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RESUMO 

 

Palavras-chave: Securitização; Mercado de Capitais; Certificados de Recebíveis 

Imobiliários; Certificados de Recebíveis do Agronegócio; Fundos de Investimento em 

Direitos Creditórios 

 

O presente trabalho busca apontar quais são os elementos constitutivos da securitização 

no direito brasileiro. Embora regida de modo esparso em legislações específicas, como 

na Lei n. 9.514, de 20 de novembro de 1997, que define a securitização de créditos 

imobiliários, e na Lei n. 11.076, de 30 de dezembro de 2004, que define a securitização 

de créditos do agronegócio, não existe uma definição legal ampla da securitização de 

recebíveis no Brasil, embora este termo seja objeto de aplicação em outras normas. 

Dentre elas, se destacam as normas infralegais de regulação bancária editadas pelo 

Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil e o artigo 136, parágrafo 

1º, da Lei n. 11.101, de 9 de fevereiro de 2005 (Lei de Falências), o que torna necessário 

ter clareza de quais são os elementos que constituem a securitização no direito brasileiro 

e permitir a adequada aplicação dos dispositivos legais que ao seu conceito se reportam.  

Esta análise será realizada com base na doutrina local e estrangeira relativa à matéria, 

bem como se valerá das principais normas estrangeiras editadas sobre o instituto nos 

Estados Unidos da América e na União Europeia.  Com base na análise conduzida, 

concluímos que a securitização consiste na coligação de dois conjuntos de negócios 

jurídicos distintos, para produção de um fim comum: o primeiro será o conjunto de 

contratos que formaliza a aquisição, por qualquer meio, de direitos sobre entradas de 

caixa futuras (recebíveis) por um veículo de propósito específico, o qual pode adotar 

variadas formas jurídicas, tais como de uma sociedade de propósito específico ou fundo 

de investimento (“VPE”); e o segundo conjunto será aquele dos negócios jurídicos que 

operam a aquisição, por investidores, de títulos de crédito ou valores mobiliários 

emitidos pelo VPE cujos pagamentos serão condicionados (econômica e/ou 

juridicamente), primariamente, ao recebimento dos pagamentos dos recebíveis que os 

lastreiam. 

 

 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

Keywords: Securitization; Capital Markets; Certificates of Real Estate Receivables; 

Certificates of Agribusiness Receivables; Credit Rights Investment Funds 

 

This paper seeks to identify the constituent elements of securitization in Brazilian law. 

Although governed sparsely in specific legislations, as in Law no. 9,514 dated 

November 20, 1997, which defines the securitization of real estate credits, and Law no. 

11,076 dated December 30, 2004, which defines the securitization of agribusiness credit 

rights, there is no broad legal definition of securitization of receivables in Brazil, 

although this term is applied in other rules. Among them are infralegal banking 

regulations issued by the National Monetary Council and the Central Bank of Brazil and 

article 136, paragraph 1, of Law no. 11,101, dated February 9, 2005 (Bankruptcy Law), 

which makes necessary to have clarity on the elements that constitute the securitization 

in Brazilian law and to allow the proper application of the legal provisions related to its 

concept. This analysis will be carried out based on local and foreign doctrine related to 

the matter, as well by analyzing foreign norms edited about the institute in the United 

States of America and in the European Union. Based on the analysis conducted, we 

conclude that the securitization consists of the colligation of two different sets of 

contracts, to achieve a common purpose: the first will be the set of contracts that 

formalize the acquisition by any means of rights over future cash flows (receivables) by 

a specific purpose vehicle, which may adopt various legal forms, such as a special 

purpose company or an investment fund ("VPE"); and the second set will be comprised 

by the contracts operating the acquisition by investors of securities issued by the VPE 

whose payments will be conditioned (economically and/or legally), primarily, to the 

receipt of the payments of the underlying receivables them. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

 

  O presente trabalho se propõe a explorar quais são os elementos 

constitutivos de uma securitização de recebíveis no âmbito do direito brasileiro.   

 

  A securitização passou a integrar a cultura popular global a partir de 

2008
1
, em decorrência da grave crise econômica que assolou o sistema financeiro global 

e motivou a edição de livros e filmes, ficcionais ou não, que abordaram a referida crise 

e, também, a securitização como uma espécie de vilã incompreendida em tais enredos
2
.  

 

  Além de ser apontada como a causa da crise financeira global iniciada 

em 2008, a securitização de recebíveis – ou ao menos operações financeiras que são 

assim denominadas pelas instituições nelas envolvidas – movimentam cifras cada vez 

mais expressivas no Brasil. 

 

  De acordo com a edição de 2017 do Anuário de Finanças Estruturadas 

editado pela UQBAR
3
, o estoque (isto é, os títulos ainda não vencidos) de certificados 

de recebíveis imobiliários emitidos no mercado de capitais brasileiros perfazia o 

montante de R$73,630 bilhões em 31 de dezembro de 2016.  Na mesma data, o estoque 

de certificados de recebíveis do agronegócio (“CRA”) totalizava R$17,470 bilhões
4
.  Os 

certificados de recebíveis imobiliários (“CRI”) e os CRA são, de acordo com a dicção 

das leis que os criaram, títulos de crédito de emissão de companhias securitizadoras, isto 

                                                 
1
 E, inclusive, serviu como fonte de captação de recursos para obras musicais por meio da securitização 

de royalties de direitos autorais envolvendo, dentre outros, David Bowie, do que derivou a alcunha, 

“Bowie Bonds”, conforme relatado em FABOZZI, Frank J., e KOTHARI, Vinod. Introduction to 

Securitization. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2008, p. 3.  

 
2
 Dentre outros, podemos mencionar o filme “The Big Short”, adaptação de LEWIS, Michael. The Big 

Short: Inside de Doomsday Machine. New York: W. W. Norton & Company, 2011, que aborda 

especificamente como o mercado de securitização imobiliária subprime seria o responsável pela 

ocorrência da crise financeira global de 2008. 

 
3
 ANUÁRIO Finanças Estruturadas 2017 UQBAR. São Paulo: Uqbar Educação e Informação Financeira 

Avançada, 2017, p. 29. 

 
4
 ANUÁRIO Finanças Estruturadas 2017 UQBAR. São Paulo: Uqbar Educação e Informação Financeira 

Avançada, 2017, p. 31. 
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é, de sociedades anônimas cujo objeto é a realização de operações de securitização de 

recebíveis. 

 

  Nos Estados Unidos, segundo relatório da Securities Industry and 

Financial Markets Association – SIFMA, as emissões de títulos no âmbito de operações 

de securitização totalizaram US$2,2 trilhões em 2016
5
, enquanto as emissões de títulos 

no âmbito de operações de securitização na Europa totalizaram €237,6 bilhões
6
 no 

mesmo período, de acordo com relatório editado pela Association for Financial Markets 

in Europe – AFME. Pode-se notar que a monta de tais operações é relevante não apenas 

no mercado local, mas, também, no âmbito financeiro global. 

 

  Além do impacto econômico na captação de recursos por empresas que 

as cifras acima ilustram, isto é, além de sua relevância como instrumento de 

financiamento da atividade produtiva empresarial, as operações de securitização de 

recebíveis possuem relevo na captação da poupança popular no Brasil. Com efeito, 

pessoas físicas representaram 9,9% dos investidores em volume financeiro captado nas 

emissões de CRI realizadas em 2016
7
 e 75,4% para as emissões de CRA realizadas no 

mesmo ano
8
. 

 

  Veja-se, portanto, que eventuais problemas na formatação jurídica de tais 

operações possuem impactos relevantes tanto para empresas como para as pessoas 

físicas em geral, que correspondem a parcela expressiva dos adquirentes dos títulos 

emitidos nas duas modalidades mais comuns de securitização. 

                                                 
5
 U.S. SECURITIZATION Year in Review 2016. New York: Securities Industry and Financial Markets 

Association, 2016, p. 2. 

 
6
 SECURITISATION Data Report – European Structured Finance, Q4: 2016. London: Association for 

Financial Markets in Europe, 2017, p. 2. 

 
7
 Anuário Finanças Estruturadas 2017 UQBAR. São Paulo: Uqbar Educação e Informação Financeira 

Avançada, 2017, p. 91. 

 
8
 Dados constantes de: Anuário Finanças Estruturadas 2017 UQBAR. São Paulo: Uqbar Educação e 

Informação Financeira Avançada, 2017, p. 116. Uma hipótese para esta maior participação de pessoas 

físicas na composição do universo de investidores em CRA em relação à mesma composição no que 

concerne aos CRI é a possibilidade de fundos de investimento imobiliário adquirirem CRI e os cotistas, 

pessoas físicas de tais fundos, fazerem jus ao mesmo tratamento fiscal dispensado aos CRI (desde que 

preenchidos, pelo fundo, certos requisitos), qual seja, a incidência de alíquota zero de imposto sobre a 

renda nos rendimentos auferidos. Inexiste um fundo de investimento que possa adquirir CRA e cujos 

cotistas façam jus a tratamento fiscal similar. 
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  Além disso, em virtude da crise econômica que o Brasil tem enfrentado 

nos últimos anos, a quantidade de falências de empresas é relevante, tendo somado 

1.853 pedidos no ano de 2016, segundo dados da Serasa Experian S.A.
9
.  Este dado é 

relevante no contexto do presente trabalho porquanto a Lei n. 11.101, de 9 de fevereiro 

de 2005 (“Lei de Falências”) dedica tratamento mais favorável ao investidor que 

adquire título emitido no âmbito de securitização de recebíveis em comparação com os 

demais credores de uma empresa que ceda recebíveis no âmbito de uma operação deste 

tipo.     

 

  Com efeito, o artigo 136, parágrafo 1º, da Lei de Falências, ao prever que 

“na hipótese de securitização de créditos do devedor, não será declarada a ineficácia 

ou revogado o ato de cessão em prejuízo dos direitos dos portadores de valores 

mobiliários emitidos pelo securitizador”, excepciona a cessão dos créditos pelo falido 

das hipóteses de ineficácia e revogação do negócio jurídico dispostas nos artigos 129 e 

130 da Lei de Falências. 

 

  Em decorrência disso, a previsão do artigo 136, parágrafo 1º, do diploma 

falimentar contrapõe os interesses da coletividade de credores do falido àqueles dos 

investidores que adquirem títulos emitidos no âmbito da securitização.  Para que este 

conflito seja solucionado de modo adequado, é importante saber os limites da aplicação 

do texto legal e esta delimitação depende da formação de um conceito claro de 

securitização
10

.   

 

  A este cenário, soma-se a inexistência de definição ampla e clara de 

securitização de recebíveis na legislação pátria.  Em que pese a Lei nº 9.514/97 e a Lei 

nº 11.076/04 apresentarem, respectivamente, um esboço de definição do conceito de 

“securitização de créditos imobiliários” e de “securitização de créditos do agronegócio”, 

                                                 
9
 Conforme dados disponíveis em 

<https://www.serasaexperian.com.br/release/indicadores/falencias_concordatas.htm>, consultados em 3 

de julho de 2017. 

 
10

 Buscaremos, aqui, fornecer elementos para a adequada caracterização da securitização de recebíveis, 

que sirvam de ferramenta para subsidiar esta discussão, dentre outras discussões relevantes envolvendo 

este conceito ainda não adequadamente delimitado.  No entanto, não buscaremos, neste trabalho, resolver 

ou abordar a discussão sobre a extensão dos efeitos do parágrafo 1º do artigo 136 da Lei de Falências. 
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nenhum destes conceitos abrange, de modo completo, o fenômeno que buscam 

descrever.   

 

  Ainda, em sede regulamentar, o Conselho Monetário Nacional e o Banco 

Central do Brasil mencionam o termo em regras aplicáveis às instituições financeiras, 

no contexto de mitigação de risco do Sistema Financeiro Nacional em normas 

operacionais voltadas às instituições financeiras, nem sempre apresentando um retrato 

do fenômeno que busca abordar.   

 

  Podemos citar a Resolução nº 4.606, de 19 de outubro de 2017, do 

Conselho Monetário Nacional, que dispõe sobre a metodologia facultativa de apuração 

dos requerimentos mínimos de patrimônio de referência simplificado de instituições 

financeiras, que aborda o conceito de “securitização de menor risco”
11

.   

 

  Há, ainda, apresentação pelo Banco Central do Brasil de definições de 

“securitização tradicional” e de “securitização sintética”, voltadas à delimitação de 

“requisitos mínimos para o cálculo da parcela relativa às exposições ao risco de 

crédito sujeitas ao cálculo do requerimento de capital mediante sistemas internos de 

classificação do risco de crédito” por instituições financeiras, notadamente um contexto 

de aplicação bastante específico. 

 

  Cumpre verificar, portanto, se tal enquadramento infralegal, apontado em 

um contexto bastante específico, seria passível de extrapolação para o universo de 

negócios de securitização realizados no Brasil e se são adequadas em vista da 

experiência prática
12

.  

 

  Cabe, assim, ao intérprete, a tarefa de fixar os limites e conformações do 

conceito de securitização, termo para o qual inexiste, de forma ampla na legislação, uma 

delimitação e, na regulamentação bancária, ou é utilizada de modo genérico em regras 

de hierarquia superior (Resoluções), ou é abordada em um contexto específico e voltado 

a destinatários limitados em normas de hierarquia inferior (Circulares).   

                                                 
11

 Conforme artigo 4º, §1º, da Resolução CMN nº 4.606, de 19 de outubro de 2017. 

 
12

 Conforme artigo 115 e seguintes da Circular nº 3.648, de 4 de março de 2013, do Banco Central do 

Brasil. 
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  Buscaremos, neste trabalho, delimitar o conteúdo do conceito de 

securitização de recebíveis que possa ser aplicado de um modo geral, construído com 

base nas peculiaridades intrínsecas ao instituto.   

 

  A finalidade deste esforço é instrumental: de permitir ao intérprete da 

norma – seja na redação de contratos relativos a operações de securitização, seja no 

âmbito de discussões contenciosas administrativas ou judiciais sobre o tema – possa 

aferir se está, de fato, diante de um arranjo contratual que deve ser entendido como uma 

securitização e, portanto, atrair o tratamento jurídico que lhe é peculiar e aplicável. 

 

  Tendo em vista o caráter eminentemente prático que permeia o programa 

de Mestrado Profissional da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio 

Vargas, a realização da tarefa a que nos propomos acima terá como base a análise e 

sistematização da prática de mercado relativa à securitização de recebíveis.  

 

  Analisaremos, neste intento, certas operações realizadas nos mercados 

financeiro e de capitais no exterior e no Brasil que foram consideradas ou denominadas 

por seus agentes como operações de securitização de recebíveis, para, a partir do 

contato com tais precedentes fáticos, realizarmos uma aproximação do fenômeno em 

estudo e utilizarmos essa aproximação como um mecanismo para delimitação de suas 

características e elementos essenciais. 

 

  Para atingir os objetivos acima traçados, este trabalho será divido em 

cinco partes, sendo a primeira delas esta Introdução.  A seguir, o segundo capítulo se 

ocupará da aproximação com o contexto fático que cerca o tema de nossa análise.  

Faremos, neste passo, uma abordagem histórica sobre o surgimento e crescimento da 

securitização enquanto fenômeno financeiro, para, a seguir, analisar seus precedentes 

práticos no exterior e sua importação para o Brasil, abordando os principais arranjos 

negociais que são utilizados neste tipo de operação financeira.   

 

  O terceiro capítulo será utilizado para realizarmos a sistematização 

teórica do fenômeno empiricamente estudado no anterior.  Para tanto, faremos uma 

análise da doutrina estrangeira e local acerca do tema, para, a seguir, abordar a 
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positivação em texto normativo do conceito debatido, ocorrido de modo esparso no 

Brasil e de modo mais concentrado nos Estados Unidos da América e na União 

Europeia, nestes últimos casos em resposta à crise financeira global de 2008.   

 

  Após esse percurso, no capítulo quarto será proposta delimitação dos 

elementos apontados como seus componentes, realizando proposição da definição de 

suas características peculiares e diferenciadoras de outros institutos, assim como se 

buscará alcançar uma categorização jurídica do objeto da análise. 

 

  Por fim, o quinto capítulo conterá as conclusões deste trabalho, 

resumindo e sistematizando as reflexões propostas nas seções anteriores, e finalizar-se-á 

o percurso com as referências bibliográficas que baseiam este estudo. 

 

  Com o conceito que será proposto neste trabalho, construído a partir da 

análise histórica das operações de securitização praticadas por agentes econômicos e 

pelas respostas doutrinárias, normativas e jurisprudenciais acerca deste fenômeno, 

buscamos demonstrar a necessidade de se encarar o conjunto de negócios jurídicos que 

a compõe de modo unitário e conjugado, como elementos de um mesmo fenômeno. 

 

  A importância deste estudo reside, na opinião do autor, justamente na 

fixação de ferramenta de caráter instrumental que permita determinar os elementos que 

caracterizam a securitização e que, quando presentes, atraem o tratamento legal 

aplicável a ela.  

 

  Ainda à guisa de introdução, cumpre alertar ao leitor que o texto deste 

estudo contém a utilização de anglicismos em decorrência da importação – inclusive em 

sede normativa – de conceitos criados no exterior, sobretudo nos Estados Unidos da 

América.  Com efeito, o termo que designa o objeto central deste estudo – securitização 

– é, ele mesmo, um anglicismo, cuja origem teremos a oportunidade de comentar a 

seguir. 

 

 Concluindo este passo inicial do trabalho, destaca-se que o autor atua 

profissionalmente com a assessoria na definição de estruturas jurídicas e elaboração de 

contratos para negócios envolvendo securitização de recursos desde 2006, tendo atuado 
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em mais de uma centena de operações do gênero, tanto no mercado local quanto 

estrangeiro.  Sua atuação preponderante ocorreu (e ainda ocorre) como advogado em 

escritório de advocacia, na condição de consultor de uma ou mais partes envolvidas na 

transação. 

 

Além de sua atuação profissional, o autor já escreveu sobre o assunto em 

outras oportunidades.  Na primeira delas, tratou de tema similar ao estudar os efeitos da 

falência do cedente de direitos creditórios sobre a cessão destes a fundos de 

investimento em direitos creditórios
13

 em sua monografia de conclusão de curso do 

bacharelado em Direito.  

 

Em outra oportunidade, abordou tema conexo ao discorrer sobre os 

efeitos jurídicos das alterações das regras aplicáveis aos fundos de investimento em 

direitos creditórios introduzidas pela Instrução CVM nº 531, de 2013, em artigo 

científico publicado na Revista de Direito das Sociedades e dos Valores Mobiliários
14

.  

Versão adaptada deste artigo foi publicada, ainda, na versão digital da Revista Capital 

Aberto, em formato de artigo opinativo
15

. 

 

  

                                                 
13

 RIBEIRO JÚNIOR, José Alves. Efeitos da Falência Sobre a Cessão de Créditos a Fundos de 

Investimento em Direitos Creditórios. Monografia (Bacharelado em Direito). Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo, 2009. 

 
14

 RIBEIRO JÚNIOR, José Alves. Securitização via FIDC: Impactos da Reforma Introduzida pela 

Instrução CVM nº 531. In Revista de Direito das Sociedades e dos Valores Mobiliários, Vol. 2. São 

Paulo, Almedina, 2015. 

 
15

 RIBEIRO JÚNIOR, José Alves. Instrução 531 Cria Dificuldades para o Mercado de FIDC. Artigo 

publicado em 21 de outubro de 2016, disponível em: https://capitalaberto.com.br/temas/captacao-de-

recursos/instrucao-531-cria-dificuldades-para-o-mercado-de-fidc/#.WN1DUG8rIDv 
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2.  CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA E ANÁLISE PRÁTICA DA 

SECURITIZAÇÃO 

 

 

  O presente capítulo buscará traçar o panorama da prática jurídica que é 

objeto deste trabalho, a saber, a securitização de recebíveis. Neste intento, iniciaremos 

traçando uma abordagem histórica desta prática, buscando suas origens, para a seguir 

abordar as possíveis motivações para utilização deste mecanismo financeiro. Adiante, 

exploraremos as principais formas negociais da securitização de recebíveis nos Estados 

Unidos e na Europa.   

 

  Seguirá uma análise mais detida das ocorrências desta prática no Brasil, 

sendo que as mais difundidas merecerão análise em seção específica, em ordem 

cronológica de surgimento da respectiva legislação aplicável.  Neste passo, abordaremos 

as práticas de securitização de créditos financeiros, de créditos imobiliários e de direitos 

creditórios do agronegócio, acompanhada de análise da evolução jurisprudencial 

administrativa da Comissão de Valores Mobiliários respectiva.   

 

  Também exploraremos os fundos de investimento em direitos creditórios, 

veículo bastante utilizado no mercado brasileiro em operações do gênero aqui tratado, 

encerrando o capítulo com breves notas sobre a securitização de créditos oriundos de 

dívida ativa que tem sido tentada nos últimos anos como resposta à crise fiscal 

enfrentada no país. 

 

2.1  Surgimento da Securitização de Recebíveis 

 

  Segundo KOTHARI, as origens da securitização de recebíveis podem ser 

encontradas no mercado hipotecário dinamarquês e alemão, muitos anos antes do 

nascimento do conceito de securitização nos Estados Unidos da América. Segundo o 

autor, as estruturas tradicionais de financiamento imobiliário utilizadas na Dinamarca e 

na Alemanha há mais de 200 anos se assemelham muito àquilo que seria, muito mais 

tarde, denominado como securitização
16

. 

                                                 
16

 KOTHARI, Vinod. Securitization: The Financial Instrument of the Future. Singapore: John Wiley & 

Sons (Asia) Pte Ltd., 2006, p. 109. 
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  Embora haja uma semelhança com a securitização como a exploraremos 

neste trabalho, veremos que tais títulos possuem características de covered bonds, cuja 

delimitação também exploraremos adiante.  Deste modo, nos parece que seria mais 

correto enxergar as estruturas de financiamento criadas nos mercados dinamarquês e 

alemão não propriamente como uma origem da securitização, mas como uma forma 

mais sofisticada de financiamento garantido por recebíveis. 

