satisfação de seus 

créditos, pois o valor dos ativos será insuficiente para cobrir o saldo do seu passivo. 

Por esse motivo, os credores, invariavelmente, terão interesses conflitantes e 

incentivos para competir entre si nessa “corrida” para executar os ativos do devedor.  

 

Ocorre que, participar da corrida para ser o primeiro na fila de pagamentos do 

devedor apresenta altos custos, negativos e ineficientes, tanto para os credores, 

quanto para o devedor. O credor terá o custo de contratar um advogado, acionar o 

devedor judicialmente, localizar bens pertencentes ao credor (requerendo certidões 

junto aos Registros de Imóveis, e a expedição de ofícios ao DETRAN e à Receita 

Federal, por exemplo), e correr para ser o primeiro a se apropriar desses bens.43

                                                      
41 JACKSON, Thomas H., ibidem, p. 9-10. 

 

Nas palavras de JACKSON: Although some of these activities may be beneficial, 

42 Nas palavras de JACKSON: “A solvent debtor is like a show for which sufficient tickets are available 
to accommodate prospective patrons and all seats are considered equally good. In that event one’s 
place in line is largely a matter of indifference.” (JACKSON, Thomas H., ibidem, p. 10). 
43 Sobre esse ponto, diz JACKSON: “one other possible advantage of a collective proceeding should 
also be noted: There may be costs to the individualized approach to collecting (…) For example, since 
each creditor knows that it must “beat out” the others if it wants to be paid in full, it will spend time 
monitoring Debtor and the other creditors – perhaps frequently checking the courthouse records (…) 
(JACKSON, Thomas H., ibidem, p. 16). 
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many may not be; they simply be costs of racing against other creditors, and they 
will cancel each other out.” 44

 

 

O devedor, por sua vez, sofrerá perdas (custos), pois os seus ativos serão 

alienados, peça por peça, parte por parte, sem que lhe seja dada a chance de 

manter juntos certos conjuntos de bens que poderiam ainda produzir riqueza. Para 

melhor compreender esse ponto, pensemos, por exemplo, numa empresa fabricante 

de sapatos. Digamos que, para produzir os sapatos, a empresa possua três 

maquinas especificas, uma para cortar tecidos, outra para fazer a forma do sapato e 

uma terceira para acoplar o tecido cortado ao sapato. Juntas essas três maquinas 

conseguem fabricar, digamos, 1000 pares de sapato por mês, que serão vendidos 

por R$200 (duzentos reais) cada, gerando, portanto, uma renda mensal bruta para a 

empresa de R$200.000,00 (duzentos mil reais). Esse é o valor agregado das 

máquinas. Individualmente digamos que as maquinas valem R$50.000,00 (cinquenta 

mil reais) cada. Por motivos que podem ser diversos, pode ser que essa empresa, 

muito embora produza renda de duzentos mil reais por mês, torne-se insolvente, 

deixando de pagar aos seus credores. Não se submetendo essa empresa a um 

procedimento de recuperação judicial, que propicie um fórum coletivo para os 

credores cobrarem coletivamente as suas dívidas, os credores terão incentivos para 

proceder individualmente à execução dos bens da empresa, competindo uns com os 

outros na “corrida” em busca da execução desses bens. Digamos então que a 

empresa tenha 5 cinco credores, cada qual titular de um crédito no valor de 

cinquenta mil reais. Os três primeiros credores que executarem a empresa e 

penhorarem a seu favor as maquinas mencionadas acima, terão seu crédito 

satisfeito. Já os outros dois credores não terão qualquer parcela da sua dívida 

quitada. A empresa por sua vez não possuirá mais as maquinas que, em conjunto, 

geravam uma riqueza mensal equivalente a duzentos mil reais.  

 

Com efeito, caso as maquinas não fossem alienadas para os três primeiros 

credores da fila, a empresa poderia continuar a utilizá-las para fabricar sapatos, 

gerando renda mensal de duzentos mil reais. Assim, considerando o valor total da 

dívida da empresa de duzentos e cinquenta mil reais, se as máquinas fossem 

                                                      
44 JACKSON, Thomas H, ibidem, p. 16. 
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mantidas juntas e em operação, em dois meses, todos os credores receberiam 

integralmente seu crédito e a empresa ainda teria lucro e continuaria dispondo das 

máquinas para fabricar mais sapatos. Como se vê, o valor agregado das máquinas, 

quando utilizadas em conjunto, é muito maior do que o seu valor quando vendidas 

isoladamente, e portanto, seria mais benéfico tanto para a empresa quanto para os 

seus credores, se os credores tivessem deliberado em conjunto decidindo não 

executar as maquinas, permitindo assim a manutenção do seu valor agregado e o 

seu potencial para geração de riquezas, que podem ser usadas para pagamento dos 

créditos devidos.   

 

Ocorre que, muitas vezes os credores não sabem que o valor agregado dos 

bens da empresa é maior do que o seu valor de venda individual, havendo um 

problema de assimetria de informação. Além disso, os credores podem não ter os 

incentivos corretos para que queiram trabalhar em conjunto e não em competição 

uns com os outros (afinal, no exemplo acima, se o credor conseguisse ser o primeiro 

da fila, ele iria receber seu crédito, provavelmente num espaço de tempo menor). 

Esses problemas podem ser minorados com o uso do instituto da recuperação 

judicial e a criação de um fórum coletivo onde os credores podem negociar o 

pagamento dos seus créditos e onde eles são submetidos a certas regras que lhes 

impede de executar a empresa peça por peça, individualmente.   

 

1.2. Valor de going concern versus o valor de liquidation  
 

A questão exposta acima, pode ser melhor compreendidas através de dois 

conceitos utilizados por JACKSON. Trata-se do valor de going concern da empresa 

versus o seu valor de liquidation. O valor de liquidation reflete o saldo que seria 

alcançado caso se procedesse  à “liquidação dos conjuntos de ativos da empresa, 

mediante a venda individual de cada um dos bens integrantes do conjunto”45

                                                      
45 CAVALLI, Cassio e AYOUB, Luiz Roberto., ibidem, p. 219.    

 total de 

ativos. Já o valor de going concern, decorre da geração de fluxo de caixa na 

empresa gerado pela utilização de um conjunto de ativos operacionais. Ou seja, em 

termos simples, o valor de liquidação é aquele que seria atingido pela venda da 

empresa em partes, tal como ocorre quando os credores ajuízam ações de 

execução individuais contra a empresa; já o valor de going concern é aquele que é 
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atingido pela manutenção da empresa em operação, mantendo-se em 

funcionamento o seu conjunto de bens operacionais, o que aumenta o seu valor 

agregado e permite a contínua geração de riquezas e entrada de capital no fluxo de 

caixa da empresa. Usando o exemplo acima, o valor de liquidation é aquele obtido 

com a venda individual das três maquinas; já o valor de going concern é aquele 

obtido quando se permite que as máquinas continuem juntas e operacionais.   