 

  A estrutura mencionada negocial dinamarquesa consistia em títulos de 

emissão exclusiva de associações de crédito hipotecário, que conferiam ao seu titular o 

direito de, em caso de falência da instituição emissora, acessar o patrimônio desta antes 

dos demais credores, incluindo os créditos integrantes da carteira de créditos com 

garantia hipotecária concedidos pela referida instituição, as quais teriam surgido em 

1795 como mecanismo de fomento à reconstrução de Copenhague após grave incêndio 

na época
17

.  Sobre a estrutura alemã, entraremos em maiores detalhes mais adiante neste 

capítulo. 

 

As estruturas modernas de securitização se reputam criadas nos Estados 

Unidos da América.  O vocábulo “securitização” é um anglicismo derivado do termo 

securitization (ou, para autores britânicos, securitisation).  Seu surgimento ocorreu em 

1977, em uma entrevista concedida por RANIERI, então executivo do banco Salomon 

Brothers, para a coluna “Heard on the Street”, do Wall Street Journal.   

 

Em uma matéria explicando uma operação financeira de que o executivo 

participava, a jornalista pediu a RANIERI indicar um nome para a estrutura e ele, ao 

não encontrar um termo que se aplicasse adequadamente, cunhou o termo securitization, 

que causou estranhamento no editor do jornal.  O periódico, todavia, acabou por utilizá-

lo, pois RANIERI negou-se a indicar uma palavra “de verdade”, mesmo após a 

                                                 
17

 TAMAUSKAS, Andreas, e TOFTGAARD, Kim.  Danish Securitization and structured finance: from 

traditional mortgage bonds to EU regulated covered bonds.  In GLOBAL Securitisation and Structured 

Finance 2008. Londres: Global White Page, 2008, pp. 182-183, disponível em 

<http://www.globalsecuritisation.com>. 
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reiteração do pedido, deixando claro, todavia que o termo se tratava de neologismo 

cunhado pelos profissionais de Wall Street
18

. 

 

O termo securitization, por seu turno, deriva de security, que é definido 

em cinco leis federais norte-americanas, a saber: o Securities Act, de 1993; o Securities 

Exchange Act, de 1934; o Public Utility Holding Company Act, de 1935; o Investment 

Company Act, de 1940; e o Investment Advisers Act, de 1940
19

.  Seu significado 

compreende: 

 

“toda nota, ação, ação em tesouraria, obrigação, debênture, 

comprovante de dívida, certificado de direito em todo tipo de 

contrato de participação de lucro, certificado de depósito em 

garantia, parte beneficiária, boletim de subscrição, ação 

transferível, contrato de investimento, certificado de 

transferência de direito de voto, certificado de depósito de 

títulos, co-propriedade de direitos minerários e petrolíferos, e, de 

uma maneira geral, todo o instrumento e ou direito comumente 

conhecido como security, ou ainda todo certificado de 

participação ou interesse, permanente ou temporário, recibo, 

garantia, direito à subscrição e opção referente aos títulos e 

valores mobiliários acima mencionados”
20

.   

                                                 
18

 “The term securitization has an interesting origin.  It first appeared in a ‘Heard on the Street’ column 

of the Wall Street Journal in 1977.  Ann Monroe, the reporter responsible for writing the column, called 

me to discuss the underwriting by Salomon Brothers of the first conventional pass-through security, the 

landmark Bank of America issue.  She asked what I called the process and, for want of a better term, I 

said securitization.  Wall Street Journal editors are sticklers for good English, and when the reporter's 

column reached her editor, he said there was no such word as securitization.  He complained that Ms. 

Monroe was using improper English and needed to find a better term.  Late one night, I received another 

call from Ann Monroe asking for a real word.  I said, ‘But I don't know any other word to describe what 

we are doing.  You'll have to use it’. The Wall Street Journal did so in protest, noting that securitization 

was a term concocted by Wall Street and not a real word.” (RANIERI, Lewis.  The origins of 

securitization, sources of its growth, and its future potential.  In KENDALL, Leon T., e FISHMAN, 

Michael J. (Coord.).  A primer on securitization.  Cambridge: MIT Press, 2000, p. 31).   
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 LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros.  O conceito de “security” no direito norte-americano e o conceito 

análogo no direito brasileiro.  In Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro.  São 

Paulo, v. 14, 1974. 

 
20

 Conforme a tradução de GAGGINI para “The term security means any note, stock, bond, debenture, 

evidence of indebtedness, certificate of interest or participation in any profit-sharing agreement, 

collateral-trust certificate, preorganization certificate or subscription, transferable share, investment 

contract, voting-trust certificate, certificate of deposit for a security, fractional undivided interest in oil, 
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Sem entrar ainda na discussão sobre um conceito de securitização, o que 

faremos no capítulo 4 deste trabalho, adiantamos que esta gênese do vocábulo decorre 

da noção de que a securitização de recebíveis é uma operação em que, economicamente, 

ativos ilíquidos
21

 - recebíveis - são “transformados” em securities, isto é, em valores 

mobiliários, destinados à livre circulação no mercado
22

.  

 

  As primeiras operações financeiras denominadas como de securitização 

ocorreram no mercado dos Estados Unidos da América e envolveram títulos emitidos 

com lastro em créditos garantidos por hipoteca de imóveis, os chamados mortgage-

backed securities (“MBS”), cuja tipologia exploraremos melhor ainda neste capítulo 2.   

 

  Este surgimento se deu no âmbito de government-sponsored enterprises 

(GSE), definidas por CARNELL como “instituições financeiras com autorização de 

nível federal de funcionamento, de propriedade privada, administrada de modo privado 

que possui poderes apenas para realizar empréstimos e conceder garantias, e que 

investidores do mercado de títulos de dívida consideram implicitamente garantidos pelo 

governo federal”
23

.  

                                                                                                                                               
gas or other mineral rights, any put, call, straddle, option or privilege on any security, certificate of 

deposit, or group or index of securities (including any interest therein or based on the value thereof), or 

any put, call, straddle, option, or privilege entered into on a national securities exchange relating to 

foreign currency, or, in general, any interest or instrument commonly known as a “security”, or any 

certificate of interest or participation in, temporary or interim certificate for, receipt for, guarantee of, or 

warrant or right to subscribe or purchase, any of the foregoing” (GAGGINI, Fernando Shwarcz.  

Securitização de Recebíveis.  São Paulo: Livraria e Editora Universitária de Direito, 2003, pp. 21-22). 

 
21

 Segundo SZTAJN, “no mercado financeiro, são ditos líquidos aqueles instrumentos cuja titularidade 

se transfere rapidamente, ou seja, são líquidos porque facilmente se transformam em moeda, e no mais 

das vezes, sem impor perdas a quem os aliena (...).  A facilidade de transformar ativos em moeda, 

rapidamente, é que os caracteriza como líquidos.  Rapidez na transformação, acompanhada de prejuízos, 

pode indicar (i) baixa liquidez do ativo; (ii) necessidade imediata de moeda pelo alienante; (iii) 

imperfeições de mercado; (iv) além da combinação de dois ou mais desses fatores.” (SZTAJN, Rachel.  

Conceito de liquidez na disciplina do mercado de valores mobiliários.  In Revista de Direito Mercantil, 

Industrial, Econômico e Financeiro.  São Paulo: Malheiros, 2002, n. 126, abril-junho/2002, p. 11). 

 
22

 “Three usages may be distinguished: first, securitisation is used to describe the transformation of 

illiquid assets, e.g. mortgages, into tradeable securities.  This involves the pooling, unbundling, 

repackaging and refinancing of existing income producing financial assets into securities that can be sold 

to investor in the capital markets.” (ODITAH, Fidelis. Selected Issues in Securitisation.  In The Future 

for the Global Securities Market.  Oxford: Clarendon Press, 1996, p. 84). 

 
23

 “A GSE is a federally chartered, privately owned, privately managed financial institution that has only 

specialized lending and guarantee powers and that bond-market investors perceive as implicitly backed 

by the federal government” (CARNELL, Richard Scott.  Handling the Failure of a Government-
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  A mencionada “garantia implícita” acima referida decorre, de um lado, 

da supervisão regulatória por agências governamentais habitacionais federais dos EUA, 

e, de outro, da percepção de mercado que tais instituições eram tão grandes e relevantes 

para o setor habitacional que o Tesouro dos EUA não as deixariam quebrar, o que de 

fato ocorreu durante a crise de 2008
24

.   

 

Além disso, as GSE estão sujeitas a um tratamento mais favorável que 

instituições financeiras privadas em diversas instâncias, como, por exemplo, imunidades 

fiscais, dispensa automática de registro de valores mobiliários perante a Securities and 

Exchange Comission (mesmo depois da crise econômica global de 2008, que as afetou 

de modo relevante) e não submissão a certas legislações estaduais, em virtude de sua 

autorização de funcionamento emitida em nível federal
25

. 

 

  Com a edição do National Housing Act, em 1934, o Congresso dos 

Estados Unidos buscou criar condições para a retomada do mercado de empréstimos 

residenciais, e sua primeira iniciativa foi criar a Federal Housing Administration – 

FHA, agência governamental que tinha como finalidade a realização de seguros para 

empréstimos residenciais garantidos por hipotecas concedidos por bancos privados, 

absorvendo, assim, o risco do mercado de financiamento residencial.  Em 1938, foi 

criada a Federal National Mortgage Association, ou Fannie Mae, com status de GSE, 

                                                                                                                                               
Sponsored Enterprise.  In Washington Law Review, Vol. 80, August 2005; Fordham Law Legal Studies 

Research Paper No. 88., p. 570. Disponível em <https://ssrn.com/abstract=745486>). 

 
24

 “The U.S. market views the issuance from these entities as risk-fee, or as good as an obligation of the 

U.S. government, but that isn’t strictly true. GNMA is a government agency, and GNMA pass-throughs, 

also known as agency pass-throughs, are backed by the full faith and credit of the U.S. government.  

Fannie Mae (FNMA) and Freddie Mac (FHLMC), the privately chartered United States mortgage giants 

that are overseen by the Department of Housing and Urban Development (HUD), issue conventional 

pass-throughs. Although FNMA and FHLMC issued securities are not guaranteed, there is an implied 

moral obligation. The U.S. market perception is that the government would never allow FHLMC or 

FNMA to default because it would shake the investment community to the core. The credit risk is viewed 

as negligible” (TAVAKOLI, Janet M. Structured Finance and Collateralized Debt Obligations: New 

Developments in Cash and Synthetic Securitization. 2ª Edição. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 

2008, p. 127). 
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que tinha como objeto a compra e venda, no mercado secundário, de empréstimos 

residenciais segurados pela FHA
26

.  

 

  Deste modo, a Fannie Mae captava recursos mediante emissões de títulos 

de dívida para pagar pela aquisição dos empréstimos residenciais garantidos por 

hipotecas que adquiria de bancos especializados na concessão desta modalidade de 

empréstimo
27

.  

 

Em 1968, a Fannie Mae seria objeto de uma reorganização, que a 

dividiria em uma nova Fannie Mae e a criação da Government National Mortgage 

Association – Ginnie Mae, com funções idênticas à da Fannie Mae, mas com status de 

agência governamental
28

, e que permitiu expressamente a realização de emissões de 

títulos lastreados nos recebíveis adquiridos
29

.  

 

  Uma terceira entidade, a Federal Home Loan Mortgage Corporation, ou 

Freddie Mac, foi criada em 1970, também com finalidade semelhante às duas 

anteriores
30

. As três proviam, assim, fonte de recursos às instituições financeiras 
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 KOTHARI, Vinod. Securitization: The Financial Instrument of the Future. Singapore: John Wiley & 

Sons (Asia) Pte Ltd., 2006, pp. 109-110. 

 
27

 SILVA, João Calvão da. Titularização de Créditos. Coimbra: Almedina, 2005, pp. 13-14. 

 
28

 KOTHARI, Vinod.  Securitization: The Financial Instrument of the Future. Singapore: John Wiley & 

Sons (Asia) Pte Ltd., 2006, pp. 110. 
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“Originally, the primary goal of Fannie Mae was to purchase on the secondary market recently-issued 

mortgages, and provide originating banks with liquidity (cash on hand) to make further mortgages.107 At 

first, the mortgages purchased by Fannie Mae were held for its own account, not securitized and sold.108 

But when the Housing and Urban Development (HUD) Act of 1968 spun Fannie Mae into a federally 

sponsored quasigovernmental corporation,109 the new “quasi-governmental”110 Fannie Mae had a new 

power: issuing GSE MBS. Section 1719(d) of the HUD Act provides Fannie Mae with this power:  

 

‘(d) To provide a greater degree of liquidity to the mortgage investment market and an additional means 

of financing its operations under this section, the corporation is authorized to set aside any mortgages 

held by it under this section, and, upon approval of the Secretary of the Treasury, to issue and sell 

securities based upon the mortgages so set aside. Securities issued under this subsection may be in the 

form of debt obligations or trust certificates of beneficial interest, or both. Securities issued under this 

subsection shall have such maturities and bear such rate or rates of interest as may be determined by the 

corporation with the approval of the Secretary of the Treasury’” (HORTON, Brent J.  In Defense of 

Private-Label Mortgage-Backed Securities (March 1, 2009). Florida Law Review, Vol. 61, 2009. 

Disponível em <https://ssrn.com/abstract=2256971>). 
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atuantes na concessão de empréstimos residenciais, ao comprar as carteiras de créditos 

já concedidos, permitindo a realização de novos empréstimos.  

 

  Estas três entidades seriam as primeiras a realizar a emissão de MBS, ao 

emitirem valores mobiliários (securities) cujo pagamento decorria do recebimento de 

créditos oriundos dos empréstimos residenciais adquiridos pelas GSE.  Com efeito, a 

primeira emissão de MBS bem-sucedida foi realizada com lastro em uma carteira de 

empréstimos residenciais de titularidade da Freddie Mac originados por um banco 

chamado Perpetual Savings, em 1977. 

 

  A estruturas atuais de securitização de recebíveis, portanto, surgiu no 

contexto econômico norte-americano como um mecanismo de obtenção de recursos no 

mercado de capitais por entidades privadas de origem pública (ou com um regime legal 

híbrido entre entidades públicas e privadas), que utilizavam tais recursos para fomentar 

a concessão de empréstimos residenciais mediante compra de financiamentos 

imobiliários já concedidos por instituições financeiras
31

.  

 

2.2  Justificativas Extrajurídicas para Operações de Securitização 

 

  Antes de iniciar a análise das estruturas negociais utilizadas para a 

realização de operações de securitização, analisaremos brevemente as justificativas de 

natureza econômico-financeira que motivam os agentes econômicos a realizarem tais 

negócios. 

 

  Em primeiro lugar, é possível afirmar que a securitização permite ampliar 

as alternativas de obtenção de recursos para empresas, na medida em que constitui fonte 

de financiamento (em sentido amplo) mediante venda de ativos, consistente na cessão 

dos recebíveis.  

 

                                                 
31

 “There was a growing concern that people would wake up one day and find out that there was no 

mortgage money available.  It was not an issue of the cost of funds.  It was an issue of the availability of 

funds. The demographic forces were going to create a demand for funds greater than the ability of the 

thrifts to attract capital and grow their balance sheets.  Wall Street attempted to address this impending 

demand by coming up with an alternative source of funds.” (RANIERI, Lewis.  The origins of 

securitization, sources of its growth, and its future potential.  In KENDALL, Leon T., e FISHMAN, 

Michael J. (Coord.).  A primer on securitization.  Cambridge: MIT Press, 2000, p. 32). 
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  Igualmente consistem em mecanismo que reduz barreiras de entrada a 

pequenas empresas para captar recursos no mercado de capitais, vez que as dispensa de 

obter registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários e manter 

infraestrutura interna necessária para a manutenção deste registro e cumprimento das 

obrigações correlatas
32

. 

 

  Segundo MENDES, há diversos benefícios para os agentes econômicos 

envolvidos que justificam a realização de operações de securitização. Do ponto de vista 

do cedente dos créditos, poderíamos divisar os seguintes benefícios: 

 

“(i) diversificação das fontes de financiamento, através da 

captação de fundos diretamente com investidores do mercado de 

capitais, sem intermediação bancária;  

 

(ii) redução do custo de capital, em comparação com o que 

poderia obter no mercado bancário tradicional ou pela emissão 

de seus próprios valores mobiliários;  

 

(iii) menor necessidade de comprometimento de ativos em 

garantias para a captação de capital; 

 

(iv) redução do endividamento/alavancagem da empresa 

originadora, na medida em que as obrigações contidas nos 

títulos não são computadas como passivo nas demonstrações 

contábeis, proporcionando melhora do rating da originadora;  

 

(v) transferência dos riscos relacionados aos recebíveis para o 

investidor, especialmente para aqueles investidores que 

adquirirem os títulos da série subordinada, permitindo a 

chamada "limpeza de balanço" dos originadores; 
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 MENDES, Hélio Rubens de Oliveira. Securitização de Créditos e a Lei 11.101/05.  Tese (Doutorado 

em Direito).  Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013, p. 24. 
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(vi) redução do requerimento de capital, no caso das instituições 

financeiras, para o atendimento das diretrizes do Acordo de 

Basileia, permitindo maior alavancagem do capital disponível;  

 

(vii) ganhos de liquidez.”
33

 

 

  FABOZZI e KOTHARI explicam que a redução do custo de captação na 

operação de securitização se justifica pela separação do risco de crédito (aqui entendido 

como a probabilidade de inadimplemento de obrigação de pagar) da empresa cedente 

dos recebíveis do risco de crédito da carteira de recebíveis cedida.  

 

Como se verá um pouco mais adiante, a securitização envolve a 

aquisição de recebíveis para uma entidade diversa do cedente dos créditos, que possui 

propósito específico de adquirir recebíveis e emitir títulos neles lastreados.   

 

Com isso, caso o risco de crédito da carteira de recebíveis seja menor que 

o risco de crédito da entidade cedente, o custo de captação de recursos na securitização 

de recebíveis será menor do que aquele verificado em um mútuo bancário que tenha o 

cedente como devedor ou em uma emissão de títulos devidos por este
34

. 

 

  Para obter este menor nível de risco, podem ser adotados, ainda, diversos 

mecanismos negociais na estrutura contratual da securitização com a finalidade de 

mitigar os riscos envolvidos na securitização, sobretudo de inadimplemento da carteira 

de créditos lastro, os quais podem ou não possuir a natureza de garantia (real ou 

fidejussória) no sentido jurídico
35

.  São os chamados mecanismos de reforço de 

crédito
36

.   
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 MENDES, Hélio Rubens de Oliveira.  Securitização de Créditos e a Lei 11.101/05.  Tese (Doutorado). 

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013, pp. 24-25. 

 
34
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 BURANELLO aponta, no contexto da securitização no âmbito do agronegócio, outros mecanismos de 

mitigação dos riscos relativos aos direitos creditórios em si, isto é, relativos ao próprio lastro, que podem 
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  Dentre estes mecanismos, podemos apontar, em primeiro lugar, a 

pactuação de garantias reais ou fidejussórias em favor do pagamento dos títulos 

emitidos ou dos recebíveis que constituem seu lastro.   

 

  De um modo geral, estas garantias são prestadas em securitizações em 

que é possível identificar um ou mais beneficiários diretos da operação, quer seja o 

devedor de uma dívida emitida para lastrear o título emitido por um veículo ou entidade 

de propósito específico (adiante, “VPE”)
37

, ou o cedente (ou grupo de cedentes) dos 

recebíveis lastreadores.   

 

  O papel do cedente ou do devedor dos recebíveis pode variar em 

diferentes estruturas contratuais adotadas para a securitização.  Em uma securitização 

em que haja um único cedente de recebíveis - ou um grupo de cedentes ligados a um 

mesmo grupo econômico, ou em caso de operações em que o recebível seja uma dívida 

ou valor mobiliário emitido por uma única pessoa jurídica, como é o caso dos CRI com 

lastro em debêntures com destinação imobiliária, o cedente ou devedor, de um modo 

geral, assume papel central na estrutura contratual da securitização.   

 

  Nestes casos, como beneficiário direto da securitização, o cedente ou 

devedor dos recebíveis geralmente assume deveres e obrigações amplos no âmbito da 

securitização, seja no contrato pelo qual se formaliza a aquisição dos recebíveis pelo 

VPE, seja por meio de contratos acessórios celebrados entre o VPE e estas pessoas, que 

chamaremos adiante de “patrocinadores” da securitização
38

. 

 

                                                                                                                                               
ser adotados previamente à utilização na transação de securitização, como, por exemplo, a manutenção e 

trato culturais adequados.  Embora sejam mecanismos que igualmente mitiguem riscos, não estão 

abrangidos pelo conceito de reforço de crédito que tratamos aqui, pois estes últimos são inerentes à 

estrutura da securitização e não prévios a ela. (BURANELLO, Renato Macedo.  Securitização do crédito 

como tecnologia para o desenvolvimento do agronegócio – Proteção jurídica do investimento privado. 

Tese (Doutorado). Faculdade de Direito, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2015, 

pp 180). 

 
37

 O VPE tem importância central para estrutura da securitização.  Exploraremos adiante neste trabalho 

seu papel e as implicações decorrentes do formato jurídico adotado por ele. 

 
38

 Importante notar que há estruturas em que existe uma multiplicidade de cedentes e devedores, sem que 

se possa apontar um “patrocinador” da securitização, como ocorre, por exemplo, em fundos de 

investimento em direitos creditórios voltados à aquisição de direitos creditórios de múltiplos cedentes. 
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  Em geral, o patrocinador pode assumir obrigações relativas ao 

pagamento de prestadores de serviços contratados no âmbito da securitização, como 

agentes de cobrança, empresas de verificação de existência dos recebíveis, custos 

relativos a estruturas revolventes como advogados, registros em cartório, etc., a que nos 

referiremos de modo genérico como “despesas da securitização”
39

.   

 

  Ainda, para viabilizar a securitização do ponto de vista econômico, tais 

beneficiários suportam os ônus relacionados aos reforços de crédito em contrapartida à 

percepção dos benefícios econômicos decorrentes da operação (i.e., a efetivação da 

captação de recursos em seu benefício). 

 

  É possível, também, que sejam pactuados reforços de crédito prestados 

por terceiros que são contratados para tanto pelo VPE, às expensas do patrocinador ou 

dos investidores.  Nesta categoria estão os seguros de crédito ou de performance e 

fianças bancárias contratadas para mitigar riscos relativos à carteira de recebíveis 

adquiridos pelo VPE. 

 

  Outro mecanismo de reforço de crédito adotado é a sobrecolateralização, 

consistente na aquisição, pelo VPE, de direitos creditórios em volume financeiro 

superior àquele dos títulos emitidos pelo VPE.  Ou seja: existem recebíveis lastreadores 

em valor total superior àquela das obrigações do VPE que são neles lastreadas
40

.  Em 

virtude deste “excesso” de lastro, o risco de eventuais inadimplementos dos recebíveis 

impactar a possibilidade de pagamento dos títulos emitidos pelo VPE é reduzida. 

 

  Na mesma categoria dos reforços de crédito se enquadra o excesso de 

spread ou spread excedente, que consiste na diferença positiva entre as taxas de juros 

pagas nos recebíveis do lastro, adquiridos pelo VPE, e a taxa de juros a ser paga pelo 

VPE aos investidores.  Essa diferença provoca um excesso de recursos recebidos pelo 

                                                 
39

 Importante frisar, no entanto, que esta relação entre o cedente ou devedor dos recebíveis e a estrutura 

da securitização não é um elemento necessário.  Pode haver estruturas em que haja, por exemplo, uma 

multiplicidade de cedentes e de devedores, em que nenhum deles assuma um papel de patrocinador no 

sentido acima referido, isto é, não há assunção de despesas da securitização, ou pactuação de reforços de 

crédito ou garantias por parte de qualquer cedente ou devedor de recebíveis. 

 
40

 FABOZZI, Frank J., e KOTHARI, Vinod.  Introduction to Securitization.  New Jersey: John Wiley & 

Sons, Inc., 2008, pp. 89-90. 
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VPE em comparação com os valores a serem pagos por ele, utilizado para neutralizar 

eventuais inadimplementos do lastro
41

. 

 

  FABOZZI e KOTHARI mencionam, ainda, os reforços de crédito 

estruturais, mais comumente chamados de estruturas de subordinação, decorrentes da 

adoção de regras de pagamentos preferenciais para certas séries ou classes de títulos 

emitidos pelo VPE
42

.   

 

  Segundo SOUZA, a subordinação consiste em estabelecer um “critério 

de preferência no direcionamento dos fluxos de recebimentos, condicionando-se a 

liquidação dos títulos de uma classe à liquidação da que lhe é superior”
43

.   

 

  Deste modo, o VPE emite títulos de classes diferentes que terão 

diferentes níveis de prioridade de pagamento.  Assim, caso os recebíveis adquiridos 

pelo VPE apresentem inadimplementos que impeçam o integral adimplemento dos 

títulos emitidos pelo VPE, aqueles com menor nível de prioridade serão atingidos em 

primeiro lugar, preservando o adimplemento dos títulos com maior nível de prioridade.   

 

  A classe que possuir o maior nível de prioridade no recebimento de 

pagamentos comumente é denominada de classe “sênior”, e aquela que se subordina às 

demais para fins de pagamento é denominada de “subordinada”; classes com níveis 

intermediários de preferência entre a classe sênior e a subordinada são, em geral, 

denominadas de classes “mezanino”
44

.  Em operações em que se verifica a existência de 

um patrocinador, é comum que o cedente adquira total ou parcialmente a classe 

subordinada de títulos emitida pelo VPE. 

                                                 
41

 SOUZA, Adriano Boni.  Securitização de recebíveis de agroenergia: Um estudo de caso baseado em 

títulos do agronegócio.  Dissertação (Mestrado em Economia).  Escola de Economia de São Paulo, 

Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2010, pp. 63-64. 

 
42

 FABOZZI, Frank J., e KOTHARI, Vinod.  Introduction to Securitization.  New Jersey: John Wiley & 

Sons, Inc., 2008, pp. 90-91. 

 
43

 SOUZA, Adriano Boni.  Securitização de recebíveis de agroenergia: Um estudo de caso baseado em 

títulos do agronegócio.  Dissertação (Mestrado em Economia).  Escola de Economia de São Paulo, 

Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2010, p. 64. 

 
44

 SOUZA, Adriano Boni.  Securitização de recebíveis de agroenergia: Um estudo de caso baseado em 

títulos do agronegócio.  Dissertação (Mestrado em Economia).  Escola de Economia de São Paulo, 

Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2010, pp. 64-65. 
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  Para encerrar esta breve descrição dos reforços de crédito, mencionamos 

a manutenção de reservas de caixa no VPE, voltadas à absorção de perdas decorrentes 

de inadimplemento da carteira de recebíveis adquiridos pelo VPE, para pagamento de 

despesas da operação ou para pagamentos destinados aos investidores
45

.   

 

  Do ponto de vista do investidor que adquire os títulos emitidos no âmbito 

da securitização, PINHEIRO entende que os principais benefícios que justificam o 

investimento residem no oferecimento de taxas de remuneração atraentes, tendo em 

vista que a estrutura dispensa a intermediação de instituição financeira e, assim, 

possibilita o oferecimento de retornos melhores para o investidor.   

 

Isto decorre da eliminação da necessidade de se haver um diferencial (ou 

spread, em um sentido vulgar) relevante entre o custo de aquisição dos créditos que 

lastreiam o título e a remuneração paga pelo próprio título, que seria muito mais elevada 

no caso de investimento em um título emitido por um banco comercial, por exemplo.  O 

mesmo autor ainda aponta como vantagem a possibilidade de diversificação, permitindo 

o investimento em novos segmentos da economia
46

.  

 

Segundo WINTER, ainda se podem apontar como incentivos sob a ótica 

do investidor a existência de redução de riscos e a eventual existência de benefícios 

tributários, conforme o caso
47

. MENDES ainda ressalta que a securitização, no longo 

prazo, pode resultar em empréstimos mais baratos para os tomadores de recursos e 

propiciar uma maior eficiência do mercado de crédito de um modo geral
48

. 

 

                                                 
45

 SOUZA, Adriano Boni.  Securitização de recebíveis de agroenergia: Um estudo de caso baseado em 

títulos do agronegócio.  Dissertação (Mestrado em Economia).  Escola de Economia de São Paulo, 

Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2010, pp. 65-66. 

 
46

 PINHEIRO, Fernando Antonio Perrone.  Securitização de recebíveis, uma análise dos riscos inerentes. 

Dissertação (Mestrado).  Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2008, pp. 33-34. 

 
47

 WINTER, Marcelo F.  Certificados de Recebíveis do Agronegócio.  Dissertação (Mestrado). Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2014, pp. 45-46. 

 
48

 MENDES, Hélio Rubens de Oliveira.  Securitização de Créditos e a Lei 11.101/05.  Tese (Doutorado 

em Direito).  Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013, p. 29. 
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Com efeito, nos parece que a securitização de recebíveis – tal como a 

buscamos conceituar neste trabalho – apresenta uma série de benefícios econômicos 

para empresas captadoras de recursos e seus investidores. 

 

2.3  Operações de Securitização no Estrangeiro e Sua Tipologia 

 

  Na presente seção, traçaremos um panorama das estruturas negociais que 

são utilizadas para a realização de securitizações de recebíveis no exterior, notadamente 

nos Estados Unidos da América e em países europeus. 

 

2.3.1  Operações nos Estados Unidos da América 

 

  O mercado norte-americano, com vimos anteriormente, foi o berço da 

securitização de recebíveis como modernamente entendida e é o maior mercado deste 

tipo de operação.  Em virtude do tamanho, este mercado apresenta também grande 

diversificação de estruturas negociais.  No presente item, buscaremos explorar as 

principais estruturas negociais utilizadas nos EUA e seus elementos, buscando explorar 

as classificações mais comumente destacadas pela doutrina. 

 

2.3.1.1  Operações “Agency” e “Non-agency” e Estruturas de Pagamento 

 

Como vimos na seção 2.1 acima, as primeiras securitizações foram 

realizadas com base em créditos cedidos pelas GSE, também referidas como “agencies” 

por, originalmente, terem sido constituídas como agências governamentais.  Estas 

emissões de mortgage-backed securities funcionam da seguinte forma: as GSE 

compram empréstimos residenciais garantidos por hipotecas que preencham os 

respectivos requisitos de elegibilidade.   

 

A seguir, as GSE vendem estes recebíveis para VPE, a qual emitirá 

títulos lastreados nos recebíveis adquiridos, que genericamente descrevemos acima 

como MBS.  Faremos uma discussão mais detalhada a respeito das características dos 

títulos emitidos, bem como dos VPEs, adiante nesta seção 2.3.1.   
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Estas operações de emissão de MBS lastreados em recebíveis garantidos 

por alguma das GSE são chamadas de agency issuances ou agency deals (com uma 

conotação que podemos entender como de uma operação “pública”), tendo em vista que 

a garantia (ainda que implícita) de pagamento dos recebíveis por parte do Tesouro 

americano impacta de forma direta a respectiva precificação
49

.  Importante notar que, 

devido à natureza da atividade das GSE, vinculada ao mercado imobiliário, os ativos 

subjacentes em securitizações do tipo agency deals serão sempre empréstimos com 

garantia de hipoteca de imóvel. 

 

Por exclusão, os non agency deals ou private label deals são aquelas 

operações em que não há participação de GSE
50

. Aqui, não há a limitação de ativo 

subjacente referida acima, e os desafios de modelagem da estrutura jurídica do negócio, 

sobretudo do ponto de vista de mitigação do risco de crédito, são maiores, tendo em 

vista inexistir a garantia (ainda que implícita) de pagamento dos ativos subjacentes pelo 

Tesouro estadunidense.   

 

A primeira operação non agency ocorreu em 1977
51

. Seu surgimento foi 

incentivado pela administração de Ronald Reagan, que pretendia aumentar o papel do 

setor privado no segmento de financiamento habitacional
52

.  Este incentivo foi 

                                                 
49

 “The high credit quality of the loans in the prime sector makes the credit enhancement fairly 

straightforward. For example, residential mortgage loans that satisfy the underwriting standards of 

Ginnie Mae, Fannie Mae, and Freddie Mac are viewed as prime loans and the resulting securitizations 

are referred to as agency deals. Credit enhancement in agency deals is obtained through the mechanism 

of the guaranty provided by the agency issuing the deal. This guaranty is paid for by the sponsor of the 

deal in the form of a guaranty fee. In the case of the securitization of the rest of the prime loan universe, 

the credit enhancement mechanism employed is the subordinated structure wherein there are bond 

classes that have different degrees of priority with respect to both cash inflows and loss write-offs.” 

(FABOZZI, Frank J., e KOTHARI, Vinod.  Introduction to Securitization.  New Jersey: John Wiley & 

Sons, Inc., 2008, p. 22). 

 
50

 “The secondary mortgage market presently runs with a combination of the agency-backed securities 

and non-agency securities, also known as private label securities.” (KOTHARI, Vinod.  Securitization: 

The Financial Instrument of the Future.  Singapore: John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd., 2006, p 329). 

 
51

 KOTHARI, Vinod.  Securitization: The Financial Instrument of the Future. Singapore: John Wiley & 

Sons (Asia) Pte Ltd., 2006, p. 330. 

 
52

 “President Reagan endeavored to provide private alternatives to government programs including 

funding mortgages for Americans. President Reagan stated in an address to the Presidents Commission 

on Privitazation: “presently, the Federal Government is the Nation’s largest lender, with $252 billion in 

direct loans, $450 billion in loan guarantees, and $453 billion in government-sponsored loans. We will 

be taking a close look at these assets to determine which loans can be better handled by the private 

sector.”  
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materializado em três principais normas, que buscavam conceder condições regulatórias 

paritárias para as operações non agency em relação às operações agency.   

 

Em primeiro lugar, editou a Secondary Mortgage Market Enhancement 

Act, de 1984 (“SMMEA”), que isentou as operações de MBS privadas de regras 

estaduais de registro de ofertas de valores mobiliários e vedação a aquisição por 

entidades reguladas em nível estadual, como bancos, seguradoras e fundos de pensão 

(blue sky laws) e permitiu a negociação a termo destes títulos, excluindo-os da vedação 

genérica aplicável aos valores mobiliários em geral
53

. Vale lembrar que justamente o 

fato das GSE não estarem sujeitas às blue sky laws foi um dos fatores determinantes 

para sua participação na gênese da securitização nos EUA
54

.  

 

Além disso, a mesma lei permitiu que bancos com atuação nacional 

pudessem comprar, em nome próprio e para sua própria carteira, os MBS privados, tais 

como já era permitido para os MBS emitidos em operações agency, o que aumentou 

muito a demanda por tais títulos; anteriormente, somente poderiam comprar os MBS 

privados em nome e por conta de clientes, para repasse a estes últimos
55

. Por fim, a 

                                                                                                                                               
As it turns out, President Reagan’s plan was simple: private citizens, rather than Fannie Mae or Freddie 

Mac, would provide cash to banks in return for a coupon that entitled those citizens (now investors) to 

receive regular payments from the principal and interest of the mortgages the banks were issuing. As 

discussed in Part II, the coupons and the rights associated with them are called pass-throughs. The fact 

that these passthroughs are issued by private financial institutions—as opposed to GSEs—distinguishes 

them from GSE MBS.” (HORTON, Brent J.  In Defense of Private-Label Mortgage-Backed Securities 

(March 1, 2009).  In Florida Law Review, Vol. 61, 2009, p. 847.  Disponível em 

<https://ssrn.com/abstract=2256971>). 

 
53

 HORTON, Brent J.  In Defense of Private-Label Mortgage-Backed Securities (March 1, 2009).  In 

Florida Law Review, Vol. 61, 2009, pp. 848-849. Disponível em <https://ssrn.com/abstract=2256971>. 

 
54

 “It was Freddie Mac that worked with us to overcome the roadblocks to securitization. (…) As a federal 

agency, it was exempt from the state blue-sky laws and legal investment statutes.  Because of these 

exemptions, Freddie Mac had the ability to issue mortgage pass-through securities, and Wall Street was 

then able to widely distribute the securities.  The first securitization was consummated by Freddie Mac 

and Salomon Brothers from the mortgage portfolio of Perpetual Savings, a thrift headquartered in 

Washington, D.C.  Securitization lessened the burden on thrifts and made Freddie Mac a major player.  

In turn, Freddie Mac gave us the preemption from state statutes and a conventional loan product we 

could sell to public investors nationally.” (RANIERI, Lewis.  The origins of securitization, sources of its 

growth, and its future potential.  In KENDALL, Leon T., e FISHMAN, Michael J. (Coord.).  A primer on 

securitization.  Cambridge: MIT Press, 2000, p. 34). 

 
55

 “The Glass-Steagall Act restricted the ability of national banks to purchase securities from a single 

issuer.176 Glass-Steagall stated in relevant part: 

 

‘The business of dealing in securities and stock . . . [by a national bank] shall be limited to purchasing 

and selling such securities and stock without recourse, solely upon the order, and for the account of, 

customers, and in no case for its own account . . . . Provided [a national bank] may purchase for its own 
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SMMEA criou um veículo com vantagens tributárias para a realização destas operações, 

o REMIC, sobre o qual falaremos mais adiante neste capítulo. 

 

Voltando à questão do maior risco de crédito das operações non agency 

em comparação com aquelas que contam com a participação dos GSE, que decorre da 

ausência da “garantia implícita” acima referida, para mitigar o risco de inadimplemento 

superior, podem ser utilizadas garantias em sentido jurídico estrito (como fianças, 

fianças bancárias, garantias reais), seguros de crédito e outros mecanismos de mitigação 

do risco de crédito – ou reforço de crédito (credit enhancement) que, do ponto de vista 

econômico, asseguram o pagamento dos recebíveis lastreadores
56

.  Já exploramos 

brevemente tais mecanismos no item 2.2 acima. 

 

Em termos de estrutura contratual, é importante notar que tanto as 

operações “privadas” quanto as operações “públicas” podem adotar dois tipos principais 

de estrutura de pagamento dos títulos emitidos: os títulos podem possuir estrutura de 

                                                                                                                                               
account investment securities under such limitations and restrictions as the Comptroller of the Currency 

may by regulation prescribe. In no event shall the total amount of the investment securities of any one 

obligor or maker, held by the [national bank] for its own account, exceed at any time 10 per centum of its 

capital stock actually paid in and unimpaired and 10 per centum of its unimpaired surplus fund’ 

 

The 10% restriction on the purchase of investment securities for the national bank’s own account was a 

major impediment to the proliferation of private-label MBS. SMMEA solved this problem by exempting 

private-label MBS from Glass-Steagall, allowing FDIC financial institutions to invest in private-label 

MBS, stating: 

 

‘[Glass-Steagall] is amended by adding at the end of paragraph Seventh the following: ‘the limitations 

and restrictions contained in this paragraph as to an association purchasing for its own account 

investment securities shall not apply to securities that . . . (C) are mortgage related securities . . . .’”. 

(HORTON, Brent J.  In Defense of Private-Label Mortgage-Backed Securities (March 1, 2009).  In 

Florida Law Review, Vol. 61, 2009, p. 855.  Disponível em <https://ssrn.com/abstract=2256971>). 

 
56

 “Non-agency originations are obviously characterized by much higher spreads and much lower LTV 

ratios. These loans are taken to the capital market by larger originators directly, or by larger 

securitization specialists who buy out portfolios of smaller originators or retailers.  

 

These are taken to the capital market with credit-enhancements. Notably, in the agency-backed market, 

credit-enhancements are not required as the agencies themselves guarantee repayment. However, in the 

private label market, various forms of enhancements include excess spread, higher subordination, and 

sometimes even third-party support: “Throughout the 1980s, third-party supports such as pool insurance, 

bond insurance, letters of credit (LOCs), and corporate guarantees were most frequently used. However, 

investors’ heightened awareness of event risk (mostly due to bank and insurance company downgrades), 

combined with the withdrawal of many third-party credit enhancement providers from the mortgage 

business in the aftermath of the Texas, New England, and California real estate debacles, resulted in a 

decisive turn towards subordination and other “standalone” (as opposed to externalthird-party) credit-

enhancement techniques that are internal to the structure itself.” (KOTHARI, Vinod.  Securitization: The 

Financial Instrument of the Future.  Singapore: John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd., 2006, p. 329-330). 
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pagamento do tipo pass through ou estrutura de pagamento do tipo pay through.  Os 

primeiros correspondem à estrutura que preveja a realização de pagamentos, aos 

investidores, nas datas e conforme os montantes que venham a ser recebidos pelo VPE 

em relação à carteira de créditos-lastro.   

 

Por seu turno, os títulos pay through não possuem esta correlação, de 

modo que seus pagamentos (em termos de datas e montantes) não possuem uma 

correlação estrita com os pagamentos dos recebíveis-lastro
57

, possibilitando o 

reinvestimento de recursos recebidos pelo VPE, o que leva a diferenças inclusive na 

estrutura do próprio veículo, por exemplo, no tocante às regras para tal reinvestimento, e 

possíveis implicações fiscais
58

 
59

. 

 

Segundo as estatísticas da SIFMA, as operações agency preponderam 

sobre as operações non agency em termos de montante. Em 2016, foram realizadas 

emissões de títulos em operações de securitização nos Estados Unidos da América no 

valor total de US$2,2 trilhões, dos quais apenas US$167,7 bilhões correspondem a 

operações non agency (ou pouco mais de 7,5% do total)
60

. 

 

                                                 
57

 “In the prospectus for a securitization, the securities are actually referred to as certificates: pass-

through certificates or pay-through certificates. The distinction between these two types of certificates is 

the nature of the claim that the certificate holder has on the cash flow generated by the asset pool. If the 

investor has a direct claim on all of the cash flow and the certificate holder has a proportionate share of 

the collateral’s cash flow, the term pass-through certificate (or beneficial interest certificate) is used. 

When there are rules that are used to allocate the collateral’s cash flow among different bond classes, the 

asset-backed securities are referred to as pay-through certificates.” (FABOZZI, Frank J., e KOTHARI, 

Vinod.  Introduction to Securitization.  New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2008, p. 10). 

 
58

 “Special purpose entities are often classified as either pass-through or pay-through structures. Pass-

through structures pass all of the principal and interest payments of assets through to the investors. Pass-

through are therefore generally passive tax vehicles and do not attract tax at the entity level. Pay-through 

structures allow for reinvestment of cash flows, restructuring of cahs flows and purchase of additional 

assets” (TAVAKOLI, Janet M.  Structured Finance and Collateralized Debt Obligations: New 

Developments in Cash and Synthetic Securitization.  2ª Edição.  New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 

2008, p. 7). 

 
59

 Para uma comparação entre estruturas pass thorugh e pay through, ver KOTHARI, Vinod.  

Securitization: The Financial Instrument of the Future.  Singapore: John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd., 

2006, p. 86. 

 
60

 U.S. SECURITIZATION Year in Review 2016. New York: Securities Industry and Financial Markets 

Association, 2016, p. 2. 
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2.3.1.2  ABS, MBS, CMO, CDO, CBO, CLO, CFO e outros títulos emitidos: 

ativos subjacentes  

 

  Neste ponto, vamos analisar a terminologia adotada para nomear os 

diversos títulos emitidos em estruturas de securitização no mercado norte-americano.  

Referidos recebem denominações diversas e desprovidas de uma padronização rígida, 

variando principalmente em função da natureza dos créditos que lastreiam os títulos 

emitidos. Para fins do presente trabalho e como forma de sistematização, esta seção se 

baseará primordialmente nos conceitos adotados por KOTHARI, por seu caráter mais 

didático, embora haja outras propostas para essa taxonomia na literatura estrangeira
61

. 

 

  Em primeiro lugar, ABS ou asset backed securities pode significar tanto 

uma descrição genérica para qualquer valor mobiliário emitido com lastro em ativos 

subjacentes, em um sentido amplo, quanto valores mobiliários lastreados por ativos que 

não sejam empréstimos garantidos por hipotecas (mortgages)
62

, em oposição aos MBS 

ou mortgage backed securities, que são valores mobiliários emitidos com lastro em 

empréstimos garantidos por hipotecas
63

 
64

. Na primeira acepção referida neste 

parágrafo, os ABS seriam o gênero do qual os demais títulos emitidos em securitizações 

seriam espécies. Como veremos adiante, a regulamentação adotada nos EUA adota esta 

acepção. 