 

Caso o valor de going concern da empresa seja superior ao seu valor de 

liquidação, o ideal para a empresa e para os seus credores é mantê-la em operação, 

gerando riquezas. Caso o oposto seja verdade, o ideal é liquidar a empresa, parte 

por parte, utilizando os proventos dessas vendas para pagar o maior número 

possíveis de credores. Nas palavras de CAVALLI e AYOUB:  

“(…) assumindo-se que o valor de going concern é superior ao valor 
de liquidação fragmentada de ativos, apresenta-se um desafio para 
que os diversos credores concursais deixem de buscar a satisfação 
individual de seus créditos, mediante a penhora de ativos individuais 
da empresa devedora – o que, afinal, conduzirá à liquidação de 
ativos -, e passem a atuar cooperativamente, de modo a manter o 
conjunto de ativos operacionais capazes de gerar maior valor para, 
assim, satisfazer um maior número de credores.”46

 
  

De acordo com JACKSON, um dos objetivos principais da legislação 

falimentar é, portanto, o de abaixar os custos gerados pela execução individual das 

dívidas da empresa por seus credores, comportamento que afeta o valor de going 

concern da empresa, criando um fórum coletivo para a negociação e pagamento das 

dívidas da empresa devedora. Nas palavras de JACKSON, “When one is dealing 

with firms, the question is how to convert ownership of the assets from the debtor to 

its creditors, not how to leave assets with the debtors. But the process of 
conversion is costly. Bankruptcy law, at its core, is concerned with reducing 
costs of conversion”47

 

 (grifou-se). 

Para melhor explicar a questão da competição entre os credores e o prejuízo 

negativo que esse comportamento pode trazer para a coletividade de credores, 

devido ao seu reflexo no valor de going concern da empresa, JACKSON expõe a 

                                                      
46 idem    
47 JACKSON, Thomas H., ibidem, p. 5. 
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questão através da ótica da Teoria dos Jogos, utilizando-se de um exemplo de 

Dilema dos Prisioneiros. Assim, diz: 

“The basic problem that bankruptcy law is designed to handle, both 
as a normative matter and as a positive matter, is that the system of 
individual creditor remedies may be bad for the creditors as a 
group when there are not enough assets to go around. Because 
creditors have conflicting rights, there is a tendency in their 
debt-collection efforts to make a bad situation worse. Bankruptcy 
law responds to this problem. Debt-collection law by means of 
individual creditor remedies produces a variant of a widespread 
problem. One way to characterize the problem is as a multiparty 
game – a type of “prisoners dilemma”. As such, it has elements of 
what game theorists would describe as an end period game, where 
basic problems of cooperation are generally expected to lead to 
undesirable outcomes for groups of players as a whole.”48

 
     

 O que se expressa com o uso dessa alusão à Teoria dos Jogos e ao 

Dilema dos Prisioneiros, é a realidade de que, quando os credores executam 

individualmente seus créditos, eles tem uma dificuldade para cooperarem entre si, 

pois tem interesses similares e, portanto, conflitantes. A premissa é de que o agente 

econômico racional será egoísta e tentará sempre maximizar o seu próprio benefício. 

Por isso, espera-se que, como os agentes tem interesses conflitantes e irão agir de 

forma egoísta, privilegiando seus próprios interesses, eles atingirão resultados, 

agindo individualmente, que serão piores do que os resultados que seriam atingidos 

se eles tivessem cooperado e tentado achar uma solução comum, benéfica para 

todos. Nesse sentido, a legislação concursal e recuperacional, deveria ter como 

objetivo criar incentivos para que os agentes econômicos, no caso os credores, 

queriam trabalhar de forma conjunta, gerando, no longo prazo, maiores benefícios 

para a coletividade de credores.  

 

Esse problema, que constitui um dos principais do direito concursal, pode 

também ser exposto, através do teoria do Common Pool Problem, similar a teoria 

microeconômica da Tragédia dos Bens Comuns. Novamente, o problema pode ser 

melhor explicado por meio de uma metáfora, utilizada por JACKSON, da pesca de 

peixes num açude. Essa metáfora foi detalhadamente explicada por CAVALLI e 

AYOUB em seu livro, da seguinte forma:  

                                                      
48 JACKSON, Thomas H., ibidem, p. 10. 
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“Imagine-se a hipótese de um açude onde seu proprietário possa 
pescar. Suponha-se que esse proprietário resolva pescar todos os 
peixes do açude. Se os peixes pescados forem vendidos, o 
proprietário obterá, digamos, R$ 100.000,00. Entretanto, o açude não 
terá mais peixes e, no próximo ano, não haverá mais o que pescar. 
Com efeito, pode-se afirmar que o valor de liquidação do açude, 
decorrente da venda de todos os seus peixes, é de R$100.000,00. 
Entretanto, se o proprietário pescar apenas metade dos peixes do 
açude, ele poderá vendê-los por R$50.000,00 e, no próximo ano, os 
peixes terão se reproduzido, de modo que o proprietário poderá 
pescar novamente a metade dos peixes do açude, obtendo mais 
R$50.000,00, e assim sucessivamente. Se anualmente for pescada 
apenas metade dos peixes do açude, o seu proprietário assegurará 
uma receita anual de R$50.000,00, o que lhe assegurará um ganho 
de R$500.000,00 nos próximos dez anos. Se o valor que pode gerar 
o açude for descontado a valor presente, o açude valerá, hoje, 
digamos, R$400.000,00. Desse modo, o valor do açude como going 
concern é de R$400.000,00. Portanto, nesse exemplo, o valor atual 
de liquidação do açude (R$100.000,00) é muito inferior ao valor 
presente do açude como going concern (R$400.000,00). Por essa 
razão, ceteris paribus, o proprietário preferirá preservar a capacidade 
de geração de valor do açude a liquidá-lo. 
 O problema da maximização do valor do common pool assets 
torna-se mais sensível se houver diversos pescadores que podem 
pescar no mesmo açude. Nesse caso, conquanto seja evidentemente 
mais vantajoso preservar o valor de going concern do açude, os 
diversos pescadores poderão enfrentar dificuldades para cooperarem 
entre si, de modo a não pescarem, de uma só vez, todos os peixes 
do açude. Se eles se esforçarem ao máximo, poderão pescar cada 
um o equivalente a R$1.000,00 cada. Nesse caso, o açude terá sido 
liquidado, de modo a que não haveria mais peixes a serem pescados 
no próximo ano. O ideal, portanto, seria que cada um dos cem 
pescadores pescasse apenas o equivalente a R$500,00 no primeiro 
ano, de modo a manter no açude peixes suficientes para que, nos 
anos sucessivos, cada um deles possa pescar mais R$500,00. No 
final de dez anos, cada pescador poderá ter pescado o total de 
R$5.000,00, o que, descontado a valor presente, equivale a 
R$4.000,00 por pescador. 
 O problema que se estabelece quando há vários 
pescadores em um mesmo açude consiste em como fazer que 
os pescadores cooperem entre si, de modo a maximizar o valor 
do açude. Tendo em vista que a regra que orienta a pescaria é 
aquela do “primeiro a pescar, fica com a pesca”, os pescadores 
não possuem incentivos para cooperar. Assim, se alguns 
pescadores pescarem R$500,00 em peixes, não faltarão outros 
pescadores que pescarão R$1.500,00, de modo a que, no 
somatório, terá sido liquidado o açude. Portanto, nesse caso 
tenderá a haver uma corrida entre os pescadores para ver quem 
consegue pescar mais, na qual cada um deles buscará ser mais 
eficiente do que os outros para obter, imediatamente, a maior 
quantidade de peixes possível. Por essa razão, cada um dos 
pescadores possui um incentivo para pescar o máximo possível 
de peixes no primeiro ano de pescaria, conduzindo à liquidação 
do açude a um valor substancialmente inferior àquele que seria 
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obtido se fosse preservado o valor do açude como going 
concern. O direito concursal busca evitar esse problema.”49

 
 

Como se vê, a premissa é a mesma do exemplo da empresa fabricante de 

sapatos, elaborado acima: havendo um açude onde muitos pescadores podem 

pescar, caso não haja nenhuma legislação para limitar a quantidade de peixes que 

podem ser fisgados de uma só vez por cada pescador, os pescadores, - agindo 

como agente econômicos cuja racionalidade é egoísta e terá como objetivo sempre 

maximizar seus próprio ganhos -, irão pescar o máximo de peixes que conseguirem 

de uma vez só, acabando com todos os peixes do açude, e, portanto, efetivamente 

liquidando o açude. Assim, nos anos seguintes, não haverá nenhum peixe para ser 

pescado. De outra vez, caso seja introduzida uma legislação limitando a pesca no 

açude, os credores, a cada ano, poderão pescar um número menor de peixes, mas, 

estarão impossibilitados de pescar todos

 

 os peixes de uma só vez, liquidando o 

açude. Assim, será mantido o valor de going concern do açude, que continuará a 

produzir, ano após ano, um novo número de peixes para serem pescados. Como se 

vê, muito embora os pescadores só poderão pescar, a cada ano, um número menor 

e limitado de peixes, no longo prazo, eles poderão pescar um número total de peixes 

muito maior, pois será mantido o valor de going concern do açude, a sua capacidade 

de gerar riquezas.  