 

  Os MBS ainda são divididos entre RMBS, ou residential mortgage 

backed securities, e CMBS, ou commercial mortgage backed securities, que se 

diferenciam pelo tipo de propriedade financiada pelo empréstimo garantido por 

hipoteca. Os primeiros são empréstimo relativos a imóveis residenciais, e os segundos a 
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 Por exemplo, vejam-se as definições adotadas por TAVAKOLI, que deixa expressa a ressalva de que 

“Terms used in the mortgage market are sometimes difficult to interpret”: TAVAKOLI, Janet M.  

Structured Finance and Collateralized Debt Obligations: New Developments in Cash and Synthetic 

Securitization.  2ª Edição.  New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2008, pp. 1-3. 
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 KOTHARI, Vinod.  Securitization: The Financial Instrument of the Future.  Singapore: John Wiley & 

Sons (Asia) Pte Ltd., 2006, p. 40. 
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 KOTHARI, Vinod.  Securitization: The Financial Instrument of the Future.  Singapore: John Wiley & 

Sons (Asia) Pte Ltd., 2006, p. 50. 
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 Para esta segunda acepção, ver FABOZZI, Frank J., e KOTHARI, Vinod.  Introduction to 

Securitization.  New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2008, p. 149. 
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imóveis comerciais, o que implica uma origem diferente dos ativos subjacentes e uma 

análise de tais carteiras de crédito com peculiaridades específicas
65

. 

 

  Outra categoria relevante são os CMO ou collateralized mortgage 

obligations, títulos igualmente lastreados em empréstimos garantidos por hipotecas mas 

que, ao contrário do ABS e do MBS, possuem estrutura de pagamentos mais complexas. 

Em securitizações envolvendo a emissão de CMO, os títulos emitidos sempre são 

divididos em diferentes tranches ou séries com diferentes datas de vencimento e 

diferentes níveis de preferência entre os títulos emitidos em cada série
66

.  Embora 

possam existir diferentes tranches em emissões de ABS e MBS, esta característica 

surgiu com as primeiras operações de CMO e são inerentes à sua estrutura. 

 

Isto é: existem títulos que possuem preferência em relação aos demais no 

recebimento dos recursos oriundos dos pagamentos do conjunto de empréstimos que os 

lastreiam, enquanto os demais títulos se subordinam às classes mais seniores
67

.  Isso 

permite que investidores com demandas diferentes de risco e prazo de retorno do 

investimento possam participar de uma mesma operação de securitização, havendo, via 

de consequência, expectativas de remuneração diversas entre as séries de títulos 

emitidas
68

.   
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 FABOZZI, Frank J., e KOTHARI, Vinod.  Introduction to Securitization.  New Jersey: John Wiley & 

Sons, Inc., 2008, p. 152. 
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 KOTHARI, Vinod.  Securitization: The Financial Instrument of the Future.  Singapore: John Wiley & 

Sons (Asia) Pte Ltd., 2006, p. 43. 
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 KOTHARI, Vinod.  Securitization: The Financial Instrument of the Future.  Singapore: John Wiley & 

Sons (Asia) Pte Ltd., 2006, pp. 87-88. 
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 “The CMO structure breaks the investors into different tranches or different series of investors based 

on the duration for which they want to invest. The CMO structure proceeds on the principle of paying 

interest to all investors (excluding zero coupon bond holders), but principal is paid sequentially based on 

the priorities of different investors. For example, the A series of investors would be repaid first, so the 

entire principal collected, including pre-paid principal, is first used to pay off A-class investors. Once A-

class is fully retired, repayments are made to B-class, with as many sequential classes as required. The 

last is Z-class, which receives a bullet payment at the end of the transaction. In the meantime, interest 

collected may be passed on to all the investors as per their outstanding investment.” (KOTHARI, Vinod.  

Securitization: The Financial Instrument of the Future.  Singapore: John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd., 

2006, p. 88). 
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Essa estrutura foi utilizada pela primeira vez em 1983 e superou as 

limitações das estruturas de títulos dos tipos pass through e pay through que, 

inicialmente, não previam a emissão de diferentes séries em uma mesma securitização
69

. 

 

Derivados da estrutura negocial inaugurada pelo CMO, outros títulos 

similares surgiram, cuja diferença básica em relação ao CMO são os ativos lastreadores 

respectivos. Assim, o CLO, ou collateralized loan obligation, é um título com 

características de estrutura de pagamentos e emissão em séries similar ao CMO, mas 

lastreado por empréstimos em geral (exceto empréstimos garantidos por hipotecas); o 

CBO, ou collateralized bond obligation, é lastreado em valores mobiliários 

representativos de dívida assumida pelo respectivo emissor (referidos genericamente 

como bonds)
70

 
71

; e o CFO, ou collateralized fund obligation, é lastreado em títulos de 

emissão de fundos de investimento
72

.   

 

Ainda, há o CDO, ou collateralized debt obligation, geralmente 

considerada uma categoria genérica para englobar tanto os já citados CBO, CLO e 

CFO
73

 (ou até mesmo como uma designação genérica englobando inclusive o citado 

CMO
74

)
75

.  
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 “The pay-through mechanism solved one of the major difficulties of the pass-through – mismatching the 

recoveries and repayments. It still did not allow investors the facility of different tenure and repayment 

choices. Some investors may prefer a short-term investment, whereas some may invest for a longer 

period. Passing on equal payment to all is to ignore their different needs.” (KOTHARI, Vinod. S 

ecuritization: The Financial Instrument of the Future.  Singapore: John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd., 

2006, p. 87). 
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 “Notably, the term “mortgage obligation” is only to use the usual jargon for these bonds; there is no 

reason why the application of this device should be limited only to mortgage obligations. For example, 

when these bonds are backed by a portfolio of loans transferred by the originator, they are called 

collateralized loan obligation or collateralized debt obligation bonds, or CLO/CBOs for short.” 

(KOTHARI, Vinod.  Securitization: The Financial Instrument of the Future.  Singapore: John Wiley & 

Sons (Asia) Pte Ltd., 2006, p. 87). 
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 A diferença entre os ativos lastreadores implica diferenças práticas na seleção destes ativos e na 

estrutura jurídica das operações respectivas; neste sentido, ver KOTHARI, Vinod.  Securitization: The 

Financial Instrument of the Future.  Singapore: John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd., 2006, p. 441. 
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 KOTHARI, Vinod.  Securitization: The Financial Instrument of the Future.  Singapore: John Wiley & 

Sons (Asia) Pte Ltd., 2006, p. 414 e 446. 
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 Como já dissemos, não há uniformidade nas propostas taxonômicas constantes da literatura. Neste 

sentido: 
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Isso se justifica pelo fato de ser comum que operações de securitização 

com estruturas de pagamento e emissão de títulos em séries, como aquela a que nos 

referimos ao tratar dos CMO, envolva um misto de ativos lastreadores, englobando 

tanto valores mobiliários de dívida (bonds) quanto empréstimos (loans) e, 

eventualmente, outros ativos, o que justifica a adoção do “CDO” como uma designação 

genérica para estes títulos estruturalmente mais complexos
76

. 

 

                                                                                                                                               
“Collateralized debt obligation (CDO) is a generic term for a subset of securitizations. Collateralized 

debt obligations can be backed by any type or combination of types of debt: tranches of other 

collateralized debt obligations, asset-backed bonds, notes issued by a special purpose entity that 

puchases other underlying assets that are used as collateral to back the notes, hedge fund obligations, 

bonds, loans, future receivables, or any other type of debt. 

 

The term collateralized debt obligation encompasses collateralized debt obligations (CBOs), 

collateralized mortgage obligations (CMOs), collateralized fund obligations (CFOs), asset-backed 

securities (ABSs), synthetic credit structures, and more. In the U.S. capital markets, the term asset-backed 

securities was originally used to describe deals backed by credit card receivables and auto loans. In 

recent years, the term has also been used to describe residential mortgage-backed securitires (RMBS) 

and commercial mortgage-backed securities (CMBS).” (TAVAKOLI, Janet M.  Structured Finance and 

Collateralized Debt Obligations: New Developments in Cash and Synthetic Securitization.  2ª Edição.  

New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2008, p. 2). 

 
75

 Note-se também que há outras denominações, embora menos frequentes, designando títulos que adotam 

a estrutura básica do CDO/CMO mas tem como lastro outros tipos de ativos, como índices de 

commodities, derivativos de câmbio, entre outros. Segundo FABOZZI e KOTHARI: 

 

“Over a period of time, the CDO technology has continued to proliferate, and lots of collateral types have 

come up using the same essential structuring principles: Hence, in the marketplace, one may hear many 

similar sounding terms referring to the collateral type that has gone into making a CDO or CDO-like 

structure: 

 Collateralized synthetic obligations (CSOs). A CDO that consists of a synthetic asset pool. 

 Collateralized fund obligations (CFOs). A CDO-like structure that acquires investments in 

hedge funds or private equity funds 

 Collateralized commodity obligations (CCOs). A structure that acquires exposures in commodity 

derivatives 

 Collateralized exchange obligations (CXOs). A structure that acquires exposures in exchange 

rate derivatives, and so on.” (FABOZZI, Frank J., e KOTHARI, Vinod.  Introduction to 

Securitization.  New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2008, p. 213). 

 
76

 “The term CDO owes its origin to the collateralized mortgage obligation (CMO) market where RMBS 

transactions migrated from a pure pass-through form to use the bond or obligations form, backed or 

collateralized by a pool of mortgages. When banks used the same device to securitize pools of corporate 

loans, the natural term to use was collateralized loan obligations or CLOs.  

 

The term CLO is restricted to a pool of straight loans. However, quite often, corporate exposures are held 

in the form of bonds. Hence, collateralized bond obligations (CBOs) would refer to securitization of a 

pool of corporate bonds. More likely than not, a securitization of corporate exposures would include both 

loans and bonds—hence, the term CDO was more appropriate. A CDO is a generic name for 

collateralized loan obligations and collateralized bond obligations.” (FABOZZI, Frank J., e KOTHARI, 

Vinod.  Introduction to Securitization.  New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2008, pp. 212-213). 
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  FABOZZI e KOTHARI ainda exploram diversas possíveis classificações 

dos CDO.  Em primeiro lugar, os dividem em CDO pela finalidade da sua estruturação; 

se adotados para captação de recursos pelo cedente, retirando os ativos lastreadores 

cedidos ao VPE, tais CDO são considerados um balance sheet CDO. Em contraste, se o 

VPE adquire ativos no mercado buscando arbitragem do retorno dos ativos lastreadores 

em relação à remuneração a ser paga aos adquirentes do CDO, temos os arbitrage 

CDO
77

.  

 

  Ainda, conforme a natureza dos ativos lastreadores, podem ser 

classificados em high yield CDO, se os ativos lastro possuem altas taxas de 

remuneração; se lastreados em ativos com classificação de risco elevada, temos os 

investment grade CDO; se os ativos lastreadores do CDO são outros CDO ou outras 

obrigações emitidas no âmbito de operações de securitização, temos o CDO squared ou 

CDO
2
; caso o VPE emitente do CDO seja o próprio originador do créditos lastro – o 

que, como veremos adiante, pode ser interpretado como uma estrutura que não se 

enquadre como uma securitização – temos um primary-market CDO
78

. 

 

  Outra possível classificação diz respeito ao método de avaliação dos 

créditos que lastreiam o CDO. Se a avaliação da carteira é feita por seu valor nominal 

corrigido pela taxa de juros contratada, temos o par value CDO; se a referida avaliação 

é feita a partir de valor de mercado de tais ativos, temos o market value CDO
79

. 

 

  Os autores separam os CDO em outras 3 categorias conforme a prévia 

definição dos créditos que serão adquiridos com os recursos captados dos investidores 

que adquirem os CDO. Se previamente definida a carteira de créditos no momento da 

captação dos recursos pelo VPE, temos os fully ramped up CDO; caso a captação seja 

realizada previamente à busca dos ativos lastreadores e sua aquisição, temos os to be 

ramped up CDO; e os partly ramped up CDO são aqueles em que parte dos recursos 
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Sons, Inc., 2008, pp. 216-217. 
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captados são alocados em créditos definidos previamente e parte em créditos a serem 

buscados pelo VPE
80

. 

 

  Por fim, classificam os CDO em cash CDO, synthetic CDO e hybrid 

CDO.  Os primeiros são emitidos em estruturas em que a aquisição dos créditos 

lastreadores é realizada mediante pagamento em dinheiro. Já no segundo tipo, os 

créditos são atrelados à estrutura de securitização por meio da celebração de um 

contrato de derivativo de crédito. O terceiro é emitido em estruturas que mesclam as 

duas formas de exposição ao risco dos créditos lastreadores
81

.  Exploraremos melhor a 

segunda categoria, também referida como securitização sintética no próximo item, em 

vista de suas peculiaridades. 

 

2.3.1.3  Estruturas revolventes 

 

  As estruturas de securitização revolventes se caracterizam pela utilização 

dos recursos recebidos pelo VPE em decorrência do pagamento dos recebíveis 

originalmente adquiridos com os recursos captados junto aos investidores para a 

aquisição de novos recebíveis
82

.   

 

  Este procedimento se repete até que se aproxime a época de pagamento 

dos títulos emitidos pelo VPE.  Neste passo, a revolvência é suspensa, isto é, o VPE 
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Sons, Inc., 2008, p. 217. 
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 Importante não confundir as estruturas revolventes com a securitização de créditos futuros, que 

exploraremos mais adiante. Nas palavras de FABOZZI e KOTHARI, “a revolving asset structure is not 

really a future flow securitization. In a future flow transaction, the receivables transferred to the SPV at 

the inception is much less than the funding raised from the investors, as the transaction relies on 

receivables to be generated and sold in the future. For revolving transactions, however, at the inception 

the value of the asset transferred to the special purpose vehicle (SPV) equals (or, taking into account 

overcollateralization and seller’s share, exceeds) the funding raised from the investors. However, there 

are assets acquired by the SPV on an ongoing basis until the amortization period starts.” (FABOZZI, 

Frank J., e KOTHARI, Vinod.  Introduction to Securitization.  New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 

2008, p. 155). 
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passa a represar os recursos relativos ao pagamento dos recebíveis que lastreiam a 

securitização e a utilizá-los para amortização dos títulos emitidos pelo VPE
83

. 

 

  A utilização deste tipo de estrutura é comum em securitizações 

envolvendo créditos que possuem prazo de vencimento mais curto do que o prazo de 

vencimento dos títulos emitidos pelo VPE, e seu exemplo clássico são as securitizações 

com lastro em recebíveis de cartão de crédito, que possuem prazo de vencimento 

curto
84

. 

 

  Neste contexto, é comum haver previsões contratuais de eventos que, 

uma vez ocorridos, causam a suspensão da revolvência e o direcionamento dos recursos 

oriundos do pagamento dos recebíveis integrantes da carteira do VPE para o pagamento 

antecipado dos títulos emitidos pelo VPE, em mecanismo similar ao vencimento 

antecipado de um empréstimo.   

 

  Os referidos eventos podem estar ligados a problemas relativos ao VPE 

(por exemplo, em decorrência de descumprimento de previsões contratuais pelo VPE) e, 

principalmente, piora nos indicadores da qualidade de crédito dos recebíveis 

lastreadores da transação
85

. 

 

  Por sua própria estrutura, securitizações do tipo pass through são 

incompatíveis com mecanismos de revolvência, pois os recursos oriundos do pagamento 

dos recebíveis adquiridos pelo VPE são integralmente repassados aos investidores; já 

nas estruturas pay through, em que há uma mitigação da correlação entre o pagamento 

do lastro e o pagamento dos títulos emitidos pelo VPE, é possível haver a revolvência. 
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 Estruturas revolventes podem ser utilizadas, contudo, para acomodar securitizações de recebíveis dos 

mais diversos setores da economia. Por exemplo, podemos citar os empréstimos concedidos por 

instituições financeiras ligadas a montadoras de veículos às respectivas concessionárias de vendas de 

veículos (floor plan loans), muito bem explorado por STONE e ZISSU. Veja-se STONE, Charles Austin, 
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2.3.1.4  Securitização de recebíveis futuros 

 

  Ao contrário das estruturas revolventes, a securitização de fluxos de 

caixa futuros envolve a aquisição de direitos sobre créditos ou recebíveis que ainda não 

existem no momento em que a securitização é realizada, isto é, que se espera que 

venham a existir no futuro.  Estas receitas são auferidas no âmbito da exploração 

econômica de um negócio ou infraestrutura, do que decorre o risco de performance do 

operador do negócio ou da infraestrutura para que estas entradas de caixa na entidade 

cedente ou os créditos futuros venham a existir
86

. 

 

  Segundo FABOZZI e KOTHARI, para que um fluxo de caixa
87

 futuro 

possa ser securitizado, deve haver uma estrutura (framework) que justifique a 

expectativa de existência futura de tal fluxo de caixa. Assim, no exemplo dos autores, o 

proprietário de uma vaca pode pretender securitizar o fluxo de caixa futuro decorrente 

da venda de leite, mas uma securitização de fluxo de caixa de venda de leite tendo como 

contraparte um originador que não possui vaca ou leite seria investir em um sonho
88

. 

 

  Segundo RAINES e WONG, securitizações de fluxos de caixa futuro são 

costumeiramente utilizadas por originadores localizados em países emergentes, que 

possuem receitas de exportação ou de outra natureza devidas em moedas de países 

desenvolvidos, o que permite que tais estruturas possuam um risco de crédito melhor 

que a dívida soberana do país do originador
89

.   
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 Tradução literal de cashflow. 
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 “Future flow receivables securitization transactions are typically suited to originators that are located 
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export revenues or which have other claims denominated in stable and freely convertible currencies from 
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WONG, Gabrielle. Aspects of Securitization of Future Cash Flows Under English and New Yok Law. In 

Duke Journal of Comparative & International Law, Vol 12, No 02, 2002, pp. 458-459). 
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  KETKAR e RATHA consideram que a securitização de fluxo de caixa 

futuro pode ser utilizada como mecanismo de captação de recursos por empresas de 

países emergentes que estejam enfrentados crises de liquidez, em vista da peculiaridade 

de sua estrutura
90

. 

 

  Em termos de estrutura, FABOZZI e KOTHARI ressaltam a utilização de 

mecanismos de amortização antecipada dos títulos emitidos, que aproximam a 

securitização de recebíveis futuros das estruturas revolventes acima exploradas, assim 

como apontam ser comum a cessão de direitos sobre recebíveis futuros em montante 

muito superior ao dos títulos emitidos pelo VPE como forma de mitigação do risco de 

inexistência parcial destes recebíveis no futuro – estrutura referida pelos autores como 

sobrecolateralização (overcollateralization)
91

. 

 

  Um ativo lastreador que vale mencionar neste passo são as indenizações 

de seguros, que tem sido objeto de securitização no mercado americano.  Como em todo 

contrato de seguro, a existência do pagamento da indenização decorre da ocorrência de 

um evento futuro e incerto previsto na apólice de seguro
92

.  As securitizações com lastro 

em apólices de seguro de vida têm sido apelidadas de death bonds e sido alvo de críticas 

pelo caráter ético duvidoso do investimento
93

. 
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 “Still, governments may find this asset class attractive because it can provide a way of accessing 

markets during liquidity crises. Because of their investment-grade rating, future flow deals attract a much 

wider class of investors than unsecured deals. Thus, future flow deals can improve market liquidity and 

reduce market volatility, making them even more attractive to international investors in other asset 

classes. For many developing countries, securitization of future flow receivables may be the only way to 
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society” (MARTIN, Susan Lorde. Betting on the Lives of Strangers: Life Settlements, STOLI, and 
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2.3.1.5  Securitização sintética  

 

  Estruturas de securitização sintética, como acima já dito, envolvem a 

aquisição do risco de crédito de uma carteira de recebíveis não por meio da aquisição 

dos próprios ativos, mas pela celebração, entre o VPE e o titular dos créditos (ou um 

terceiro, como uma instituição financeira que tenha previamente assumido o risco de 

crédito da carteira de recebíveis, por exemplo), de um contrato derivativo
94

 pelo qual o 

risco de inadimplemento de certos créditos é transferido da parte titular do ativo para 

outra (adiante, nos referiremos a tais contratos como “derivativos de crédito”)
95

 
96

.   

 

  O mais simples instrumento derivativo de crédito é o credit default swap 

ou CDS.  Em um CDS, o titular dos créditos (a quem nos referiremos adiante como 

“comprador da proteção”) contrata com uma contraparte (a quem nos referiremos como 

“vendedor da proteção”) a obrigação desta última de pagar à primeira o montante total 

dos créditos em caso de inadimplemento pelo respectivo devedor original.  O vendedor 

da proteção, em contrapartida à assunção do risco de crédito, recebe uma remuneração – 

denominada de prêmio
97

. 

 

                                                                                                                                               
Securitization. In University of Pennsylvania Journal of Business Law, Vol. 13, Edição 1 (Outono 2010), 

p. 217). 

 
94

 Ao tratar dos contratos derivativos, SALOMÃO NETO afirma que é característica estrutural dos 

derivativos “o fato de que os direitos e obrigações das partes dos negócios assim chamados derivam de 

um bem, índice ou taxa subjacente” (SALOMÃO NETO, Eduardo.  Direito Bancário.  São Paulo: Atlas, 

2014, p. 468).  Para mais detalhes sobre a tipologia e regime jurídico dos contratos derivativos, ver 

SALOMÃO NETO, Eduardo.  Direito Bancário.  São Paulo: Atlas, 2014, pp. 467-504. 

 
95

 FABOZZI, Frank J., e KOTHARI, Vinod. Introduction to Securitization. New Jersey: John Wiley & 

Sons, Inc., 2008, pp. 214-215. 

 
96

 Interessante discussão diz respeito à assimetria informacional e risco moral em operações envolvendo 

riscos de crédito, na medida em que o comprador da proteção geralmente é o originador do crédito cujo 

risco não quer suportar e que possui, portanto, muito mais informações do que o vendedor da proteção 

para avaliar a qualidade e risco da carteira; além disso, o derivativo de crédito geralmente promove uma 

separação entre os riscos econômicos do crédito (atribuídos ao vendedor da proteção) e os direitos 

políticos e de cobrança judicial do crédito (que permanecem com o comprador da proteção, pois não há 

transferência do ativo em si). A esse respeito, ver TAVAKOLI, Janet M. Structured Finance and 

Collateralized Debt Obligations: New Developments in Cash and Synthetic Securitization. 2ª Edição. 

New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2008, p. 78. 

 
97

 TAVAKOLI, Janet M. Structured Finance and Collateralized Debt Obligations: New Developments in 

Cash and Synthetic Securitization. 2ª Edição. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2008, pp. 47-48. 
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  Além do CDS, BELL e DAWSON mencionam as credit linked notes, ou 

CLN, instrumentos de dívida que buscam replicar o comportamento de outros 

instrumentos dívida.  Nesta estrutura, o vendedor da proteção compra o CLN do 

vendedor da proteção e, em troca recebe remuneração equivalente ao instrumento de 

dívida replicado pelo CLN e, no seu vencimento, o valor do principal devido sob o 

instrumento de dívida replicado – ou, no caso de inadimplemento, sofre a perda 

correlata.  Diferença relevante em relação ao CDS é o fato de que o vendedor da 

proteção ser obrigado a pagar ao comprador da proteção o valor de face total da dívida 

replicada
98

. 

 

  Ainda, os mesmos autores mencionam o total rate of return swaps ou 

TRORS, pelo qual o comprador da proteção paga ao comprador da proteção o montante 

total da remuneração do ativo de referência (em relação ao qual a proteção de crédito é 

comprada), acrescido da variação positiva do valor de mercado do ativo de referência, 

se houver. Por seu turno, o vendedor da proteção se compromete a pagar ao comprador 

não só o valor de principal e juros do ativo de referência, mas também a variação 

negativa do valor de mercado do referido ativo
99

. 

 

  Em uma securitização sintética, portanto, o VPE atua como o vendedor 

de proteção contra o risco de inadimplência de uma carteira de créditos, e os prêmios 

que recebe da contraparte no derivativo de crédito são a fonte de recursos para 

pagamento dos títulos emitidos na securitização – em geral, CDO.   

 

  Ao contrário das estruturas tradicionais de cash CDO, esta estrutura 

permite a realização de operações com valor envolvido em créditos subjacentes muito 

grande, sem a necessidade de captação de um montante de recursos equivalente, dado 

que o VPE não adquire os créditos.  O montante de recursos captado é usualmente 

alocado em investimentos de baixo risco e é utilizado como uma estrutura de reforço de 

                                                 
98

 BELL, Ian, e DAWSON, Petrina. Synthetic Securitization: Use of Derivative Technology for Credit 

Transfer. In 12 Duke Journal of Comparative & International Law 541-562 (2002). Disponível em 

<https://scholarship.law.duke.edu/djcil/vol12/iss2/25>, p. 554. 

 
99

 BELL, Ian, e DAWSON, Petrina. Synthetic Securitization: Use of Derivative Technology for Credit 

Transfer. In 12 Duke Journal of Comparative & International Law 541-562 (2002). Disponível em 

<https://scholarship.law.duke.edu/djcil/vol12/iss2/25>, pp. 554-555. 
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crédito da securitização para absorção do risco de inadimplemento dos ativos de 

referência cujo pagamento é assegurado pelos derivativos de crédito
100

. 

 

2.3.1.6  Os VPEs e peculiaridades fiscais no mercado norte-americano 

 

Há grande liberdade no mercado norte-americano, do ponto de vista 

regulatório, sobre quais entidades podem ser utilizadas como VPE.  Este pode ser 

organizado sob a forma de uma corporation, de uma partnership, de uma limited 

liability company ou de um trust
101

.  Ainda, em se tratando de emissão de MBS, o VPE, 

em sua totalidade ou em relação a parcela de seu conjunto de recebíveis, pode escolher 

se submeter a certas regras de caráter fiscal que conferirão a ela tratamento mais 

favorável, qualificando-se como um real estate mortgage investment conduit, ou 

simplesmente REMIC
102

 
103

.   

 

Ao eleger o tratamento fiscal de REMIC, a entidade passa a ser 

tributariamente neutra, isto é, deixa de estar sujeita à tributação corporativa incidente 

sobre as empresas em geral
104

.  No entanto, passa a ter de obedecer certas restrições, 

                                                 
100

 FABOZZI, Frank J., e KOTHARI, Vinod. Introduction to Securitization. New Jersey: John Wiley & 

Sons, Inc., 2008, pp. 215-216. 

 
101

 “A special purpose vehicle or special purpose entity is a legal entity which has been set up for a 

specific, limited purpose by another entity, the sponsoring firm. An SPV can take the form of a 

corporation, trust, partnership, or a limited liability company. The SPV may be a subsidiary of the 

sponsoring firm, or it may be an “orphan” SPV, one that is not consolidated with the sponsoring firm for 

tax, accounting, or legal purposes (or may be consolidated for some purposes but not others). Most 

commonly in securitization, the SPV takes the legal form of a trust.” (GORTON, Gary B.; e SOULELES, 

Nicholas S. Special Purpose Vehicles and Securitization (September 1, 2005). In FRB Philadelphia 

Working Paper No. 05-21, p. 7. Disponível em <https://ssrn.com/abstract=713782>). 

 
102

 KOTHARI, Vinod. Securitization: The Financial Instrument of the Future. Singapore: John Wiley & 

Sons (Asia) Pte Ltd., 2006, pp. 749-750. 

 
103

 “Under the Act, any entity, including a corporation, partnership, or trust, that meets specified 

requirements would be permitted to elect to be treated as a REMIC. In addition, a segregated pool of 

assets also may qualify as a REMIC as if it were an entity meeting the requirements. To elect REMIC 

status, requirements relating to the composition of assets and the nature of the investors' interests must be 

satisfied, and an election to be treated as a REMIC must be in effect for the taxable year, and if 

applicable, all prior taxable years.” (JOINT TAX COMMITTEE. General Explanation of the Tax 

Reform Act of 1986. Washington: U.S Government Printing Office, 1987, p. 427). 

 
104

 Conforme dispõe o §806 do Internal Revenue Code, incluído em 1986 por meio da Tax Reform Act de 

1986:  

 

“26 U.S. Code § 860A - Taxation of REMIC’s 

(a) General rule 
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como, por exemplo, adquirir apenas recebíveis consistentes em empréstimos com 

garantia hipotecária e outros ativos permitidos pela legislação específica aplicável
105

, 

que inclui títulos emitidos por outras entidades qualificadas como REMIC.  

 

A criação deste tratamento fiscal foi um incentivo deliberadamente 

concedido pelo Congresso estadunidense para incentivar operações de securitização 

imobiliária
106

, tratando o VPE como um mero canal (conduit) para que o investidor 

receba juros produzidos por ativos geradores de receita (income generating assets) – no 

caso, os empréstimos com garantia hipotecária.  Deste modo, seria evitada a tributação 

no nível do veículo e no nível do investidor, concentrando-se a incidência apenas no 

segundo.  

 

Em virtude destes benefícios, muitas emissões de MBS são realizadas 

por meio de VPE qualificados como REMIC e há, inclusive, certa confusão 

terminológica decorrente da metonímia do título pelo respectivo emissor, pois o jargão 

                                                                                                                                               
Except as otherwise provided in this part, a REMIC shall not be subject to taxation under this subtitle 

(and shall not be treated as a corporation, partnership, or trust for purposes of this subtitle). 

 

(b) Income taxable to holders 

The income of any REMIC shall be taxable to the holders of interests in such REMIC as provided in this 

part.” 

 
105

 §§806A a 806G do Internal Revenue Code. 

 
106

 “The Congress recognized the increasing extent to which real estate mortgages are traded on 

secondary markets and the increasing extent to which multiple-class arrangements are used in the 

"packaging" of mortgages. Further, the Congress understood that considerable uncertainty exists 

concerning several aspects of the Federal income tax treatment of these types of securities. Accordingly, 

the Congress wished to provide rules to clarify the treatment of such securities. The Congress believed 

that the best method for doing so is to provide a new type of vehicle for the issuance of such multiple 

class securities, and to provide rules that are as comprehensive as possible for the taxation of all 

transactions relating to the use of such vehicles.  

 

The Congress believed that this vehicle should be the exclusive vehicle (accompanied by exclusive tax 

consequences) relating to the issuance of multiple class mortgage-backed securities, and that availability 

of other vehicles should be limited to the extent possible. Nevertheless, the Congress believed that the 

vehicle provided should be the exclusive vehicle only after a reasonable transition period. The purpose of 

this transition period is to enable Congress to ascertain whether the vehicle provided is an appropriate 

and serviceable one.  

 

The Congress believed that there should be some relief from two levels of taxation (i.e., at the entity level 

and at the shareholder level) where an entity with multiple classes of interests holds only a pool of real 

estate mortgages and related assets, has no powers to vary the composition of its mortgage assets, and 

has other powers generally consistent with the preservation of trust status, provided that satisfactory 

rules are prescribed for the taxation of the multiple interests.” (JOINT TAX COMMITTEE. General 

Explanation of the Tax Reform Act of 1986. Washington: U.S Government Printing Office, 1987, p. 411). 
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de mercado denomina como “REMIC” certos títulos emitidos por entidades qualificadas 

como tal
107

. 

 

2.3.2  Operações na Europa 

 

2.3.2.1  Pfandbrief e covered bonds 

 

O principal título emitido no mercado europeu com vinculação a uma 

carteira de recebíveis subjacente são os pfandbriefe alemães.  Note-se que, em nossa 

opinião, tais títulos, como todos os covered bonds, não constituem título de 

securitização, embora haja autores que assim os considerem.  De qualquer modo, dada 

sua relevância, é importante sua menção neste passo. 

 

O pfandbrief
108

 é um título emitido por instituições financeiras alemãs 

com lastro em créditos concedidos ao setor público ou que possuam garantia 

imobiliária, de navios ou de aeronaves.   

 

Tais créditos, a partir da emissão do título, passam a integrar um 

patrimônio separado da instituição, afetado ao pagamento do título. Os créditos 

lastreadores do título permanecem, portanto, dentro do patrimônio do emissor – ou seja, 

tais créditos não saem do ativo do emissor, continuando registrados em seu balanço 

patrimonial
109

.   

 

Estes títulos surgiram na Prússia, em resposta do Rei Frederico II à 

escassez de crédito decorrente da Guerra dos Sete Anos, tendo sido o primeiro 

pfandbrief emitido em 1770
110

, originalmente para concessão de crédito agrícola 
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 KOTHARI, Vinod. Securitization: The Financial Instrument of the Future. Singapore: John Wiley & 

Sons (Asia) Pte Ltd., 2006, p. 342. 

 
108

 Em tradução livre e literal, pfandbrief significa vínculo. 
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 MASTROENI, Orazio.  Pfandbrief-style products in Europe.  In BIS Papers no. 5 - The changing 

shape of fixed income markets: a collection of studies by central bank economists. Basel: Bank for 

International Settlements, 2001, p. 46. 

 
110

 WANDSCHNEIDER, Kirsten. Lending to Lemons: Landschafts-Credit in 18th Century Prussia (June 

2013). NBER Working Paper No. w19159, p. 8. Disponível em <https://ssrn.com/abstract=2287019>. 
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mediante obtenção de garantia real sobre as propriedades rurais de proprietários de 

terras integrantes da nobreza.   

 

Inicialmente, os pfandbriefe eram emitidos por associações de crédito 

hipotecário, de direito público, constituídas de modo compulsório, denominadas 

Landschaften
111

.  Mais tarde, em 1900, foi editada a Hypothekenbankgesetz (Lei dos 

Bancos Hipotecários), para regulamentar a emissão de pfandbriefe por instituições 

financeiras e para outros tipos de empréstimo que não necessariamente agrícolas. 

 

Estes títulos são atualmente regidos pela Pfandbriefgesetz, editada 18 de 

fevereiro de 2005, e as instituições financeiras autorizadas a emitirem o título estão 

sujeitas a diversas disposições especiais, tais como (i) obter autorização prévia de 

operação concedida pela Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, a autoridade 

reguladora do mercado bancário alemão
112

; (ii) somente podem realizar negócios 

relativos ao pfandbrief, ou seja, conceder os empréstimos que podem lastrear o 

pfandbrief e emitir os títulos em comento
113

; (iii) seu patrimônio é dividido em 

patrimônios separados afetados ao pagamento de cada pfandbrief
114

; (iv) em caso de 

insolvência, estão sujeitas a um procedimento especial de liquidação, que pode, 

inclusive, envolver transferência dos patrimônios separados para outra instituição 

financeira emissora de pfandbrief
115

. 

 

  Apesar de MASTROENI e KOTHARI se referirem ao pfandbrief como 

um exemplo de modelo negocial de securitização de recebíveis (sendo que, além deles, 

RIBAKOVA e outros tratam os covered bonds como uma modalidade de 

                                                 
111

 Conforme informações constantes do sítio eletrônico da Associação de Bancos Alemães de Pfandbrief 

(Mortgage Bank Act (in force until 2005). Verband Deutscher Pfandbriefbanken. Disponível em  

<https://www.pfandbrief.de/cms/_internet.nsf/tindex/en_116.htm>. Acesso em 9 de maio de 2018. 

 
112

 Conforme §2, (1), do Pfandbriefgesetz. 

 
113

 Conforme §1 do Pfandbriefgesetz. 

 
114

 Conforme §4 do Pfandbriefgesetz. 

 
115

 Conforme §32 do Pfandbriefgesetz. 
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securitização
116

), a legislação alemã e a maioria da doutrina os trata como uma espécie 

de covered bond
117

.  Isso possui relevância pois a regulação europeia distingue os 

covered bonds de operações de securitização, aplicando a cada um deles regras 

específicas.  Analisaremos mais aprofundadamente suas diferenças e respectivas 

consequências no capítulo 3, adiante.  

 

Por agora, vale ressaltar que, na Europa, ao contrário do que ocorre nos 

Estados Unidos da América, a emissão de títulos cujos pagamentos possuam algum 

vínculo (jurídico ou econômico) com o pagamento de uma carteira de créditos é mais 

comumente estruturado, em termos de volume financeiro, na forma dos referidos 

covered bonds.  Neste sentido, em 2016, as emissões de títulos em operações de 

securitização da Europa perfizeram o montante total de €237,6 bilhões
118

, enquanto as 

emissões de covered bonds, no mesmo ano, somaram €487,821 bilhões
119

. 

 

Estes correspondem a uma dívida emitida por uma instituição financeira, 

garantida pela carteira de créditos e que confere ao titular prioridade de acesso a esta 

carteira num evento de insolvência da instituição, ao invés de realizar tal emissão por 

meio de veículos de propósito específico que adquirem tais créditos
120

. O pfandbrief é o 

exemplo mais recorrente deste tipo de título, mas nessa categoria podem ser 
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 RIBAKOVA, Elina; AVESANI, Renzo G.; e GARCIA PASCUAL, Antonio I.  The Use of Mortgage 

Covered Bonds (February 2007). IMF Working Paper No. 07/20. Disponível em 

<https://ssrn.com/abstract=961094>. 
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 Por exemplo, SCHWARCZ, Steven L.  The Conundrum of Covered Bonds. In Business Lawyer, Vol. 

66, p. 562, May 2011. Disponível em <https://ssrn.com/abstract=1661018>; QUIRK, Patrick.  Cover Me: 

The Economy is on Fire (the German Pfandbrief) (December 1, 2010). In German Law Journal, Vol. 11, 

No. 12, p. 1323, 2010, Disponível em <https://ssrn.com/abstract=1741267>. 
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 SECURITISATION Data Report – European Structured Finance, Q4: 2016. London: Association for 

Financial Markets in Europe, 2017, p. 6. 
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 EUROPEAN Covered Bond Fact Book 2017. Brussels: European Mortgage Federation – European 

Covered Bond Council (EMF-ECBC), 2017, p. 588. 

 
120

 A existência de possibilidade de acesso ao restante do patrimônio da instituição financeira é referida 

comumente na doutrina como dual recourse, isto é, o investidor pode ter sua dívida satisfeita ou pelos 

créditos que a garantem, ou pelo próprio emissor do título, com outros recursos próprios oriundos de seu 

patrimônio comum, como seria o caso comprasse um título quirografário. Já a segregação patrimonial 

destes créditos dados em garantia, que implica benefícios ao investidor em caso de concurso de credores, 

é usualmente referida na doutrina estrangeira como ring fencing. Vamos explorar no capítulo 4 estes 

conceitos mais a fundo.  Tais conceitos básicos são bem ilustrados em SCHWARCZ, Steven L. 

Securitization, Structured Finance, and Covered Bonds (December 14, 2012), p. 21, disponível em 

<https://ssrn.com/abstract=2182597>. 
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enquadradas das cédulas hipotecarias espanholas e as obligations fonciéres 

francesas
121

.  

 

2.3.2.2  Fundos de investimento e sociedades de propósito específico 

 

Ainda no cenário europeu, valem menção os fonds communs de créance, 

criados na França pela Loi n. 88-1201, de 23 de dezembro de 1988, os quais serviram de 

fonte de inspiração para a criação dos fundos de investimento em direitos creditórios 

brasileiros (sobre os quais discorreremos mais adiante neste capítulo)
122

 e depois 

regidos pelos artigos L214-43 a L214-49 do Code monétaire et financier.  Entretanto, 

enquanto na França os fonds communs de créance eram, na prática, utilizados 

preponderantemente para a aquisição de empréstimos bancários, no Brasil os fundos de 

investimento em direitos creditórios se prestam à aquisição de créditos oriundos de 

variadas atividades econômicas
123

.  

 

Segundo GERMAIN, os títulos emitidos por estes fundos costumam 

contar com os seguintes mecanismos de reforço de crédito, conceito que exploramos no 

item 2.2 acima deste trabalho
124

: (i) seguro ou caução bancária; (ii) emissão de cotas 

subordinadas, adquiridas pelo cedente; e (iii) cessão de créditos em volume maior que o 

necessário para o pagamento dos títulos emitidos (surdimensionnement des créances), 

ou uma compra com deságio elevado para economicamente assegurar a existência de 

fluxo de recursos suficiente para o pagamento aos investidores
125

.   
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 CROSS, Graham.  The German Pfandbrief and European Covered Bonds Market.  In FABOZZI, 

Frank J. e CHOUDHRY, Moorad (Editors). Handbook of European Structured Finance.  Hoboken: John 

Wiley & Sons, Inc, 2004, pp. 542-543. 
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 CAMINHA, Uinie.  Securitização.  São Paulo: Saraiva, 2007, p. 155. 
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 Diferença significativa entre os fonds communs de créances e os fundos de investimento em direitos 

creditório é a possibilidade de emissão, pelos primeiros, de títulos semelhantes às debêntures, além de 

cotas.  O fundo de investimento pátrio somente pode emitir cotas representativos de seu patrimônio 

(CAMINHA, Uinie.  Securitização.  São Paulo: Saraiva, 2007, p. 105, nota 160). 
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 Este termo – reforço de crédito – designa expedientes contratuais que não constituem juridicamente 

uma garantia real ou fidejussória, contudo, do ponto de vista econômico, servem para mitigar o risco de 

inadimplemento (ou risco de crédito) dos recebíveis lastreadores. 
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 GERMAIN, Michel.  La Titrisation des Créances en France.  In CAMPOS, Diego Leite de, et alii.  

Titularização de Créditos.  Lisboa: Instituto de Direito Bancário, 2000, p. 161. 
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Essas regras seriam modificadas novamente em 2013, por meio do 

Decreto n. 2013-687, que transformaria os fonds communs de créances em fonds 

communs de titrisation e criaria as sociétés de titrisation, sendo os primeiros 

organizados sob a forma de condomínio e os segundos como sociedades, podendo 

adquirir créditos de outras naturezas que não apenas bancários
126

. Com efeito, 

atualmente podem ser securitizados direitos creditórios de existência futura, fluxos de 

caixa futuros, créditos inadimplentes e qualquer outro título de dívida, regido pela lei 

francesa ou não
127

. 

 

Estrutura semelhante é utilizada na Espanha, com os Fondos de 

Titulización Hipotecaria - FTH, patrimônios autônomos despersonalizados que 

adquirem créditos hipotecários concedidos por bancos e emitem bonos de titulización 

hipotecaria. Estes títulos são quotas do patrimônio do FTH, que é administrado por uma 

sociedade gestora.   

 

Em 1998, foram criados os Fondos de Titulización de Activos y 

Sociedades Gestoras de Activos, que permitiram a aquisição de ativos de outras 

naturezas (que não créditos bancários), inclusive créditos de existência futura, e que os 

veículos se organizassem também sob a forma de sociedade anônima de propósito 

específico
128

. 

 

  Em Portugal, existe o fundo de titularização de créditos, no artigo 3°, “a”, 

do Decreto-Lei n. 453/99 português, que se organiza sob a forma de condomínio, e 

cujos títulos por ele emitidos se assemelham às cotas dos fundos de investimento em 

direitos creditórios, à exceção de que, no caso português, há limitação da 
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 Conforme artigos D-214-216-1 a D-214-240 do Code monétaire et financier. 

 
127

 “Any type of receivable may be securitised including, inter alia: 

 bank loans, commercial receivables and lease receivables; 

 existing or future receivables (the amount and maturity of which are not determined on the 

relevant transfer date); 

 defaulted or non-performing receivables or any type of debt instrument governed by French law 

or any foreign laws 

 future cash flows”. (HUBERT, Olivier.  France.  In Structured Finance & Securitisation.  

London: Law Business Research, 2017, p. 22). 
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 SILVA, João Calvão da. Titularização de Créditos. Lisboa: Almedina, 2005, p. 22. 
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responsabilidade dos titulares das unidades de titularização ao valor subscrito pelos 

respectivos investidores
129

.  