Ocorre que, para que isso funcione, é necessário não somente que haja uma 

regulamentação limitando o número de peixes que podem ser pescados por ano de 

modo a permitir a manutenção do valor de going concern do açude, como ainda esa 

legislação diga que todos

                                                      
49 CAVALLI, Cassio e AYOUB, Luiz Roberto., ibidem, p. 219/220.    

 os pescadores deverão se submeter a essa limitação. É 

fácil compreender a necessidade de que essa limitação seja imposta a todos os 

pescadores continuando com a metáfora. Imagine-se que, seja introduzida uma 

regra de que, a pesca no açude será limitada a 3 peixes por mês, por pescador 

(cálculo que permitira a manutenção do valor de going concern do açude), mas que, 

o pescador “X” terá privilégios e não terá que se submeter a essa regra, estando 

blindado quanto aos efeitos dessa regra. Levando em consideração a premissa de 

que o pescador “X” é um agente econômico racional e egoísta, cujo objetivo será 

sempre o de maximizar seus próprios ganhos, o comportamento que se espera 
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desse pescador privilegiado é que ele, de uma só vez, pesque todos

 

 os peixes do 

açude, efetivamente liquidando o açude e tornando o seu valor de going concern 

equivalente a zero. Dessa forma, estaria ele impossibilitando que qualquer outro 

pescador pesque mais peixes nos anos seguintes. Com efeito, a não ser que todos 

os pescadores se submetam à restrição à pesca, essa restrição simplesmente não 

funcionaria e o açude seria liquidado, pois o credor privilegiado não teria incentivos 

para manter o valor de going concern do açude que não lhe pertence, mas é um 

bem comum, que pertence a todos ou, no inglês, que pertence ao common pool de 

pescadores.      

 Aplicando-se a lógica dos peixes no açude e os conceitos de valor de going 

concern e liquidation às empresas em crise que se submetem à recuperação judicial, 

temos o seguinte paralelo: A recuperação judicial tem como objetivo propiciar um 

fórum coletivo para que os credores negociam suas dívidas, impedindo que os bens 

e ativos da empresa sejam executados individualmente pelos credores, 

comportamento que causaria, em última instância, a liquidação da empresa. Para 

que isso funcione é necessário que todos os credores se submetam a esse fórum 

coletivo, forçando os agentes a atuarem coletivamente e de maneira altruística e 

cooperativa.50

“This approach immediately suggests several features of bankruptcy 
law. First, such a law must usurp individual creditor remedies in order 
to make the claimant act in an altruistic and cooperative way. Thus, 
the proceeding is inherently collective. Moreover, this system works 
only if all the creditors are bound to it. To allow a debtor to 
contract with a creditor to avoid participating in the bankruptcy 
proceeding would destroy the advantages of a collective system. 
So the proceeding must be compulsory as well.”

 Por isso, deve o procedimento ser coletivo e compulsório. Nesse 

sentido diz JACKSON que: 

51

 
     

 Ou seja, pela lógica do common pool assets, os procedimentos concursais só 

funcionarão se todos os credores forem obrigados a se submeter a eles, pois se 

houver um credor isento ele agirá como um agente racional, de forma egoísta e com 

o objetivo de maximizar sua própria riqueza, liquidando todos os bens da empresa 
                                                      
50 É possível que certos credores detenham privilégios para receber o seu pagamento primeiro ou 
alienar em seu favor certos bens, mas é necessário que todos os credores sejam impedidos de 
proceder isoladamente à execução dos bens da empresa. Caso contrário, a premissa é de que o 
credor blindado, simplesmente agiria como o Pescador X, liquidando a empresa. 
51 JACKSON, Thomas H., ibidem, p. 17. 
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que sejam necessários para quitar seu credito, sem levar em consideração os 

créditos dos demais credores ou seus efeitos no valor de going concern da empresa. 

 

1.3. O impacto da trava bancaria no valor de going concern  
 

Como visto nos Capítulos I e II, acima, a trava bancaria cria um credor que é, 

por força do § 3º do art. 49, totalmente blindado quanto aos efeitos da recuperação 

judicial. Assim, seguindo a premissa posta acima, - de que essa blindagem gera 

incentivos para que esse credor haja como o pescador “X”, executando o seu crédito 

individual e egoisticamente, de modo a maximizar sua própria riqueza, - o que se 

espera é que o credor detentor de crédito garantido pela alienação fiduciária adote 

medidas para executar a totalidade de seu crédito, causando grave impacto negativo 

no valor de going concern da empresa, e podendo, por vezes, inclusive levar à sua 

liquidação, o que impediria, por completo, suas chances de recuperação e de 

satisfação da dívida dos demais credores, que devem se submeter ao plano de 

recuperação e aguardar sua vez na fila de credores da empresa devedora.  
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CAPÍTULO IV A TRAVA BANCÁRIA E SEU IMPACTO NAS 
FORMAS DE FINANCIAMENTO DA 
EMPRESA 

________________________________________________________ 
 

 

1.1. O financiamento das empresas por dívida  
 

Na época em que foram debatidas no Congresso Nacional, a Nova Lei de 

Recuperações de Empresa e a Lei nº 10.931 de 2004, (que, como se viu, criou a 

CCB e introduziu no nosso ordenamento jurídico a possibilidade da alienação 

fiduciária de bens móveis em garantia), uma das preocupações do legislador era em 

encontrar formas de conceder mais crédito para o mercado e o empresariado, de 

modo a estimular o crescimento econômico e diminuir o chamado Custo Brasil. Na 

época, essa era uma das maiores reinvindicações dos empresários, que precisavam 

ter acesso a crédito de formas mais fáceis e baratas para financiar suas atividades 

econômicas. As instituições financeiras, por sua vez, também tinham interesse em 

conceder mais crédito ao mercado, mas para que esse crédito pudesse ser oferecido 

de forma mais barata, argumentavam ser necessário ter garantias mais seguras de 

que iriam receber o dinheiro emprestado de volta. Afinal, a taxa de juros bancários, 

reflete o risco que a instituição financeira assume ao emprestar dinheiro para o 

mercado. Quanto menor o risco, menor será a taxa de juros.  

Foi dessa forma que, à época da aprovação da LRF, chegou-se a relativo 

consenso, no Congresso Nacional, - entre o lobby feito pelos bancos para ter 

melhores garantias sobre o crédito concedido e aquele feito pelos sindicatos e 

representantes do empresariado, para ter mais acesso ao crédito -, quanto ao 

assunto da trava bancária. A visão era de que, muito embora a trava conceda 

posição extremamente privilegiada às instituições financeiras enquanto credoras de 

uma empresa em crise, que venha a pleitear recuperação judicial, em contrapartida, 

ela permite que essas instituições facilitem o acesso ao crédito e o ofereçam de 

forma mais barata ao mercado, o que justificaria a sua criação e forma de 

funcionamento.    
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Nesse sentido, o Professor de direito da Fundação Getulio Vargas de São 

Paulo, SALAMA, comentando a evolução legislativa do instituto da alienação 

fiduciária em garantia e da legislação falimentar no Brasil, coloca que essas 

inovações fizeram parte do “bale político” e da “disputa econômica que está por trás 

dos vai e vens da legislação falimentar”.52 Almejando agradar Gregos e Troianos, 

empresários e banqueiros, relata o Professor SALAMA que a LRF foi aprovada pelo 

Congresso Nacional em “processo razoavelmente transparente, em que os 

sindicatos e representantes da classe empresarial atuaram de forma bastante 

ativa”,53

 

 criando-se não só um novo panorama para as empresas em crise, ao lhes 

conceder novas e melhores chances de se recuperarem, como também uma nova 

sistemática para a concessão de crédito, - bem essencial para o bom funcionamento 

da atividade econômica -, no País. Como coloca o Professor SALAMA: 

“A Lei de Recuperação Judicial e Falências de 2005 não foi uma 
peça isolada. Complementou diversas outras voltadas a solidificar a 
certeza do crédito e a efetividade de garantias, tudo a fim de facilitar 
o crédito, engenho do desenvolvimento econômico. (...) O grande 
drama do empresariado brasileiro, já há muito tempo, é a alta 
tributação e a escassez de crédito. O primeiro elemento 
continua não resolvido -  na verdade, só tem piorado, o que é 
triste. Mas o segundo elemento, a escassez de crédito, teve no 
fortalecimento de garantias um ponto de relativa convergência 
entre o empresariado e bancos. Não é incomum que os mesmos 
que pleiteiam a exclusão de garantias depois de se tornarem 
insolventes sejam os mesmos que pressionaram o governo a 
lançar mão de mecanismos de garantia para fomento de crédito. 
E não há dúvida de que a fraqueza dos mecanismos de garantia 
seja um componente (embora certamente não o único) a 
contribuir para a escassez de crédito no Brasil. (...) A legislação 
de recuperação judicial nos lembra que, de um lado, é razoável 
conceder fôlego extra para empresas viáveis porém com problemas 
de liquides; mas que, de outro, a quebra faz parte do sistema 
capitalista.” 54

 
 (grifou-se) 

Como se vê, a justificativa econômica por trás da trava bancária é simples. A 

trava bancária, ao permitir uma forma de garantia às instituições financeiras por meio 

de alienação fiduciária dos recebíveis das empresas devedoras, dá ao credor 

bancário muita segurança de que ele irá receber de volta os recursos financeiros 

emprestados às empresas. Afinal, no momento em que, por exemplo, uma empresa 

                                                      
52 MEYERHOF SALAMA, Bruno, ibidem p 13; 
53 MEYERHOF SALAMA, Bruno, ibidem, p. 21; 
54 MEYERHOF SALAMA, Bruno, ibidem, p 21/22; 
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contrai um empréstimo com o banco e lhe emite em garantia uma CCB, garantida 

pela alienação fiduciária dos recebíveis que a empresa receberá dos créditos 

oriundos do cartão de crédito “X”, por exemplo, esses créditos específicos passarão 

a pertencer fiduciariamente ao banco, e, desse modo, a única hipótese em que o 

banco não receberá de volta o crédito emprestado será se a empresa devedora 

tornar-se inadimplente e, simultaneamente, deixar de auferir qualquer crédito 

advindo do cartão de credito “X”, cenário que é improvável. Além disso, como se viu, 

ainda que a empresa devedora esteja em situação econômica-financeira 

extremamente ruim a ponto de precisar iniciar um processo de recuperação judicial 

para tentar se recuperar, o banco não precisará sujeitar o seu crédito a esse 

procedimento, podendo simplesmente travar os recebíveis que lhe foram dados em 

garantia, transferindo os créditos para a sua própria conta bancária.  

Dessa forma, o risco que o banco tem de não receber de volta os valores 

relativos ao crédito concedido diminui consideravelmente, podendo ele, portanto, 

logicamente, passar a cobrar taxas de juros também mais baixas. Tornando-se as 

taxas de juros mais baixas, aumenta-se a oferta de crédito no mercado, atingindo-se, 

dessa forma, ao menos um dos objetivos que o Legislador tinha ao discutir e aprovar 

a LRF e a Lei nº 10.931 de 2004. 

 

Por isso é que, nas palavras de MANOEL JUSTINO BEZERRA FILHO, foi o 

art. 49, § 3º, da LRF que efetivamente “contribuiu para que a Lei deixasse de ser 

conhecida como ‘lei de recuperação de empresas’ e passasse a ser conhecida como 

‘lei de recuperação do crédito bancário’ ou ‘crédito financeiro’”55

 

. 

Para compreender melhor a forma como a legislação falimentar e 

recuperacional, pode impactar a taxa de juros bancários, confira-se o seguinte 

exemplo ilustrado pelo Professor da Escola de Administração da FGV de São Paulo, 

ANTONIO GLEDSON DE CARVALHO: 
 

“Vamos supor que um banco conceda empréstimos no valor 
total de $10.000 na forma de empréstimos individuais no valor de 
$100 para 100 firmas distintas. Vamos assumir, ademais, que o custo 

                                                      
55 JUSTINO BEZERRA FILHO, Manoel. Lei de Recuperação de Empresas e Falências 
Comentada, 5a Edição, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 148. 
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do dinheiro para o banco seja 10% (i.e., o banco capta recursos a 
10% ou poderia aplicar seus recursos a 10%). 

Isto significa que o banco precisa reaver um total de $11.000 
de seus devedores. Caso não haja inadimplência, ou seja, todas as 
empresas paguem suas dívidas, basta cobrar $110 de cada firma, o 
que equivale a uma taxa de 10%.  

Vamos assumir, no entanto, que haja uma taxa de 
inadimplência de 10%. Vamos considerar, também, que a legislação 
protege pouco os credores, de modo que quando a empresa entra 
em insolvência financeira o banco não recebe nada. Isto significa que 
90 empresas vão pagar o empréstimo e 10 não pagarão nada. 
Agora, o banco tem de reaver os $11.000 de apenas 90 empresas. 
Assim, cada uma terá de pagar: 
 

11.000
                                       90 

 = $122,22 

Isto representa uma taxa de juros de 22,22%, ou 
equivalentemente, um spread bancário de 12,22%.  

Vamos manter a mesma taxa de inadimplência, mas 
alternativamente vamos supor que haja uma reforma legislativa que 
garanta maior proteção aos credores. Agora, em caso de insolvência 
financeira, o banco consegue recobrar $50 por firma insolvente. Isto 
significa que com o total das 10 empresas insolventes, o banco 
obterá $500. Assim, é necessário obter das demais 11.000 − 500 = 
$10.500 . Deste modo, cada empresa adimplente terá de pagar  

 
10.500

                                       90 
 = $116,67 

o que representa uma taxa de juros de 16,67%, ou 
equivalentemente, um spread bancário de 6,67%. É importante notar 
que a mudança da legislação, neste caso, tem um efeito direto sobre 
apenas 10 empresas de um total de 100. No entanto, a queda da 
taxa de juros é bastante expressiva, 5,55% (22,22 − 16,67 ) e se 
estende sobre todas as outras empresas. 