 

A mesma norma prevê, para a mesma finalidade, a possibilidade de 

constituição de sociedades de titularização de créditos, que se organizam sob a forma de 

uma sociedade anônima com objeto social exclusivo de securitização de créditos, e 

demandam autorização da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, autoridade 

reguladora do mercado de capitais local, para funcionar
130

. 

 

Encerrando esta seção 2.3.2, vale uma breve nota sobre a securitização 

no Reino Unido.  Não há regulamentação específica sobre o tema nesta jurisdição
131

, ao 
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 A regulamentação lusa determina que os fundos de titularização de créditos se organizam sob um 

“regime especial de comunhão”, isto é, sob uma forma especial de condomínio.  O mesmo ocorre com os 

fundos de investimento em direitos creditórios, embora isto não esteja expresso no texto das normas que 

os regulamentam.  Entretanto, no Brasil, as disposições excepcionais não abrangem a limitação da 

responsabilidade dos condôminos pelos débitos do fundo de recebíveis.  Veja-se o artigo 9° deste decreto, 

com ênfase para os incisos 1 e 4:  

 

“Artigo 9.º 

Noção 

 

1 - Os fundos de titularização de créditos, adiante designados por fundos, são patrimónios autónomos 

pertencentes, no regime especial de comunhão regulado no presente decreto-lei, a uma pluralidade de 

pessoas, singulares ou colectivas, não respondendo, em caso algum, pelas dívidas destas pessoas, das 

entidades que, nos termos da lei, asseguram a sua gestão e das entidades às quais hajam sido adquiridos 

os créditos que os integrem.  

 

2 - Os fundos são divididos em parcelas que revestem a forma de valores escriturais com o valor nominal 

que for previsto no regulamento de gestão do fundo e são designadas por unidades de titularização de 

créditos, adiante apenas unidades de titularização.  

 

3 - O número de unidades de titularização de cada fundo é determinado no respectivo regulamento de 

gestão.  

 

4 - A responsabilidade de cada titular de unidades de titularização pelas obrigações do fundo é limitada 

ao valor das unidades de titularização subscritas.” 

 

Em contraste, veja-se o artigo 1.317 do Código Civil, que se aplica subsidiariamente aos fundos de 

investimento em direitos creditórios:  

 

“Art. 1.317. Quando a dívida houver sido contraída por todos os condôminos, sem se discriminar a parte 

de cada um na obrigação, nem se estipular solidariedade, entende-se que cada qual se obrigou 

proporcionalmente ao seu quinhão na coisa comum.” 

 
130

 Para um estudo detalhado sobre o regime jurídico da titularização de créditos em Portugal, ver 

CAMPOS, Diego Leite de, e MONTEIRO, Manuel. Titularização de Créditos – Anotações ao Decreto-

Lei n. 453/99 de 5 de novembro. Lisboa: Almedina, 2001. 
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 WALL, Rupert; THIND, Rachpal K.; e ZHANG, Kai. Securitisation: Regulatory Framework and 

Reforms. 2017. Disponível em <uk.practicallaw.com/8-506-9387>, último acesso em 20.05.2018.  
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contrário do que ocorre nos Estados Unidos e nos demais países acima abordados.  No 

entanto, do ponto de vista das espécies de recebíveis objeto de securitização, o mercado 

inglês tem se destacado como inovador, tendo sido pioneiro na securitização de 

recebíveis oriundos desde financiamentos estudantis aos já citados financiamentos de 

obras artísticas
132

. 

 

  O mercado britânico, por seu turno, se assemelha ao norte-americano e, 

assim, não faremos uma exploração mais detida para evitar repetição. Vale mencionar 

que uma espécie de securitização muito associada ao mercado britânico, por lá ter sido 

criada e ser comumente utilizada neste mercado, é a whole business securitization, ou 

securitização integral do negócio, em livre tradução.   

 

  Nesta estrutura, os títulos emitidos pelo VPE são lastreados por um 

empréstimo concedido a uma empresa que, em garantia deste empréstimo, concede ao 

credor garantia real sobre todos os seus ativos todas e as suas receitas futuras e garantia 

flutuante (ou um privilégio geral, para nos socorrermos de um instituto similar no 

direito brasileiro) sobre o ativo da empresa
133

.   

 

  Em decorrência disto, o recebimento dos pagamentos pelos investidores 

da securitização depende da manutenção da operação regular da empresa devedora.  Em 

caso de falência, o VPE passa a controlar o concurso de credores, devido às regras 

aplicáveis nas jurisdições em que é praticada.  No Reino Unido, onde foi desenvolvida, 

os custos do processo falimentar são baixos em relação a outras jurisdições e é 

conferido ao credor que esteja em uma posição tal qual os investidores em uma whole 

business securitization o direito de apontar um liquidante que administra a empresa em 

benefício dos credores
134

.  
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 KOTHARI, Vinod. Securitization: The Financial Instrument of the Future. Singapore: John Wiley & 

Sons (Asia) Pte Ltd., 2006, p. 117. 
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 HILL, Claire.  Aspects of Securitization of Future Cash Flows Under English and New Yok Law.  In 

Duke Journal of Comparative & International Law, Vol 12, No 02, 2002, pp. 524-525. 
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 HILL, Claire.  Aspects of Securitization of Future Cash Flows Under English and New Yok Law.  In 

Duke Journal of Comparative & International Law, Vol 12, No 02, 2002, p. 529. 
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  HILL entende que este tipo de estrutura pode ser considerada um híbrido 

entre uma securitização “verdadeira” e uma dívida corporativa comum, por ser baseada 

em um empréstimo concedido a uma empresa específica cuja continuidade em operação 

é pressuposto para o recebimento dos recursos pelos investidores. De fato, esta estrutura 

não se baseia na aquisição de créditos, mas na concessão de um empréstimo pelo VPE 

com recursos captados junto a investidores
135

. 

 

2.4  Experiências Brasileiras de Securitização 

 

  Na presente seção, buscaremos traçar um panorama das transações 

realizadas nos mercados financeiro e de capitais brasileiros que são reconhecidas por 

seus agentes como operações de securitização.  Iniciaremos buscando identificar as 

primeiras operações deste gênero realizadas no Brasil, para explorar em seguida as 

operações realizadas com base em normas editadas sobre o tema. 

 

2.4.1  Primeiras Operações 

 

  A primeira norma que menciona a securitização de recebíveis no Brasil é 

a Resolução nº 1.834, de 26 de junho de 1991, do Conselho Monetário Nacional, que 

permitia “a captação de recursos no mercado externo, com o estabelecimento de 

vínculo a exportações da própria tomadora, de sua controladora, de suas controladas, 

ou de outras empresas que tenham a mesma controladora”
136

, criando a possibilidade 

de realização de securitização de recebíveis de exportações por empresas brasileiras 

junto a investidores estrangeiros
137

.   

                                                 
135

 “Although the whole business transaction structure is nominally a securitization, it is actually a hybrid 

between a true securitization and corporate credit. Insofar as it depends on the continued cash 

generating abilities of the operating company, it resembles a corporate credit. It also somewhat 

resembles future flows securitization, which, as the term implies, securitizes cash flows that will be 

generated in the future. The more typical securitizations securitize existing flows, flows already owing at 

the time they are securitized.” (HILL, Claire.  Aspects of Securitization of Future Cash Flows Under 

English and New Yok Law.  In Duke Journal of Comparative & International Law, Vol 12, No 02, 2002, 

pp. 525-526). 

 
136

 Conforme artigo 1º, caput, d da Resolução nº 1.834, de 26 de junho de 1991, do Conselho Monetário 

Nacional. 

 
137

 “Assim, a securitização de exportações consistiria na emissão de títulos lastreada em ativo específico, 

ou seja, créditos oriundos da exportação de bens.  A emissão dos valores mobiliários ocorre no mercado 

internacional, cujo lastro são os recebíveis das vendas feitas ao exterior com o acerto de pagamento 

futuro” (NAJJARIAN, Ilene Patrícia de Noronha. Securitização de Recebíveis Mercantis. São Paulo, 
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  Segundo CHAVES, o mercado brasileiro de securitização de recebíveis 

foi inaugurado por uma emissão de debêntures da Mesbla Trust de Recebíveis de Cartão 

de Crédito S.A. (“Mesbla Trust”), sociedade de propósito específico constituída com a 

finalidade de adquirir recebíveis de cartão de crédito decorrentes de vendas realizadas 

nas lojas da Mesbla Lojas de Departamentos S.A. (“Mesbla Lojas”).  Os recebíveis 

adquiridos pela Mesbla Trust eram objeto de penhor em favor do pagamento das 

próprias debêntures, que perfaziam o montante total de Cr$50 bilhões, realizada em 1º 

de dezembro de 1992. 

 

  Como a Mesbla Lojas se encontrava em situação de crise econômico-

financeira, sofria dificuldades para obter financiamento bancário. Deste modo, optou 

por realizar a securitização de recebíveis por meio da cessão de créditos a uma 

sociedade de propósito específico criada com a finalidade exclusiva de adquirir 

recebíveis e emitir debêntures que, ao mesmo tempo, financiavam a aquisição de tais 

créditos e tinham seu pagamento oriundo dos recursos obtidos pela emissora das 

debêntures com o futuro pagamento dos recebíveis adquiridos.   

 

  Esta estrutura almejava impedir que os debenturistas corressem o risco de 

crédito e de falência da Mesbla Lojas, e ficassem sujeitos apenas ao risco de crédito da 

carteira de recebíveis – o que se provou verdadeiro, pois as debêntures foram 

integralmente pagas a despeito da falência da Mesbla Lojas
138

. 

 

  Note-se que o surgimento da securitização no Brasil ocorreu em um 

contexto muito diferente do estadunidense.  Lá, surgiu no mercado de financiamento 

habitacional, com apoio de agências governamentais como mecanismo para fomentar o 

mercado imobiliário residencial.  Aqui, surgiu em uma operação totalmente privada, 

                                                                                                                                               
Quartier Latin, 2010, p. 152).  Segundo o estudo realizado por ZLATKOVIC, o VPE é geralmente criado 

e situado no exterior, assim como a captação dos recursos junto a investidores. Nesta estrutura, apenas o 

cedente dos recebíveis é uma sociedade brasileira que realiza exportações pagas a prazo. Para mais 

informações sobre a securitização de recebíveis de exportação e sua estrutura, ver: ZLATKOVIC, 

Mihailo Milan. Securitização de Recebíveis de Exportação – Mecanismo de Captação Externo para 

Empresas Brasileiras.  Dissertação (Mestrado).  Fundação Getúlio Vargas, Escola de Administração de 

Empresas de São Paulo, São Paulo, 1997, pp. 42 a 51. 
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 CHAVES, Natália Cristina. Direito Empresarial – Securitização de Créditos. Belo Horizonte, Del 

Rey, 2006, pp. 29-35. 

 



 

57 

 

com lastro em recebíveis de cartões de créditos oriundos de vendas realizadas em uma 

cadeia de lojas de varejo
139

. 

 

  Seguiram-se à emissão inaugural da Mesbla Trust outras operações com 

estrutura semelhante, marcadas pela constituição de um VPE organizado sob a forma de 

sociedade anônima com propósito específico de realizar operações de securitização.  

GAMBÔA, em seu trabalho a respeito do impulso ao mercado de securitização 

brasileiro decorrente da criação dos FIDC, aponta a realização de 67 emissões de 

debêntures por sociedades de propósito específico no âmbito de securitizações em 

1996
140

.   

 

  Em 24 de novembro de 1993, o Conselho Monetário Nacional autorizou 

instituições financeiras a adquirir, por meio de companhias abertas de propósito 

específico, “direitos creditórios oriundos de operações comerciais ou de prestação de 

serviços, com pessoas físicas”
141

, sendo que tais sociedades de propósito específico 

eram autorizadas a captar recursos para aquisição de tais direitos creditórios por meio de 

emissões de debêntures
142

.   

 

  Isto é, a norma permitia que instituições financeiras realizassem 

operações de securitização de recebíveis oriundos de negócios de varejo originados por 

uma única sociedade comercial, industrial ou de prestação de serviços, ou grupo de 

sociedades destes setores econômicos sob controle comum, ou de revendedores 

integrantes de uma mesma rede
143

.  Segundo CHAVES, esta foi a primeira vez que 

                                                 
139

 Para a autora, isso poderia ser uma possível explicação para que, em sua opinião, a securitização não 

tenha tido tanto sucesso no Brasil como teve nos Estados Unidos (CHAVES, Natália Cristina. Direito 

Empresarial – Securitização de Créditos. Belo Horizonte, Del Rey, 2006, pp. 29-30). 
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 GAMBÔA, Celso Augusto.  O impulso da securitização no Brasil depois da regulamentação dos 

Fundos de Investimento em Direitos Creditórios.  Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis e 

Financeiras).  Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2011, pp. 45-47. 
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 Conforme artigo 1º, caput, da Resolução nº 2.026, de 24 de novembro de 1993, do Conselho 

Monetário Nacional. 
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 Conforme artigo 2º, caput, da Resolução nº 2.026, de 24 de novembro de 1993, do Conselho 

Monetário Nacional. 
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 Conforme incisos I a III do artigo 1º da Resolução nº 2.026, de 24 de novembro de 1993, do Conselho 

Monetário Nacional. 
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reconhecida em norma a figura da sociedade de propósito específico para realização de 

securitização de recebíveis no âmbito financeiro local
144

.  

 

  Trataremos nos próximos itens da securitização de recebíveis por meio 

de VPE criados por normas legais ou infralegais, em ordem cronológica de surgimento. 

 

2.4.2  Securitização Imobiliária 

 

  Com a edição da Lei nº 9.514/97, foi criado o Sistema de Financiamento 

Imobiliário, com a finalidade de “estabelecer as condições mínimas necessárias ao 

desenvolvimento de um mercado de financiamento imobiliário, para o que se criam 

novos instrumentos e mecanismos que possibilitam a livre operação do crédito para o 

setor e a mobilização dos capitais necessários à sua dinamização”
145

 
146

.  

 

  A finalidade da norma era, portanto, o estímulo ao financiamento 

imobiliário voltado a imóveis residenciais e não residenciais, em um contexto de 
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 CHAVES, Natália Cristina. Direito Empresarial – Securitização de Créditos. Belo Horizonte, Del 

Rey, 2006, p. 36 
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 Item 12 da Exposição de Motivos Interministerial nº 032/MPO-MF, de 9 de junho de 1997. 
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 CAMINHA considera que o marco inicial da securitização imobiliária no Brasil foi a edição da Lei nº 

8.668, de 25 de junho de 1993, que criou os fundos de investimento imobiliário.  No entanto, discordamos 

desta visão pois tais fundos são voltados à “aplicação em empreendimentos imobiliários” (artigo 1º da Lei 

nº 8.668/93), e sua regulamentação original previa que os FII destinavam-se “ao desenvolvimento de 

empreendimentos imobiliários, tais como construção de imóveis, aquisição de imóveis prontos, ou 

investimentos em projetos visando viabilizar o acesso à habitação e serviços urbanos, inclusive em áreas 

rurais, para posterior alienação, locação ou arrendamento” (artigo 2º, caput, da Instrução CVM nº 205, 

de 14 de janeiro de 1994). Portanto, nota-se que a aquisição de créditos, direitos creditórios ou recebíveis 

relacionados a imóveis não constitui o objeto precípuo dos FII.  Posteriormente, com a edição da 

Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, que revogou a instrução já mencionada, foi permitido 

que os FII adquiram não apenas direitos reais sobre imóveis, mas também valores mobiliários (inclusive 

representativos de dívida, como debêntures e notas comerciais) emitidos por companhias abertas cujas 

atividades preponderantes sejam permitidas aos FII, de CRI e de cotas de FIDC que tenham como política 

de investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos FII e de outros títulos de renda fixa lastreados 

em créditos imobiliários, tais como letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário e letras imobiliárias 

garantidas (conforme artigo 45, incisos II, VII, VIII, IX e X da Instrução CVM nº 472/08).  Essa alteração 

regulamentar nos parece permitir que os FII passem a atuar como veículos de propósito específico em 

securitizações imobiliárias, a depender do contexto em que tais ativos sejam emitidos e cedidos ao FII, 

bem como da política de investimento prevista no regulamento do próprio FII, conforme o conceito de 

securitização que será mais adiante explorado.  Contudo, isto não elimina o fato de que tais fundos foram 

criados não para emitir cotas lastreadas em carteiras de recebíveis imobiliários, mas para a aquisição e 

exploração de imóveis e empreendimentos imobiliários (CAMINHA, Uinie.  Notas sobre a securitização.  

In SOUZA JÚNIOR, Francisco Satiro de.  Direito, Gestão e Prática: Mercado de Capitais.  São Paulo: 

Saraiva, 2013, pp. 239-242). 
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estímulo econômico no final dos anos de 1990
147

. Contexto, portanto, semelhante 

àquele dos Estados Unidos da América quando do surgimento da securitização, 

conforme já abordado acima neste trabalho. 

 

  Para atingir este objetivo, a Exposição de Motivos da lei defendia regular 

a securitização de créditos imobiliários, mediante criação de “uma nova modalidade de 

empresa, a companhia securitizadora de créditos imobiliários”
148

.  Esta “nova 

empresa” seria constituída sob a forma de sociedade anônima com objeto de aquisição 

de créditos imobiliários, que seriam, nos termos da Exposição de Motivos, 

“transformados em títulos a serem negociados nos mercados financeiro e de 

capitais”
149

, que são os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI.   

 

  A companhia securitizadora teria a faculdade de estabelecer regime 

fiduciário sobre os créditos adquiridos, por meio do qual “os créditos são excluídos do 

patrimônio comum da securitizadora e passarão a constituir patrimônio separado, com 

o propósito específico e exclusivo de responder à realização dos direitos dos 

investidores”
150

. Ao permitir esta segregação patrimonial dentro da mesma sociedade, o 

regime fiduciário permite a uma mesma companhia securitizadora realizar operações 

distintas utilizando a mesma estrutura societária. 

 

  Com a edição da Lei nº 9.514/97, criou-se um novo VPE, com 

características determinadas legalmente que conferiam ao investidor dos títulos por ele 

emitidos nível superior de proteção àquele conferido pelas sociedades de propósito 

específico tratadas no item anterior deste trabalho.  De início, o CRI, conceituado como 

“título de crédito nominativo, de livre negociação, lastreado em créditos imobiliários e 

constitui promessa de pagamento em dinheiro”
151

, possui elementos mínimos que 
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 Item 10 da Exposição de Motivos Interministerial nº 032/MPO-MF, de 9 de junho de 1997. 
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 Item 17 da Exposição de Motivos Interministerial nº 032/MPO-MF, de 9 de junho de 1997. 
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 Item 19 da Exposição de Motivos Interministerial nº 032/MPO-MF, de 9 de junho de 1997. 
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permitem ao investidor identificar com clareza os créditos lastreadores
152

, que deverão 

constar do documento que formaliza sua emissão, o Termo de Securitização de 

Créditos
153

. 

 

  A norma final editada, em linha com sua exposição de motivos, previu a 

possibilidade de instituição do regime fiduciário sobre os créditos lastreadores.  Esse 

regime fiduciário é instituído mediante declaração da companhia securitizadora no 

Termo de Securitização de Créditos, sendo também indicado neste documento a 

instituição que atuará como agente fiduciário dos titulares dos CRI, o qual deverá, nos 

termos da regulamentação aplicável
154

, agir em defesa dos interesses dos referidos 

investidores.   

 

  Na dicção da norma, a partir de sua constituição, o regime fiduciário se 

submeterá a certas condições, dentre as quais se incluem a constituição de um 

patrimônio separado
155

, que não se confunde com o patrimônio comum da 

securitizadora nem com outros patrimônios separados decorrentes da instituição de 

regime fiduciário relacionado a outras emissões de CRI da mesma securitizadora
156

, 
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 A saber, conforme artigo 7º da Lei nº 9.514/97: (i) nome da companhia emitente; (ii) número de 

ordem, local e data de emissão; (iii) denominação "Certificado de Recebíveis Imobiliários"; (iv) forma 

escritural; (v) nome do titular; (vi) valor nominal; (vii) data de pagamento ou, se emitido para pagamento 

parcelado, discriminação dos valores e das datas de pagamento das diversas parcelas; (viii) taxa de juros, 

fixa ou flutuante, e datas de sua exigibilidade, admitida a capitalização; (ix) cláusula de reajuste, 

observada a legislação pertinente; (x) lugar de pagamento; (xi) identificação do Termo de Securitização 

de Créditos que lhe tenha dado origem. 

 
153

 Conforme artigo 8º da Lei nº 9.514/97, são elementos do Termo de Securitização de Créditos, além 

daqueles já mencionados no artigo 7º do mesmo diploma: (i) a identificação do devedor e o valor nominal 
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do Cartório de Registro de Imóveis em que esteja registrado e respectiva matrícula, bem como a indicação 

do ato pelo qual o crédito foi cedido; (ii) a identificação dos títulos emitidos; (iii) a constituição de outras 

garantias de resgate dos títulos da série emitida, se for o caso. 
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 A norma vigente para a atuação dos agentes fiduciários no Brasil em relação a valores mobiliários 

distribuídos publicamente ou admitidos à negociação em mercado organizados é a Instrução CVM nº 583, 

de 20 de dezembro de 2016. 
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 BEZERRA FILHO leciona sobre a teoria do patrimônio e sua aplicação no contexto da criação de 

regime fiduciário e patrimônio de afetação em emissões de CRI, veja-se em BEZERRA FILHO, Manoel 

Justino.  Da fidúcia à securitização: as garantias dos negócios empresariais e o afastamento da 

jurisdição. In Revista da Escola Paulista de Magistratura, Ano 14, Número 2, 2014, pp. 65-74. 
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 Conforme artigo 10, II da Lei nº 9.514/97. 
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mantendo-se apartados do patrimônio comum da securitizadora até que resgatados os 

respectivos CRI
157

.   

 

  Neste sentido, haverá “afetação dos créditos como lastro da emissão da 

respectiva série de títulos”
158

, o que significa dizer que estes créditos “destinam-se 

exclusivamente à liquidação dos títulos a que estiverem afetados, bem como ao 

pagamento dos respectivos custos de administração e de obrigações fiscais”
159

. 