Este exemplo, apesar de bastante simples, ilustra dois 
fatos extremamente importantes: 1) a legislação falimentar, por 
determinar quanto os bancos conseguem reaver dos 
inadimplentes, tem um impacto considerável sobre o nível das 
taxas de juros e 2) a ineficiência causada por uma legislação 
falimentar inadequada recai sobre os bons pagadores, que 
devem compensar os bancos pelo prejuízo causado pelos 
inadimplentes.” 56

 
 (grifou-se)  

Ou seja, quanto maior a garantia de que a instituição financeira conseguirá 

reaver os valores que ela emprestou dos credores que se tornarem inadimplentes, 

menores precisarão ser as taxas de juros cobradas de todas

 

 as empresas que 

pleiteiam a concessão de crédito, no mercado em geral.  

                                                      
56 GLEDSON DE CARVALHO, Antonio. Lei de Falência, Acesso ao Crédito Empresarial e Taxas 
de Juros no Brasil in Revista de Economia Política (Impresso), São Paulo, v. 25, n.1, p. 119/121, 
2005. 
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Hoje, oito anos após a entrada em vigor no ordenamento jurídico brasileiro da 

LRF houve, de fato, uma considerável diminuição na taxa de juros bancários 

praticada na concessão de crédito ao empresariado e um considerável aumento no 

volume de crédito oferecido ao mercado. 

Relatório elaborado e disponibilizado pela Diretoria de Política Econômica do 

Banco Central – BACEN, sobre “Juros e Spread Bancário”, com dados atualizados 

até o mês de março de 2013, demonstrou que em 2013 o crédito disponibilizado na 

economia brasileira representava 53,9% do PIB. A composição desse crédito, de 

acordo com gráfico elaborado pelo BACEN, é distribuída da seguinte forma57

 

:  

 

 

            

 

 

 

 

Como se vê, a maior parte do crédito disponibilizado, 58% do total, trata-se do 

chamado crédito livre. O crédito livre é definido como o crédito que “pode ser 

alocado a critério do agente financeiro com taxas livremente pactuadas entre as 

partes”58

                                                      
57 Gráfico e dados retirados de: BANCO CENTRAL DO BRASIL, Diretória de Política Econômica. 
Relatório - Juros e Spread Bancário. Coord.: Renato Jansson Rosek, Ed. Dpto. de Relacionamento 
com Investidores e Estudos Especiais, Março/2013, disponível em: www.bcb.gov.br (acesso em 
17.11.13) 

, como é o caso do crédito discutido nesta monografia, que é aquele 

concedido pelas instituições financeiras para os agentes privados, pactuando-se 

livremente as taxas de juros e dando-se em garantia a alienação fiduciária de bens 

móveis e títulos de créditos. 

58 BANCO CENTRAL DO BRASIL, Diretória de Política Econômica., ibidem, p. 7.  
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O crédito livre concedido ao mercado em março de 2013 somava R$ 1.411 

bilhões, sendo que esse valor representa um substancial aumento na oferta de 

crédito ao mercado em comparação aos anos passados. Nos termos do Relatório do 

BACEN:  

“Apesar de o Brasil apresentar relação crédito/PIB baixa para 
padrões internacionais, a oferta de crédito livre revela crescimento 
substancial nos últimos anos. Desde março de 2007 até março de 
2013, a oferta de crédito a taxas livres passou de R$492 bilhões 
(20,2% do PIB) para R$1.411 bilhões (31,4% do PIB).” 59

 

 

Em termos absolutos, o valor de crédito livre disponibilizado no mercado, mais 

do que triplicou, desde 2007 até 2013, passando de R$ 492 bilhões em 2007 para 

R$ 1.411 bilhões em 2013.   

 

Já o spread bancário, que pode ser definido como a “diferença entre a taxa de 

aplicação e a taxa de captação dos bancos”60, ou seja, a diferença entre o valor 

pago pelo banco ao aplicador para captar um recurso e o valor que o banco cobra 

para emprestar esse mesmo dinheiro,61 também diminuiu consideravelmente com 

relação aos créditos livres. De acordo com dados do BACEN, o spread bancário teria 

caído quatro pontos percentuais, de 22% para 18%, de 2011 até 2013, e continua 

em queda. Confira-se, nesse sentido, o seguinte gráfico elaborado pelo BACEN62

 

: 

 

 

 

 

                                                      
59 BANCO CENTRAL DO BRASIL, Diretória de Política Econômica., ibidem, p. 7. 
60 BANCO CENTRAL DO BRASIL, Diretória de Política Econômica., ibidem, p. 9. 
61 “Segundo Demirguç-Kunt e Huizinga (1999), o spread bancário pode ser mensurado ex-ante e ex-
post, o spread bancário ex-ante consiste na diferença entre a taxa de empréstimos cobrada e a taxa 
de remuneração aos depositantes enquanto o spread bancário ex-post consiste na diferença entre a 
receita da concessão de crédito e o custo efetivo de remuneração aos depósitos. Portanto, a 
definição usualmente utilizada pelo BCB se refere ao spread bancário ex-ante.” (SOIHET, Elena e 
DOURADO COUTINHO, Raquel. Spread Bancário Brasileiro: Evolução, Determinantes e 
Decomposição Contábil (1994-2008). Texto elaborado para o IV Encontro Internacional da 
Associação Keynesiana Brasileira (AKB), Rio de Janeiro: 2011, disponível em: 
<http://www.ppge.ufrgs.br/akb/encontros/2011/62.pdf>)  
62 BANCO CENTRAL DO BRASIL, Diretória de Política Econômica., ibidem, p. 11. 
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É exatamente por conta das constatações expostas acima que, atualmente, 

os Tribunais do País vem posicionando-se ainda mais favoravelmente à manutenção 

da trava bancaria, (contanto que presentes seus requisitos constitutivos e formais 

como, por exemplo, o registro). Nesse sentido, tem os magistrados elaborado o 

argumento de que, caso se permita o levantamento da trava, isso criará insegurança 

na contratação de crédito garantido por alienação fiduciária junto às instituições 

financeiras, pois não haverá mais a certeza de que o credor bancária irá receber os 

recebíveis que lhe foram dados em garantia. Essa insegurança poderia refletir-se 

num aumento do spread bancário e da taxa de juros bancário, o que justificaria 

economicamente a manutenção da trava bancária nas recuperações judiciais.  

De fato, o relatório do BACEN dedicou uma seção para responder a seguinte 

questão: “Qual o efeito da insegurança jurídica (ou “risco legal”) sobre o crédito e o 

spread bancário?”. A resposta formulada é esclarecedora:  
 

“A insegurança jurídica em relação aos contratos de crédito, ao 
colocar em risco o recebimento dos valores pactuados, ou prolongar 
excessivamente sua cobrança judicial, retrai a oferta de crédito e 
aumenta o spread por dois motivos: por um lado, pressiona os custos 
administrativos das instituições financeiras, em especial nas áreas 
jurídica e de avaliação de risco de crédito; por outro, reduz a certeza 
de recebimento da instituição financeira, mesmo numa situação de 
contratação de garantias, pressionando o prêmio de risco, ou seja, a 
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taxa adicional para cobertura de não-pagamentos embutida no 
spread.” 63

 
 

Ainda ao explicar quais são as iniciativas tomadas pelo Governo para diminuir 

a insegurança jurídica e consequentemente também o spread bancário praticado, a 

resposta elaborada pelo relatório foi a seguinte:  
 

“Nos últimos anos, diversas iniciativas foram aprovadas pelo 
governo e no âmbito do Legislativo para reduzir o risco de 
inadimplência e os custos associados à morosidade da cobrança 
judicial. Dentre essas iniciativas, destacam-se: 

• Aprovação do crédito consignado em folha de pagamento; 
• Aprovação da Lei de Falências e de alterações no Código 

Tributário Nacional; 
• Criação da Cédula de Crédito Bancário; 
• Ampliação da alienação fiduciária em garantia; 
• Estímulo ao microcrédito e às cooperativas de crédito; e, 
• Reforma do Judiciário.” 64

 
 

Como se vê, a aprovação da LRF e a criação da CCB são apontadas, 

especificamente, como dispositivos jurídicos que foram criados para reduzir o risco 

de inadimplência dos tomadores de crédito, bem como a morosidade da cobrança 

desses créditos no judiciário, estimulando dessa forma a maior concessão de crédito 

remunerados a taxa de juros bancários menores. Ainda quanto à CCB diz o relatório 

do BACEN que essa foi criada “para minimizar os custos da inadimplência, 

reduzindo, portanto, os prêmios de risco implícitos nos spreads”, e com o objetivo de 

“dar mais rapidez aos processos de cobrança levados ao Judiciário.”65

A lógica de que a manutenção da trava garante mais segurança jurídica aos 

créditos garantidos por essa modalidade de garantia, foi também aplicada pela 

Ministra GALLOTTI ao julgar o Recurso Especial nº 1.263.500/ES, que como se 

disse, foi primeiro a levar a questão da forma de interpretação do § 3º do art. 49 da 

LRF a aquela corte superior. A Ministra, justificando sua decisão de manter a trava 

bancária efetuada pelo Banco Bradesco no processo de recuperação judicial da 

 Com efeito, 

como se demonstrou, a eficiência da CCB e da alienação fiduciária apresentou 

reflexos positivos no volume e custo do crédito disponível no mercado atualmente.  

                                                      
63 BANCO CENTRAL DO BRASIL, Diretória de Política Econômica., ibidem, p. 15. 
64 Idem. 
65 BANCO CENTRAL DO BRASIL, Diretória de Política Econômica., ibidem, p. 16. 
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empresa Indústria de Móveis Movelar Ltda., além de enfrentar os diversos outros 

argumentos já expostos no Capítulo II, acima, ressaltou o seguinte: 
 

“Ressalto, por fim, que, certamente, a disciplina legal do 
instituto da alienação fiduciária em garantia foi considerada pelo  
credor quando da contratação do financiamento. As bases 
econômicas do negócio jurídico teriam sido outras se diversa fosse a 
garantia, o que não pode ser desconsiderado sob pena de ofensa ao 
princípio da boa-fé objetiva, basilar do Código Civil. 

Se, por um lado, a disciplina legal da cessão fiduciária de 
título de crédito coloca os bancos em situação extremamente 
privilegiada em relação aos demais credores, até mesmo aos 
titulares de garantia real (cujo bem pode ser considerado 
indispensável à atividade empresarial), e dificulta a recuperação 
da empresa, por outro, não se pode desconsiderar que a forte 
expectativa de retorno do capital decorrente deste tipo de 
garantia permite a concessão de financiamentos com menor 
taxa de risco e, portanto, induz à diminuição do spread bancário, 
o que beneficia a atividade empresarial e o sistema financeiro 
nacional como um todo. 

Em face da regra do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101⁄2005, 
devem, pois, ser excluídos dos efeitos da recuperação judicial os 
créditos de titularidade do recorrente que possuem garantia de 
cessão fiduciária. 

Em face do exposto, conheço e dou provimento ao recurso 
especial.”66

 
 

Como se vê, a Ministra levou fortemente em consideração, ao proferir seu 

voto condutor, a noção de que a trava bancaria deve ser mantida, pois a sólida 

garantia de retorno dos valores emprestados que ela cria, é o que permite que as 

instituições financeiras concedam crédito com menores taxas de juros. Dessa forma, 

seria importante manter a trava para incentivar a maior oferta de crédito no mercado, 

com taxas de juros mais baixos, estimulando, em última instância, o crescimento da 

atividade econômica no País.   

 

No julgamento desse mesmo Recurso Especial, como demonstrado no 

Capítulo II, o Ministro SALOMÃO proferiu voto divergente, com base na tese de que 

os recebíveis podem ser classificados como “bens de capital essenciais” da 

empresa, encaixando-se na exceção criada pelo final do art. 49, § 3º da LRF. 

Defendeu assim o Ministro o levantamento da trava no caso que estava sendo 

                                                      
66 REsp nº 1263500/ES, ibidem.  
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analisado. De toda forma, em seu voto, o Ministro fez questão de expor a seguinte 

ponderação, pertinente à questão dos juros bancários analisadas nesse capítulo:  

Cumpre ressaltar, para logo, que, em se tratando de 
recuperação judicial, o interesse imediato de entrada de capital no 
caixa da empresa recuperanda, embora aparente o contrário, muitas 
vezes não significa a melhor solução para a manutenção da 
empresa, notadamente quando tal providência testilha com direitos 
de credores eleitos pelo sistema jurídico como de especial 
importância. 

Isso porque, se as garantias conferidas aos credores, 
principalmente instituições financeiras, forem gradativamente 
minadas por decisões proferidas pelo Juízo da recuperação, é a 
própria sociedade em recuperação que poderá sofrer as 
consequências mais sérias, como, por exemplo, não 
conseguindo mais crédito junto ao sistema financeiro. (...) 

3. Por outro lado, em razão da importância do crédito 
bancário, seja para as empresas em normal situação financeira, 
seja para aquelas em recuperação judicial, é absolutamente 
justificável o especial tratamento conferido pelo legislador às 
instituições financeiras no âmbito do processo recuperacional - 
a chamada "trava bancária" na recuperação judicial. 

Com efeito, até mesmo pela teleologia da exclusão de certos 
créditos do processo de recuperação, não tenho dúvida em afirmar 
que o credor garantido por cessão fiduciária de direitos creditórios 
enquadra-se na regra própria aplicável ao "credor titular da posição 
de proprietário fiduciário" a que se refere o art. 49, § 3º, da Lei, nos 
termos do que propugna o voto proferido pela Sra. Ministra Isabel 
Gallotti, permitindo a conclusão de que o credor garantido por cessão 
fiduciária de crédito também "não se submeterá aos efeitos da 
recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre 
a coisa e as condições contratuais" 67

 
 (grifou-se) 

Como se vê, o Ministro SALOMÃO, também expôs em seu voto a 

preocupação de que a trava bancaria deve ser, em geral, mantida durante os 

processos de recuperação judicial, pois, muito embora a trava possa prejudicar a 

empresa recuperanda naquele momento, o seu levantamento poderia vir a 

prejudicar a empresa recuperanda e o mercado como um todo no futuro, já que esse 

comportamento retiraria a segurança que os bancos tem ao conceder crédito 

garantido por alienação fiduciária, de que eles irão receber de volta os valores 

emprestados, o que poderia diminuir a oferta de crédito a taxas de juros mais baixas 

no mercado. Mais uma vez justificou-se a manutenção da trava bancária aplicando-

se o racional econômico de que sua existência e segurança é necessária para que 

                                                      
67 REsp nº 1263500/ES, ibidem, voto vista do Ministro LUIZ FELIPE SALOMÃO. 
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as empresas consigam ter acesso a formas mais baratas de financiar as suas 

atividades econômicas.  