Também neste mesmo sentido, e salvo previsão em sentido diverso no Termo de 

Securitização de Créditos
160

, os titulares dos CRI e beneficiários do regime fiduciário 

serão pagos no limite das forças do patrimônio separado, ressalvadas eventuais garantias 

(reais ou fidejussórias) que venham a ser constituídas em favor do pagamento dos 

CRI
161

.  

 

  Também decore da instituição do regime fiduciário a impossibilidade de 

“quebra” ou falência do patrimônio separado em caso de insuficiência de recursos.  Na 

hipótese de insuficiência de recursos no patrimônio separado para pagar integralmente 

os CRI que são beneficiários do regime fiduciário, o agente fiduciário deverá convocar 

assembleia geral de titulares dos CRI para deliberarem sobre a administração do 

patrimônio separado, sua liquidação ou transferência de sua administração a outra 

instituição integrante do Sistema de Financiamento Imobiliário
162

.   

 

  No mesmo sentido, a insolvência do patrimônio comum da securitizadora 

não afeta os patrimônios separados, e nesta hipótese, novamente, agente fiduciário é 

obrigado  a convocar o conclave de investidores para deliberar sobre a alteração da 

administração dos patrimônios separados ou sua liquidação
163

. 
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 Conforme artigo 11, I e II, da Lei nº 9.514/97 
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 Artigo 10, III, da Lei nº 9.514/97. 
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 Artigo 11, III, da Lei nº 9.514/97. 
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 Facultada conforme artigo 11, §§1º e 2º, da Lei nº 9.514/97. 
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 Conforme artigo 11, §3º, da Lei nº 9.514/97. 
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 Artigo 14, caput e §§1º e 2º, da Lei nº 9.514/97. 
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 Artigo 15, caput e § único, da Lei nº 9.514/97. 

 



 

62 

 

 

  BEZERRA FILHO encara estes mecanismos como uma cumulação de 

institutos diversos com a finalidade de criar “um sistema eficaz para o financiamento 

imobiliário nacional, valendo-se em um primeiro momento da extensão da alienação 

fiduciária a imóveis; em um segundo momento, da instituição do regime fiduciário 

sobre créditos transferidos pela construtora/incorporadora; concomitantemente, valeu-

se também do instituto da securitização e, logo em seguida, lançou mão do patrimônio 

especial constituído pelos créditos transferidos (...)”
164

. 

 

  Coube à CVM regulamentar a oferta pública dos CRI, inicialmente pela 

Instrução CVM nº 284, de 24 de julho de 1998, norma que previa o valor nominal 

unitário mínimo de R$300.000,00 para que estes títulos pudessem ser ofertados 

publicamente.  Este valor elevado restringia a aplicação investidores que dispusessem 

de maior patrimônio e, portanto, possuiriam sofisticação suficiente para investir em um 

título então inovador no mercado de capitais local
165

.   

 

  O próprio conceito de investidor qualificado busca aferir se este possui 

capacidade de avaliar adequadamente os riscos de cada investimento, bem como para 

julgar, com base nesta análise, a conveniência ou não deste investimento, com 

fundamento na sua experiência técnica, no volume de seu patrimônio e no seu 

conhecimento sobre negócios
166

. 

 

  Esta regra foi substituída pela Instrução CVM nº 414, de 30 de dezembro 

de 2004, que passou a permitir a oferta pública de CRI com valor nominal unitário 

inferior a R$300.000,00, desde que (i) fosse realizada classificação de risco de tais 
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 BEZERRA FILHO, Manoel Justino.  Da fidúcia à securitização: as garantias dos negócios 

empresariais e o afastamento da jurisdição.  In Revista da Escola Paulista de Magistratura, Ano 14, 

Número 2, 2014, p. 125. 
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 No Edital de Audiência Pública SDM nº 03/2014, em que a CVM colocou em audiência pública 

minuta de instrução reformulando o conceito de investidor qualificado, a autarquia afirma que “As regras 

de investimento mínimo, nas normas da CVM, têm o objetivo principal de restringir determinados valores 

mobiliários a um público mais sofisticado, que os participantes do mercado convencionaram chamar de 

“superqualificado”.”. 
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 WALD, Arnoldo.  O investidor qualificado no mercado de capitais brasileiro.  In Revista de Direito 

Bancário e do Mercado de Capitais.  São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, ano 9, n. 32, abril-junho de 

2006, p. 26 
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títulos, atualizada trimestralmente; (ii) os CRI fossem lastreados em créditos 

imobiliários sujeitos ao regime fiduciário; (iii) estes créditos fossem originados de 

imóvel com “habite-se”; (iv) fosse observado limite de concentração de até 0,5% dos 

créditos por devedor; e (v) se o CRI fosse lastreado em créditos relativos a 

incorporações imobiliárias, estas deveriam possuir patrimônio de afetação 

constituído
167

.   

 

  Esta redação seria alterada em 2006, pela Instrução CVM nº 443, e em 

2014, pela Instrução CVM nº 554, para prever que os CRI podem ser adquiridos por 

investidores que não sejam qualificados
168

 caso observem os seguintes requisitos: (i) 

possuir classificação de risco atualizada trimestralmente; (ii) instituição de regime 

fiduciário sobre os créditos lastro; (iii) os créditos lastro devem ser oriundos (a) de 

imóveis com “habite-se” ou (b) da aquisição ou promessa de aquisição de unidades 

imobiliárias vinculadas a incorporações objeto de financiamento, desde que integrantes 

de patrimônio de afetação
169

. 

 

  Esta alteração foi realizada no contexto de uma série de medidas 

governamentais adotadas desde a criação do CRI como forma de estímulo da emissão 

destes títulos.  A ANBIMA aponta como outras medidas com a mesma finalidade as 

seguintes:  
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 Artigos 2º, caput e parágrafo único, e 8º da Instrução CVM nº 414/04, texto original. 

 
168

 A Instrução CVM nº 554/14 alterou a definição de investidor qualificado e criou a categoria de 

investidor profissional.  Nos termos desta norma, são investidores qualificados: (i) pessoas naturais ou 

jurídicas que possuam investimentos financeiros em valor superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de 

reais) e que, adicionalmente, atestem por escrito sua condição de investidor qualificado declaração; (ii) as 

pessoas naturais que tenham sido aprovadas em exames de qualificação técnica ou possuam certificações 

aprovadas pela CVM como requisitos para o registro de agentes autônomos de investimento, 

administradores de carteira, analistas e consultores de valores mobiliários, em relação a seus recursos 

próprios; (iii) clubes de investimento, desde que tenham a carteira gerida por um ou mais cotistas, que 

sejam investidores qualificados; e (iv) investidores profissionais.  De acordo com a mesma norma, as 

seguintes pessoas são consideradas investidoras profissionais e englobados na definição de investidoras 

qualificadas: (i) instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central 

do Brasil; (ii) companhias seguradoras e sociedades de capitalização; (iii) entidades abertas e fechadas de 

previdência complementar; (iv) pessoas naturais ou jurídicas que possuam investimentos financeiros em 

valor superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e que, adicionalmente, atestem por escrito sua 

condição de investidor profissional mediante declaração; (v) fundos de investimento; (vi) clubes de 

investimento, desde que tenham a carteira gerida por administrador de carteira de valores mobiliários 

autorizado pela CVM; (vii) agentes autônomos de investimento, administradores de carteira, analistas e 

consultores de valores mobiliários autorizados pela CVM, em relação a seus recursos próprios; e (viii) 

investidores não residentes. 
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 Artigo 6º, I e II, e artigo 7º, §§6º e 7º, da Instrução CVM nº 414/04, conforme alterada. 



 

64 

 

 

(i) a isenção de imposto de renda sobre os rendimentos auferidos por pessoas 

físicas em decorrência de investimento em CRI, criada pela Lei nº 11.033, de 21 

de dezembro de 2004
170

;  

 

(ii) autorização concedida ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS para 

investir em CRI dentro de parâmetros estatuídos na Resolução nº 395, do 

Conselho Curador do FGTS, de 24 de junho de 2002;  

 

(iii) a permissão de cumprimento do direcionamento obrigatório de recursos 

captados por depósitos em cadernetas de poupança pelas instituições integrantes 

do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo – SBPE (sendo tais recursos 

chamados de “mapa 4” no jargão de mercado) por meio da aquisição de CRI por 

tais instituições, observados os termos e condições previstos na Resolução nº 

3.932, de 16 de dezembro de 2010
171

; 

 

(iv) a permissão à aquisição de tais títulos pelos fundos de investimento imobiliário, 

com a edição da Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008
172

; e 

 

(v) a criação das Cédulas de Crédito Imobiliário, títulos representativos de créditos 

imobiliários e que facilitam a circulação dos créditos imobiliários e respectivas 

garantias que representam, dispensando, em caso de securitização, o registro em 

cartório de imóveis exigido na Lei nº 9.514/97 para constituição do regime 

fiduciário
173

 
174

. 

                                                 
 
170

 Conforme artigo 3º, caput e inciso II, da Lei nº 11.033/04. 
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 Para itens “i” a “iii”, ver CERTIFICADOS de Recebíveis Imobiliários. Estudos Especiais: Produtos de 

Captação. Redatores Caroline Teixeira Jorge, Marcelo da Silva Cidade. Rio de Janeiro: Associação 

Brasileira dos Mercados Financeiro e Capitais, 2015, pp. 29-31. 
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 Conforme artigo 45, II, da Instrução CVM nº 472/08. 
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 Conforme artigos 14, 22 (caput e §§1º e 2º) e 23 (caput e parágrafo único) da Lei nº 10.931, de 2 de 

agosto de 2004. 
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 Para itens “iv” e “v”, ver CERTIFICADOS de Recebíveis Imobiliários. Estudos Especiais: Produtos de 

Captação. Redatores Caroline Teixeira Jorge, Marcelo da Silva Cidade. Rio de Janeiro: Associação 

Brasileira dos Mercados Financeiro e Capitais, 2015, p. 12. 
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  Ainda segundo a ANBIMA, há três principais espécies de créditos 

imobiliários lastreadores de emissões de CRI.  O órgão autorregulador menciona (i) 

créditos decorrentes de contratos de compra e venda de imóvel a prazo; (ii) créditos 

oriundos de locação ou arrendamento de imóvel, ou concessão de direito de superfície 

sobre um imóvel; e (iii) créditos provenientes de financiamento para a aquisição, 

incorporação ou reforma de imóveis
175

. 

 

  Esta classificação dos ativos lastreadores introduz a discussão sobre o 

conceito de créditos imobiliários para fins da realização de emissões de CRI.  Agentes 

participantes de operações de securitização imobiliária, desde a edição da Lei nº 

9.514/97, discutem com a CVM estruturas negociais envolvendo créditos oriundos de 

diversos negócios jurídicos, e a autarquia tem, ao longo do tempo, definido sua 

interpretação acerca do que é capaz de caracterizar como imobiliário um crédito para 

tais fins. 

 

  Inicialmente, a autarquia caracterizava como imobiliários os créditos (i) 

oriundos de financiamentos no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação e do Sistema 

de Financiamento Imobiliário; e (ii) oriundos da exploração de um imóvel.  Outra 

abordagem era conferida àqueles créditos provenientes de instrumentos de dívida cujos 

recursos fossem destinados à aquisição, reforma ou ampliação de imóvel (adiante 

designados como “Créditos Imobiliários por Destinação”)
176

. 

 

  Referido entendimento foi modificado pela CVM que, a partir de decisão 

no Processo CVM SEI nº 19957.010578/2017-50, sobre o registro de oferta pública de 

CRI lastreados em debêntures de emissão da Rede D’Or São Luiz S.A. destinados à 
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 CERTIFICADOS de Recebíveis Imobiliários. Estudos Especiais: Produtos de Captação. Redatores 

Caroline Teixeira Jorge, Marcelo da Silva Cidade. Rio de Janeiro: Associação Brasileira dos Mercados 

Financeiro e Capitais, 2015, pp. 21-22. 
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 No sentido deste entendimento, veja-se a decisão do Colegiado da CVM no Processo CVM RJ nº 

2002/3032, no sentido de que “para que créditos ditos imobiliários possam lastrear uma emissão de 

certificados de recebíveis imobiliários, seria necessário que tais recebíveis decorressem da exploração 

do imóvel ou do financiamento do imóvel, e não de uma atividade econômica exercida pela tomadora 

mediata dos recursos, mesmo que tal atividade seja realizada em um imóvel de propriedade desta” 

(CVM. Processo CVM nº RJ2002/3032. Ata da Reunião do Colegiado da CVM de 13.05.2003. 

Disponível em <http://www.cvm.gov.br/decisoes/2003/20030513_R1/20030513_D03.html>). 
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construção, reforma ou ampliação de imóveis destinados a empreendimentos 

hospitalares, permitiu a emissão de CRI lastreados em Créditos Imobiliários por 

Destinação sem que houvesse necessidade de comprovar que a devedora dos créditos 

imobiliários era companhia atuante no setor imobiliário, conforme atividade insculpida 

em seu objeto social
177

 
178

.   

 

  Esse entendimento foi reafirmado no âmbito do Ofício-Circular 

CVM/SRE nº 01, de 27 de fevereiro de 2018, que estabeleceu os seguintes requisitos 

para a concessão de registro a tais operações: 

 

(i) a documentação da oferta deve conter: 

 

(a) relação exaustiva dos imóveis aos quais serão destinados os recursos 

captados;  

(b) obrigação do Agente Fiduciário dos CRI de verificação, ao menos 

trimestral, do direcionamento dos recursos;  

(c) cronograma indicativo de alocação dos recursos, com percentuais do 

valor total da oferta destinados a cada imóvel; e 

(d) previsão de que a alteração dos percentuais acima referidos dependem de 

aditamento da documentação da oferta;  

 

(ii) deve ser demonstrada à CVM a capacidade de destinação do montante total 

captado com os CRI para os imóveis dentro do prazo de duração dos CRI
179

. 
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 Conforme CVM. Processo CVM SEI nº 19957.010578/2017-50. Memorando nº 65/2017-

CVM/SRE/GER-1, p. 25, disponível em 

<http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/decisoes/anexos/2017/20171212/0869.pdf>. 
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 Anteriormente a esta decisão, a CVM havia permitido a emissão de CRI lastreado em Créditos 

Imobiliários por Destinação devido por companhia aberta atuante no setor imobiliário, primeiramente no 

Processo CVM SEI nº 19957.000587/2016-51, julgado em 16 de agosto de 2016, em que aprovou 

emissão de CRI lastreada em debêntures emitidas pela Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e 

Participações cujos recursos eram destinados à construção, reforma e ampliação de empreendimentos 

imobiliários específicos, com fundamento em, além de outros requisitos, comprovação que a devedora 

dos créditos imobiliários possuía a atividade imobiliária em seu objeto social.  Depois de novos 

precedentes neste sentido, editou a Deliberação CVM nº 772, de 7 de junho de 2017, tornando aplicáveis 

a quaisquer emissões de CRI as mesmas regras aplicadas para o caso aqui relatado, ainda exigindo a 

comprovação de objeto social imobiliário pela devedora dos créditos lastreadores. 
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 Conforme item 21 do Ofício-Circular CVM/SRE nº 01/18. 
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  Outro entendimento da CVM merecedor de nota a respeito da definição 

de créditos imobiliários é a possibilidade de emissão de CRI lastreados em empréstimos 

a pessoas físicas garantidos por hipoteca ou alienação fiduciária de imóveis, referidos 

no jargão de mercado como empréstimos de home equity.  Nesta modalidade de 

empréstimo, não há uma destinação definida no instrumento que formaliza a dívida que 

seja relativo a imóvel; apenas há um imóvel ou mais sobre o qual é pactuada hipoteca 

ou alienação fiduciária em garantia do pagamento respectivo
180

.  

 

  Tais créditos parecem-nos consistir em um tertium genus além dos 

créditos imobiliários que decorrem de imóvel (e.g., compra e venda, locação, 

arrendamento, direito de superfície) e daqueles que são destinados a imóvel 

(financiamentos contratados no SFH e SFI e Créditos Imobiliários por destinação), e há 

opiniões dissonantes sobre o cabimento deste entendimento, tomado por maioria de 

votos pelo Colegiado da CVM
181

. 

 

  Finalizando o presente item, apresentamos abaixo tabela contendo a 

evolução do montante de CRI emitidos a cada ano, com base em dados públicos 

compilados pela UQBAR
182

: 

 

Ano Montante Emitido em 

Milhões de Reais 

1999 173 

2000 12 

2001 224 

2002 252 

                                                 
180

 Em decisão por maioria de votos, o Colegiado entendeu que “o empréstimo a pessoal natural com 

pacto adjeto de alienação fiduciária de imóvel em garantia constitui crédito imobiliário na sua origem, 

uma vez que o proprietário tira proveito econômico do seu imóvel, mediante a outorga da garantia real, 

para obter recursos a custos reduzidos” (CVM. Processo CVM SEI nº 19957.008927/2017-73. Ata da 

Reunião do Colegiado da CVM de 16.01.2018. Disponível em 

<http://www.cvm.gov.br/decisoes/2018/20180116_R1/20180116_D0894.html>). 
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 Já nos manifestamos neste sentido em OIOLI, Erik F., LISBOA, Henrique V. e RIBEIRO JR., José 

Alves. Falta de Definição do Conceito de Crédito Imobiliário Gera Incertezas.  Consultor Jurídico, São 

Paulo, 07.07.2017, disponível em <https://www.conjur.com.br/2017-jul-07/opiniao-falta-definicao-

credito-imobiliario-gera-incertezas>. 
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 ANUÁRIO Finanças Estruturadas 2017 UQBAR. São Paulo: Uqbar Educação e Informação Financeira 

Avançada, 2017, p. 86. 
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2003 337 

2004 640 

2005 2.102 

2006 843 

2007 1.366 

2008 4.475 

2009 3.833 

2010 8.497 

2011 13.567 

2012 9.547 

2013 16.643 

2014 16.737 

2015 10.745 

2016 17.769 

 

2.4.3  Securitização de Créditos Financeiros 

 

  Em ordem cronológica, o segundo VPE com previsão normativa expressa 

foram as companhias securitizadoras de créditos financeiros, objeto da Resolução nº 

2.493, de 7 de maio de 1998, do Conselho Monetário Nacional.  Por meio desta norma, 

a autoridade financeira passou a permitir a venda de créditos oriundos da atividade 

financeira a sociedades não financeiras, em um contexto de saneamento das instituições 

bancárias brasileiras que sofriam dificuldades severas para se adaptar ao novo contexto 

econômico pós-inflacionário decorrente do Plano Real
183

. 

 

  À época de sua edição, vigiam a Resolução nº 1.962, de 27 de agosto de 

1992, que permitia a cessão, entre instituições financeiras, de créditos oriundos de 

operações bancárias, observadas certas restrições, e vedava a venda a instituições não 

financeiras, exceto mediante prévia autorização do Banco Central do Brasil no âmbito 

de situações excepcionais (leia-se, em caso de dificuldades econômico-financeiras da 
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  Segundo CHAVES, “embora não se possa negar que a Resolução n.; 2.493/1998 tenha contribuído 

para a ampliação na utilização da securitização de créditos, ao que tudo indica, sua promulgação teve 

como objetivo precípuo facilitar o procedimento de liquidação de instituições financeiras.” (CHAVES, 

Natália Cristina. Direito Empresarial – Securitização de Créditos. Belo Horizonte, Del Rey, 2006, p. 40). 
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instituição cedente)
184

; e a já mencionada Resolução CMN nº 2.026/93, que permitia a 

venda de créditos de natureza comercial a sociedades de propósito específico, mas 

vedava a venda de créditos oriundos de operações bancárias a instituições não 

integrantes do Sistema Financeiro Nacional a tais sociedades de propósito específico 
185

 

e que foi revogada pela Resolução CMN nº 2.493/98. 

 

  A nova resolução inovou ao possibilitar a “cessão de créditos oriundos 

de operações de empréstimo, de financiamento e de arrendamento mercantil 

contratadas por bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de investimento, 

sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, 

sociedades de arrendamento mercantil e companhias hipotecárias” às companhias 

securitizadoras de créditos financeiros, sociedades anônimas que deveriam ter como 

objeto social exclusivamente a aquisição de tais créditos
186

. 

 

  Referidas companhias securitizadoras de créditos financeiros eram 

autorizadas a captar recursos exclusivamente por meio de emissões de debêntures ou de 

ações
187

, no Brasil, ou mediante emissão de títulos e valores mobiliários no exterior.  O 

pagamento de rendimentos, resgates e amortizações de tais títulos era expressamente 

condicionado ao pagamento dos créditos lastreadores
188

.  A CVM editou regra 
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 Veja-se o teor do artigo 11 da norma em comento: “Art. 11. A cessão de créditos oriundos de 

operações de empréstimos, de financiamentos e de arrendamento mercantil para pessoas não integrantes 

do Sistema Financeiro Nacional pode ser admitida, excepcionalmente e mediante autorização, caso a 

caso, do Banco Central do Brasil.” 

 
185

 Veja-se o teor do artigo 1º, §4º, inciso III, da norma em comento:  

 

“Art. 1º Facultar aos bancos múltiplos com carteira comercial, de investimento e/ou de crédito, 

financiamento e investimento, aos bancos comerciais, aos bancos de investimento e às sociedades de 

crédito, financiamento e investimento a aquisição de direitos creditórios oriundos de operações 

comerciais ou de prestação de serviços, com pessoas físicas, junto a sociedades anônimas cujo objeto 

social seja única e exclusivamente a aquisição de direitos creditórios: 

(...) 

Parágrafo 4º. São vedadas: 

(...) 

III - A cessão, pelas instituições financeiras mencionadas no "caput" deste artigo, às sociedades de 

objeto exclusivo, de direitos creditórios outros que não os ali referidos.” 
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 Artigo 1º, caput, da Resolução CMN nº 2.493/98. 

 
187

 Apesar da possibilidade de emissão de ações, havia limitações à transferência de controle de tais 

companhias, conforme artigo 1º, §1º, inciso III, alínea “a” da Resolução CMN nº 2.493/98. 
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 Conforme o artigo 4º da Resolução CMN nº 2.493/98: “Art. 4º O pagamento de rendimentos, a 

amortização e o resgate dos títulos e valores mobiliários referidos no art. 1º, Parágrafo 1º, inciso II, 



 

70 

 

específica para a oferta pública de debêntures por estas companhias, a Instrução CVM 

nº 281, de 4 de junho de 1998. 