 

Esse racional econômico foi ainda o fator determinante para que os 

eminentes Ministros MARCOS BUZZI e ANTONIO CARLOS FERREIRA, 

proferissem seus votos no caso, acompanhando integralmente o voto proferido pelo 

Ministra Relatora para garantir que a trava não pudesse ser levantada nos processos 

de recuperação judicial.  Confira-se, nesse sentido, os votos do Ministro BUZZI e 

FERREIRA, respectivamente: 

 

“O EXMO. SR. MINISTRO MARCOS BUZZI: Sr. Presidente, 
com todas as vênias ao entendimento ideológico praticamente 
declinado por V. Exa., acompanho o voto da Sra. Ministra Relatora, 
porque são essas qualificadoras dessa modalidade de relação 
econômica nesses financiamentos, nesses modos aquisitivos 
de bem, que propiciam esses juros remuneratórios do capital 
emprestado pelo banco, primeiro, em índices menores e, em 
segundo lugar, em operações factíveis, porque, a partir do 
momento em que o mercado não der essas garantias, e que 
essas garantias sejam efetivamente realizadas, em quaisquer 
que forem as circunstâncias, porque foi feito um ato normativo, 
foi editada uma lei especificamente para esse fim, então teremos 
uma modificação, primeiro, nas taxas de juros praticadas e, 
segundo, na disposição, no ânimo do banqueiro de dispor dessa 
parte do capital para o consumidor, para todas essas empresas 
que se valem, e muito, no Brasil, desses expedientes de 
crédito.”68

 
(grifou-se) 

*** 
 

“O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA: Sr. 
Presidente, louvo a intenção de V. Exa., no entanto a posição 
privilegiada do credor fiduciário é o que assegura as taxas de 
juros que são praticadas nessa modalidade de operação 
financeira e o que possibilita o acesso ao crédito a muitas 
empresas. Alterar essa posição de privilégio do credor trará, 
naturalmente, repercussões nos custos dessa operação. Não 
permitir a realização da garantia pelo credor, conforme previsão 
contratual, implica descaracterizar o instituto, tornando 
vulnerável a garantia. Entendo que a vontade do legislador foi, 
de fato, excluir os créditos garantidos por cessão fiduciária dos 
efeitos da recuperação judicial. 

Por isso, pedindo vênia a V. Exa., acompanho o voto da Sra. 
Ministra Relatora.”69

 
 (grifou-se) 

                                                      
68 REsp nº 1263500/ES, ibidem, voto do Ministro MARCOS BUZZI. 
69 REsp nº 1263500/ES, ibidem, voto do Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA. 
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Bem vistas as coisas, a justificativa de que a trava bancária deve ser mantida 

para garantir que não haverá um aumento da taxa de juros e, consequentemente, 

menos crédito disponível no mercado e maior dificuldade para as empresas se 

financiarem por dívida, se mostra como um dos fatores determinantes para 

fundamentar as decisões judiciais que são proferidas de maneira favorável à 

manutenção da trava. A ideia preponderante é que, muito embora se esteja 

prejudicando a empresa recuperanda naquele momento especifico, no longo prazo, 

ela e o mercado como um todo estariam sendo ajudados, pois, ao manter-se a trava, 

permite-se a prática de juros bancários mais baixos e uma maior oferta de crédito no 

mercado, ativo que é essencial para o financiamento das empresas.    

 

Ocorre que o financiamento por dívida não é o único meio pelo qual as 

empresas podem financiar as suas atividades econômicas. As empresas podem 

também se financiar por equity, ou seja, pela venda de participação acionária na 

empresa para terceiros que se tornarão sócios do empreendimento, aportando 

recursos na empresa. Assim, a ponderação que se propõe discutir a seguir e que 

guiou a elaboração desse trabalho é a seguinte: Será que a manutenção da trava, e 

o vertiginoso aumento no número de empresas que atualmente contraem crédito 

dando em garantia recebíveis alienados fiduciariamente, não estaria afetando 

negativamente a habilidade dessas mesmas empresas de se financiarem por equity, 

(modalidade de crédito que é no Brasil mais barata do que o financiamento por 

dívida), devido ao impacto negativo que a trava bancária inflige ao valor de going 

concern das empresas em crise?  

 

1.2. O financiamento das empresas por equity  
 

O financiamento por equity se dá por meio da venda de posição - quotas ou 

ações - na empresa para terceiros, que se tornarão sócios ou acionistas do negócio, 

aportando recursos financeiros. Existem diversas escalas diferentes nas quais 

podem ser feitas o financiamento por equity. Esse pode ocorrer quando a empresa 

ainda está se iniciando (ainda é uma start-up), com um aporte de capital pequeno 

feito, por exemplo, por amigos ou parentes do fundador da empresa (denominados 

angel investors) ou por investimentos de fundos de investimento do tipo venture 

capital, ou podem ainda ocorrer quando a empresa já está consolidada, podendo 
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essa abrir o seu capital, por meio de uma Oferta Pública de Ações – OPA no 

mercado de ações, para se financiar. Muito embora o termo equity geralmente seja 

mais comumente associado ao financiamento de empresas abertas, por vendas de 

ações, é importante frisar que o financiamento por equity pode ocorrer em todos os 

tipos societários e frequentemente ocorre em empresas limitadas ou sociedades 

anônimas de capital fechado. A indústria de private equity, por exemplo, refere-se 

especificamente à atividade de gestores de investimento que procuram empresas, 

em geral de capital fechado, com potencial de maior geração de riqueza futura para 

investir e que poderão, muitas vezes, não somente aportar recursos nessas 

empresas como também adquirir participação suficiente para alterarem as regras de 

gestão e administração da empresa.  

 

Quando um agente econômico – no caso, poderia tratar-se de uma outra 

empresa, fundo de investimento ou até mesmo de pessoas físicas –  se interessa 

por comprar participação acionária em certa empresa, injetando nela recursos 

financeiros via equity, esse agente irá realizar um procedimento de valuation da 

empresa, por meio do qual, calcula-se o valor da empresa atualmente e o seu 

potencial de gerar lucro no futuro, trazendo esse quantum a valor presente. Espera-

se, dessa maneira, precificar o quanto vale uma ação ou quota da referida empresa 

hoje, valor este que estará diretamente atrelado ao potencial de geração de riquezas 

da empresa no futuro. Isto é, quando o investidor de equity investe numa empresa, 

ele o fará com duas expectativas: a primeira de que aquela empresa terá bons 

resultados nos exercícios futuros, podendo distribuir dividendos para seus 

acionistas; a segunda, de que as ações da empresa irão valorizar ao longo do 

tempo, valorizando, portanto, também o patrimônio do investidor. Pensando no 

investidor de equity como um agente econômico racional, podemos supor que ele irá 

investir na empresa sempre com o objetivo de maximizar o seu próprio ganho 

pessoal.  

 

A posição do acionista numa empresa é sempre a mais arriscada, pois ele só 

receberá dividendos caso a empresa efetivamente dê lucro e tenha resultados 

positivos para distribuir. Ou seja, somente após terem sido pagos todos os custos e 

credores da empresa é que, caso sobre dinheiro, o acionista receberá dividendos. 

Como o acionista assume o maior risco, ele irá exigir também o maior prêmio de 
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risco, ou seja, um maior retorno em seu investimento que justifique correr o risco de 

potencialmente não receber nada.  

 

Dado o cenário explicitado, é necessário analisar o que ocorre com os 

acionistas e sócios caso a empresa torne-se insolvente e precise impetrar um pedido 

de recuperação judicial. Como se sabe, os acionistas nesse procedimento, serão os 

últimos da lista de credores a receber70

 

 e, portanto, só terão chance de reaver seu 

investimento caso a empresa efetivamente se recupere e volte a gerar riquezas, 

após ter quitado todos os seus débitos em aberto com os demais credores e 

efetivamente cumprido o plano de recuperação judicial. Percebe-se, portanto, que 

para o acionista é ainda mais importante que durante o procedimento de 

recuperação judicial seja preservado o valor de going concern da empresa para que 

essa efetivamente se soerga e volte a produzir riquezas, permitindo em última 

instância que o acionista recupere o investimento feito no empreendimento. Por isso, 

o objetivo dos acionistas na recuperação judicial será em geral o de impedir a venda 

dos ativos da empresa individualmente, peça por peça, caso seja constatado que 

eles terão maior valor de going concern se mantidos juntos e operacionais, para que 

possam gerar renda para a empresa pagar aos seus credores e ao final pagar aos 

próprios acionistas.  

Conforme explicitado no Capítulo III, acima, nos termos da teoria da common 

pool assets de JACKSON, caso a empresa detenha créditos garantidos pela 

alienação fiduciária de seus recebíveis, ela sofrerá um impacto negativo no seu valor 

de going concern, pois os agentes detentores desse tipo de crédito não terão de 

sujeitar-se aos procedimentos concursais, podendo portanto simplesmente 

apropriar-se de valores pertencentes à empresa, que podem ser essências para a 

sua recuperação, sem precisar entrar na fila de credores. Dessa forma, o 

comportamento desse tipo de credores irá prejudicar o cumprimento do plano de 

recuperação judicial, que poderá almejar manter os ativos da empresa em conjunto e 

operacionais, bem como impactar diretamente de forma negativa o seu fluxo de 

caixa. Por isso, percebe-se facilmente que, caso a empresa entre em recuperação 

                                                      
70 Cf. Art. 83, VIII, (b), LRF. 
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judicial e tenha créditos garantidos por alienação fiduciária de recebíveis, aquele que 

irá perder mais do que qualquer outro credor da empresa é o próprio acionista. 

 

Acreditamos portanto que, como hipótese, é possível que os agentes 

econômicos investidores de equity, tomando cada vez mais ciência da forma como 

funciona e dos riscos criados pela trava bancaria, passem a inserir essa risco como 

uma das variáveis consideradas em seus procedimentos de valuation das potenciais 

empresas para investir. Acredita-se que, caso se constate que a empresa detém alto 

nível de financiamento por dívida, garantido pela alienação fiduciária de direitos 

creditórios poderão os agentes econômicos ter incentivos para deixarem de investir 

nessas empresa, ou pelo menos exigir um prêmio de risco mais alto, se dispondo a 

pagar valores mais baixos pelas ações de empresas desse tipo, como forme de 

compensar o risco que se corre caso essa empresa torne-se insolvente e tenha que 

se submeter à recuperação judicial.  

 

 No Brasil o financiamento por equity ganha ainda maior relevância, pois, 

muito embora a trava possa ter abaixado os juros bancários, esses ainda estão entre 

os juros mais caros do mundo, tornando o financiamento por dívida no Brasil algo 

que ainda é muito caro. Soma-se a isso, o fato de que o mercado de capitais 

brasileiro, especialmente quando comparados com países como os Estados Unidos, 

ainda é muito pequeno, possuindo um número baixo de empresas nas quais é 

possível investir via equity. Por isso, há menor competição das empresas pelos 

recursos dos agentes investidores de equity, o que significa que esse tipo de recurso 

é mais barato no Brasil. Comparando a diferença, de um lado, entre a taxa de juros 

bancário e a taxa de juros básica do governo – taxa selic, e de outro, entre a taxa de 

juros básica e o valor pago aos acionistas em dividendos, acreditamos que seria 

possível constatar que o financiamento por equity é no Brasil, em média, mais barato 

do que o financiamento por dívida. Assim, muito embora justifique-se 

economicamente a existência e manutenção da trava, por ser essa forma de permitir 

maior acesso a crédito bancário a taxas de juros mais baratas no mercado, 

acreditamos que a trava pode ter um impacto negativo na outra forma de 

financiamento da empresa, o crédito de equity, o que pode, em última instância 

significar que a trava bancária não se justifica economicamente.   
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CONCLUSÃO 
__________________________________________________ 
 
 

A trava bancária, conforme exposto nos Capítulos I e II, é modalidade de 

garantia que confere ao titular do crédito posição extremamente segura e 

privilegiada, especialmente quando em comparação com os demais credores do 

devedor. Tornando-se o credor proprietário fiduciário dos bens dados em garantia o 

seu risco de não receber de volta os valores emprestados torna-se quase zero, pois, 

tornando-se o devedor inadimplente poderá o credor simplesmente consolidar a 

propriedade do bem a seu favor, usando-o para quitar o valor da dívida.  

 

Na recuperação judicial, o credor detentor dessa espécie de garantia é ainda 

mais privilegiado, pois o seu crédito não terá que se sujeitar ao plano de 

recuperação judicial. As teses jurídicas apresentadas até agora aos Tribunais a favor 

do levantamento da trava bancaria, não nos parecem corretas, pois efetivamente o 

art. 49, § 3º da LRF contém expressa e clara determinação legal no sentido de que 

os créditos garantidos por alienação fiduciária de bens móveis – aqui entendemos 

encaixarem-se os recebíveis nessa categoria – não se sujeitam à recuperação 

judicial. Outrossim, a justificativa econômica dada em favor da trava bancaria, no 

sentido de que ela diminuiria as taxas de juros bancários, parecem-nos ter se 

comprovado, conforme dados do BACEN, expostos no Capítulo III, acima.  

 

De toda forma, analisando o efeito que a trava bancaria tem no valor de going 

concern das empresas em crise acreditamos ser possível que o fato das empresas 

terem créditos garantidos pela alienação fiduciária de recebíveis, poderá afetar 

negativamente a sua capacidade de captar recursos via equity. Isso por que, o 

acionista é o último a receber na fila de credores da recuperação judicial e por isso 

será o mais impactado pela perda gerada pela trava bancária no valor de going 

concern das empresas em crise. Acreditamos dessa forma, ser válida a hipótese de 

que, os agentes econômicos investidores de equity, poderão passar a levar em 

consideração, em sua análise da empresa, a existência ou não de créditos 

garantidos pela alienação fiduciária de recebíveis – recusando-se a comprar quotas 

ou ações desses tipos de empresa ou, ao menos, exigindo um prêmio de risco mais 
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alta, disponibilizando-se para pagar somente um valor mais baixo para adquirir 

posição na empresa.  

  
A hipótese aqui exposta ainda não foi testada e não há no momento, - pelo 

menos de acordo com o levantamento bibliográfico feito para essa monografia -, 

dados disponíveis para mensurar se de fato há uma correlação entre a quantidade 

de dívida que uma empresa tem garantida por alienação fiduciária de direitos 

creditórios e a sua capacidade de captar investimentos por equity no mercado. De 

toda forma, acreditamos ser essa uma hipótese válida, especialmente em 

decorrência do embasamento teórico fornecido por JACKSON, motivo pelo qual 

justifica-se a importância desse trabalho, como forma de iniciar o pensamento sobre 

esse assunto, indicando a necessidade de possivelmente precisarmos repensar a 

trava bancária, em decorrência do seu potencial impacto negativo justamente no 

fator que foi decisivo para a sua criação: a necessidade de criar mecanismos de 

fomento para a concessão de crédito ao mercado.      
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