 

  Segundo CHAVES, as securitizações realizadas sob a égide da 

Resolução CMN nº 2.493/98 contribuíram para a aceleração dos processos de 

liquidação extrajudicial de instituições financeiras em dificuldades, além de servir como 

ferramenta para facilitar reestruturações societárias envolvendo estas instituições, ao 

possibilitar o isolamento, em companhias securitizadoras, de créditos de menor 

qualidade
189

. 

 

  Esta norma foi substituída no ano 2000 pela Resolução nº 2.686, de 26 de 

janeiro de 2000, adotando em grande parte o regramento anterior com alguns 

aprimoramentos, dos quais destacamos, em primeiro lugar, a ampliação do espectro de 

créditos que podem ser cedidos pelas instituições financeiras às securitizadoras de 

créditos financeiros.  

 

  Antes limitada a empréstimos, financiamentos e arrendamentos 

mercantis, a permissão regulatória passou a abranger “créditos oriundos de operações 

praticadas” pelas instituições que especifica, voltando a abarcar operações de natureza 

comercial que eram abrangidas pela Resolução nº 2.493/98 e créditos adquiridos em 

operações de desconto bancário ou cessões de crédito em que a instituição financeira é 

cessionária
190

. 

 

  A segunda inovação é previsão de seu artigo 6º, que passou a permitir a 

cessão de “créditos imobiliários” por instituições financeiras às companhias 

securitizadoras de créditos imobiliários criadas pela Lei nº 9.5124/97, tratadas mais 

detalhadamente na seção anterior e abrindo uma importante possibilidade, como vimos 

acima, de cessão de créditos lastreadores de securitizações. 

                                                                                                                                               
condicionam-se à realização de créditos especificados no correspondente instrumento de emissão, 

observada a possibilidade de prestação de garantias adicionais aos mencionados títulos e valores 

mobiliários”. 
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 CHAVES, Natália Cristina.  Direito Empresarial – Securitização de Créditos.  Belo Horizonte, Del 

Rey, 2006, pp. 40-41. 
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 Conforme artigo 1º, caput, da Resolução CMN nº 2.686/00. 
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  CHAVES ressalta que, entre 1999 e 2003, apenas uma securitização de 

créditos financeiros teve títulos objeto de oferta pública, sendo a maior parte das 

emissões de natureza privada
191

.  Duas hipóteses podem ser levantadas para explicar 

este fato. A primeira diz respeito ao contexto de crise financeira em que tais 

securitizadoras eram habitualmente utilizadas.  A segunda diz respeito à criação dos 

fundos de investimento em direitos creditórios, em 2001, VPE criado pelo Conselho 

Monetário Nacional e que exploraremos na seção subsequente deste trabalho. 

 

  Sem prejuízo disso, ainda há operações: verifica-se em dados públicos da 

Comissão de Valores Mobiliários, em 2017 foram iniciadas 4 ofertas públicas realizadas 

com esforços restritos de distribuição, de acordo com o procedimento previsto na 

Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009 de debêntures emitidas por 

companhias securitizadoras de créditos financeiros, totalizando um montante de R$ 

1.498.650.000,00
192

.   

 

  Sua utilização pode ser observada fora do contexto de ofertas públicas, 

com finalidade de otimização regulatória de balanços de instituições financeiras, por 

meio da venda de empréstimos vencidos e não pagos há mais de 180 (cento e oitenta 

                                                 
191

 CHAVES, Natália Cristina. Direito Empresarial – Securitização de Créditos. Belo Horizonte, Del 

Rey, 2006, p. 40. 

 
192

 Conforme consulta às ofertas públicas realizadas com esforços restritos de distribuição, de acordo com 

o procedimento previsto na Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, realizada em 1º de agosto de 

2018 mediante acesso ao endereço eletrônico <http://sistemas.cvm.gov.br/?ofertasdist>, que se verificou a 

realização, em 2017, das seguintes ofertas: 

 

(i) debêntures integrantes da 6ª emissão dar Geru Securitizadora de Créditos Financeiros S.A., encerrada 

em 18.12.2017, no montante total de R$233.000.000,00, em duas séries (cada uma considerada nas 

estatísticas da CVM como objeto de oferta específica); 

 

(ii) debêntures integrantes da 1ª emissão da RJGTIA Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros, 

em série única, encerrada em 14 de fevereiro de 2018, no montante de R$1.262.650.000,00; e 

 

(iii) debêntures integrantes da 2ª emissão, em série única, da Gaia Cred II Companhia Securitizadora de 

Créditos Financeiros S.A., no montante de R$3.000.000,00. 

 

Em consulta realizada em 1º de agosto de 2018 ao sítio eletrônico da CVM, verificou-se que não houve 

ofertas públicas de debêntures emitidas por companhias securitizadoras de créditos financeiros realizadas 

em lote único e indivisível ou registradas de acordo com o procedimento previsto na Instrução CVM nº 

400/03. 
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dias) com a finalidade de melhora de indicadores de capital conforme normas do 

Conselho Monetário Nacional. 

 

2.4.4  Fundos de Investimento em Direitos Creditórios 

 

  Em 29 de novembro de 2001, o Conselho Monetário Nacional editou a 

Resolução nº 2.907, criando os fundos de investimento em direitos creditórios – FIDC.  

A norma do CMN previa que tais fundos eram autorizados a realizar aplicações em 

“direitos creditórios e em títulos representativos desses direitos, originários de 

operações realizadas nos segmentos financeiro, comercial, industrial, imobiliário, de 

hipotecas, de arrendamento mercantil e de prestação de serviços, bem como nas demais 

modalidades de investimento admitidas na referida regulamentação”
193

.   

 

  A mesma norma previa a possibilidade de instituições financeiras 

cederem créditos aos FIDC, aplicando-se as regras dispostas na Resolução CMN nº 

2.686/00
194

 e sendo permitida a aquisição de cotas do fundo pela instituição cedente, 

desde que de classe subordinada, conceito que exploraremos mais adiante
195

. Segundo 

CAMINHA, estes fundos foram criados tendo por inspiração os fonds communs de 

créance, já referidos neste estudo
196

. 

 

  A Comissão de Valores Mobiliários editou a regulamentação destes 

fundos em 17 de dezembro de 2001, com a Instrução CVM nº 356.  A norma previu, 

dentre outras características, que o fundo pode ser organizado sob a forma de 

condomínio aberto ou fechado, sendo que, no primeiro caso, as cotas representativas de 

frações ideais de seu patrimônio podem ser objeto de resgate
197

 a qualquer momento, 
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 Conforme artigo 1º, inciso I, da Resolução CMN nº 2.907/01. 

 
194

 Artigo 2º, caput, da Resolução CMN nº 2.907/01. 

 
195

 Artigo 2º, inciso III, da Resolução CMN nº 2.907/01. 

 
196

 CAMINHA, Uinie.  Securitização.  São Paulo: Saraiva, 2007, p. 155. 

 
197

 “Resgate é o mecanismo conferido a titulares de cotas de fundos abertos ou fechados pelo qual eles, 

titulares das cotas, mediante a apresentação das cotas ao emitente ou à pessoa designada pelo emitente, 

têm direito a receber sua parte proporcional da carteira líquida de ativos do fundo, ou o equivalente em 

dinheiro.” (FAGUNDES, João Paulo F. A.  Os Fundos de Investimento em Direitos Creditórios à luz das 

alterações introduzidas pela Instrução CVM 393.  In Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico 

e Financeiro.  São Paulo: Malheiros, 2003, v. 132, pp. 98-99). 
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observado eventual prazo de carência
198

 e, caso fechados, somente poderão ser 

resgatadas por ocasião do decurso do prazo de duração do fundo ou em virtude de sua 

liquidação
199

, sendo, no entanto, permitida a amortização
200

 das cotas. 

 

  O FIDC é criado por deliberação de seu administrador, que também é o 

representante legal do fundo
201

; no mesmo ato, o administrador aprova o regulamento 

do fundo, que rege o seu funcionamento
202

.  Mais adiante, ainda nesta seção, trataremos 

dos demais prestadores de serviços relativos aos FIDC.  

 

  Este fundo deve ser registrado perante a CVM para funcionamento e, em 

caso de oferta pública de suas cotas, quando fechado, também esta deverá ser objeto de 

registro na Comissão de Valores Mobiliários se a oferta não estiver sujeita às dispensas 

previstas na regulamentação, como veremos adiante neste trabalho
203

 
204

. 

                                                 
 
198

 Artigo 2°, V, da Instrução CVM nº 356/01. 

 
199

 Artigo 2°, VI, da Instrução CVM nº 356/01. 

 
200

 Segundo o artigo 2°, inciso XIV, da Instrução CVM nº 356/01, “é o pagamento aos cotistas do fundo 

fechado de parcela do valor de suas cotas, sem redução do seu número”. 

 
201

 A administração do FIDC pode ser exercida exclusivamente exercida por banco múltiplo, por banco 

comercial, pela Caixa Econômica Federal, por banco de investimento, por sociedade de crédito, 

financiamento e investimento, por sociedade corretora de títulos e valores mobiliários ou por sociedade 

distribuidora de títulos e valores mobiliários, nos termos do artigo 32 da Instrução CVM n. 356/01.  Para 

análise do papel do administrador do FIDC previsto na regulamentação aplicável, veja-se FREITAS, José 

Alexandre.  O administrador de fundos de investimento em direitos creditórios.  In LIMA NETO  ̧Lucas 

de (org.).  Securitização de Ativos – A era da Desintermediação Financeira.  Porto Alegre: Zouk, 2007, 

pp. 58-68. 

 
202

 Com relação ao conteúdo mínimo do regulamento do fundo de investimento em direitos creditórios, 

veja-se o artigo 24 da Instrução CVM n. 356/01. 

 
203

 FERREIRA realiza uma abrangente análise estudo detalhado a respeito das competências da CVM 

sobre os fundos de investimento em direitos creditórios e analisa o sentido em que deve se dar tal 

exercício.  Veja-se em FERREIRA, Catarina Iazzeti.  O papel desempenhado pela CVM na evolução dos 

Fundos de Investimento em Direitos Creditórios no Brasil.  In LIMA NETO¸ Lucas de (org.).  

Securitização de Ativos – A era da Desintermediação Financeira.  Porto Alegre: Zouk, 2007, pp. 39-49. 

 
204

 Neste passo, vale mencionar discussão doutrinária recorrente sobre a natureza dos fundos de 

investimento, se condominial ou societária, em que pese a opção da norma de descrevê-los como 

condomínios, conforme a dicção da Lei n. 4.728, de 14 de julho de 1965, que, em seus artigos 49 e 50, 

confere o fundamento legal adotado pela regulamentação aplicável às diversas espécies de fundos de 

investimento. Inicialmente, EIZIRIK e outros apontam a existência de uma série de teorias a respeito do 

tema: (i) Teoria Condominial; (ii) Teoria da Comunidade de Bens não Condominial; (iii) Teoria da 

Propriedade em Mão Comum; (iv) Teoria da Propriedade Fiduciária; e (v) Teoria da Organização 

Associativa (EIZIRIK, Nelson; GAAL, Ariádna B.; PARENTE, Flávia; e HENRIQUES, Marcus de 

Freitas.  Mercado de capitais – regime jurídico.  São Paulo: Renovar, 2008, p. 78, nota 122).  Os autores 

afirmam ter o sistema legal pátrio adotado a teoria condominial sem, no entanto, explorar cada uma das 
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  Retornando às características destes fundos, uma diferença muito 

relevante do FIDC para operações envolvendo emissões de CRI é ausência de 

possibilidade de segregação patrimonial dos créditos adquiridos pelo fundo. Ao 

contrário do que ocorre no CRI, não existe previsão normativa que autorize o 

administrador do FIDC de constituir regime fiduciário sobre certos direitos creditórios, 

assim vinculando-os exclusivamente a certas cotas.  Deste modo, havendo várias classes 

de cotas subordinadas ou séries de cotas seniores (conceito a seguir abordado), o 

pagamento de todas estará, grosso modo, condicionado ao recebimento de pagamentos 

oriundos da carteira de direitos creditórios como um todo
205

. 

 

  As cotas do FIDC podem ser divididas em classes com diferentes 

preferências no recebimento de amortização e resgate. A classe sênior é sempre única e 

é aquela que possui preferência em relação a todas as demais no tocante ao recebimento 

de amortizações e resgates
206

; por seu turno, as cotas que se subordinam à classe sênior 

podem ser múltiplas, todas genericamente denominadas de subordinadas
207

 e, no jargão 

                                                                                                                                               
teorias mencionadas. No mesmo sentido, PINTO defende que os fundos de investimento possuem 

natureza de condomínio atípico, a que são aplicadas regras societárias apenas em caráter subsidiário, 

embora não tenha a natureza jurídicas de sociedade (PINTO, Luís Felipe de Carvalho.  Natureza Jurídica 

dos Fundos de Investimento.  Dissertação (Mestrado em Direito).  Faculdade de Direito, Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2002, p. 102). Em sentido oposto, FREITAS afirma que os fundos possuem 

características básicas que os aproximam das sociedades, a saber: “(i) a contribuição com bens, (ii) para 

o desenvolvimento de atividade econômica com fim lucrativo, (iii) objetivando a partilha dos resultados” 

(FREITAS, Ricardo de Santos.  Natureza jurídica dos fundos de investimento.  São Paulo: Quartier Latin, 

2006, p. 269).  Na opinião dele, estas características são congruentes com aquelas depreendidas dos 

artigos 981 e 983, parágrafo único, do Código Civil. Também assim aponta PAVIA, que entende ser mais 

correto enquadrar os fundos de investimento no âmbito das sociedades, mas dissente de FREITAS por 

entender não se tratar de sociedade empresária, mas de sociedade simples, sujeitas às regras específicas 

emanadas da Comissão de Valores Mobiliários e, supletivamente, do Código Civil, no que tange a tais 

sociedades (PAVIA, Eduardo Cherez.  Fundos de Investimento – Estrutura jurídica e agentes de mercado 

como proteção do investimento. São Paulo: Quartier Latin, 2016, pp. 48-56). No entanto, não há consenso 

doutrinário sobre o tema, nem buscaremos aqui alcançá-lo. 

 
205

 Veja-se a disposição do artigo 12, §4º, da Instrução CVM nº 356/01: 

 

“Art. 12. As cotas seniores terão uma única classe, admitindo-se classes de cotas subordinadas às cotas 

seniores, para efeito de amortização e resgate. 

(...) 

§4o É vedada a afetação ou a vinculação, a qualquer título, de parcela do patrimônio do fundo a 

qualquer classe ou série de cotas.” 

 
206

 Artigo 2º, XI, da Instrução CVM nº 356/01. 

 
207

 Artigo 2º, XII, da Instrução CVM nº 356/01. 
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de mercado, denominada aquela com maior nível de subordinação como “subordinada 

júnior” e as demais, de “subordinada mezanino”
208

. 

 

  Dois anos após a edição da Instrução CVM nº 356/01, a Comissão de 

Valores Mobiliários promoveu a primeira reforma da regulamentação aplicável aos 

fundos em comento, tendo em vista a timidez inicial deste mercado nos dois primeiros 

anos de vigência da norma
209

.   

 

  Dentre as mudanças introduzidas, foi permitida a emissão de diferentes 

séries de cotas de classe sênior em FIDC constituído como condomínio fechado, 

permitindo a definição de valores e prazos de amortização, resgate e remuneração
210

.  

Esta alteração permitiu grande flexibilidade na estruturação de operações envolvendo 

FIDC, possibilitando que investidores com interesses distintos pudessem comprar cotas 

de séries com características distintas
211

. 

 

  A reforma introduzida pela Instrução CVM nº 393/03 permitiu, ainda, a 

dação em pagamento de direitos creditórios para os cotistas – inclusive para os titulares 

de cotas seniores - em caso de liquidação do fundo
212

; necessidade de classificação de 

                                                 
208

 FUNDOS de Investimento em Direitos Creditórios. Estudos Especiais: Produtos de Captação. 

Redatores Antonio Filgueira, Dalton Boechat. Rio de Janeiro: Associação Brasileira dos Mercados 

Financeiro e Capitais, 2015, p. 16. 

 
209

 Conforme estatísticas compiladas por MATTES e LIMA NETO, foram 3 emissões de cotas de FIDC 

registradas em 2002 e 14 em 2003; a partir da reforma introduzida pela Instrução CVM nº 393/03, 

tivemos 39 emissões em 2004 e 67 em 2005.  Em termos de valor envolvido, passou-se de 

R$200.000.000,00 em 2002 para R$8.579.125.000,00 em 2005 (MATTES, Mauro e LIMA NETO, Lucas 

de.  Securitização de Ativos: histórico e estatísticas.  In LIMA NETO  ̧Lucas de (org.).  Securitização de 

Ativos – A era da Desintermediação Financeira.  Porto Alegre: Zouk, 2007, p. 19).  

 
210

 Artigo 12, §1º da Instrução CVM nº 356/01. 

 
211

 “Na prática, isso quer dizer que as administradoras de fundos de investimentos em direitos creditórios 

poderão atingir mais facilmente investidores com diferentes pretensões e possibilidades de investimento. 

Trata-se, certamente, de importante e acertada medida para estimular o crescimento da indústria de 

fundos de investimento em direitos creditórios” (FAGUNDES, João Paulo F. A.  Os fundos de 

Investimento em Direitos Creditórios à luz das alterações introduzidas pela Instrução CVM 393.  In 

Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro.  São Paulo: Malheiros, 2003, v. 132, p. 

100). 

 
212

 FAGUNDES, João Paulo F. A.  Os fundos de Investimento em Direitos Creditórios à luz das 

alterações introduzidas pela Instrução CVM 393.  In Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico 

e Financeiro.  São Paulo: Malheiros, 2003, v. 132, pp. 100-101. 
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risco de cotas apenas para as classes e séries objeto de distribuição pública
213

; 

possibilidade de subscrição de cotas seniores em fundos fechados com ágio ou 

deságio
214

; possibilidade de distribuição simultânea de cotas de classes e séries distintas, 

reduzindo os custos de transação
215

; obrigatoriedade de avaliação dos ativos do fundo a 

valor de mercado, quando houver
216

; e, por fim, a ampliação do rol de direitos 

creditórios passíveis de aquisição pelo FIDC, que passou a incluir direitos creditórios de 

outras naturezas, não expressamente dispostos na norma, desde que “assim 

reconhecidos pela CVM”
217

. 

 

  Com o desenvolvimento do mercado de FIDC, a CVM deparou-se em 

com discussões recorrentes sobre os direitos creditórios passíveis de aquisição por tais 

fundos.  A primeira delas diz respeito aos direitos creditórios em que a exigibilidade do 

pagamento respectivo está condicionada à realização de uma prestação pelo cedente, 

isto é, o cedente do crédito ainda deve cumprir sua obrigação contratualmente avençada 

para o que se possa demandar o pagamento do respectivo devedor. A decisão 

paradigmática da CVM sobre este assunto foi proferida em outubro de 2005 no âmbito 

do Processo CVM RJ nº 2004/6913, em consulta formulada pela extinta Associação 

Nacional dos Bancos de Investimento – ANBID acerca das obrigações do custodiante 

do FIDC. 

 

  Neste passo, o relator Marcelo Fernandes Trindade afirmou que: 
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 FAGUNDES, João Paulo F. A.  Os fundos de Investimento em Direitos Creditórios à luz das 

alterações introduzidas pela Instrução CVM 393.  In Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico 

e Financeiro.  São Paulo: Malheiros, 2003, v. 132, p. 101. 
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 FAGUNDES, João Paulo F. A.  Os fundos de Investimento em Direitos Creditórios à luz das 

alterações introduzidas pela Instrução CVM 393.  In Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico 

e Financeiro.  São Paulo: Malheiros, 2003, v. 132, p. 102. 
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 FAGUNDES, João Paulo F. A.  Os fundos de Investimento em Direitos Creditórios à luz das 

alterações introduzidas pela Instrução CVM 393.  In Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico 

e Financeiro.  São Paulo: Malheiros, 2003, v. 132, p. 101. 
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 FAGUNDES, João Paulo F. A.  Os fundos de Investimento em Direitos Creditórios à luz das 

alterações introduzidas pela Instrução CVM 393.  In Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico 

e Financeiro.  São Paulo: Malheiros, 2003, v. 132, p. 101. 
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 FAGUNDES, João Paulo F. A.  Os fundos de Investimento em Direitos Creditórios à luz das 

alterações introduzidas pela Instrução CVM 393.  In Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico 

e Financeiro.  São Paulo: Malheiros, 2003, v. 132, p. 97. 
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“Os FIDC são, na forma da Instrução CVM 356/01, condomínios que têm por objeto 

direitos creditórios. A regulamentação refere-se a direitos creditórios, e não a créditos, 

porque freqüentemente os FIDC formam-se com a finalidade de adquirir créditos 

futuros, ainda não constituídos. Assim, são captados recursos dos condôminos 

(cotistas), sendo tais recursos destinados, pelo administrador, ao longo do período de 

existência do FIDC, à aquisição de créditos que vão sendo constituídos (e quitados) 

durante aquele período. 

 

Tais créditos futuros, por sua vez, podem representar (e freqüentemente representam), 

quando de sua cessão para o fundo, a contraprestação pela entrega futura de produtos 

ou serviços. Tais créditos são normalmente denominados de não performados, em 

oposição àqueles (performados) em que já existe uma obrigação de pagamento por 

parte do devedor desvinculada de qualquer conduta do credor.”
218

 

 

  Ainda, pode haver a aquisição, pelo fundo, de direitos oriundos de 

relações jurídicas de existência futura, em que o próprio negócio jurídico de que 

decorrerá o pagamento ainda não existe no momento da aquisição do direito creditório 

pelo FIDC.   

 

  Isto é: o fundo celebra um contrato aleatório com a contraparte, que lhe 

transfere um direito expectativo de existência futura de créditos ou expectativas de 

receitas futuras que decorrem de negócios jurídicos ainda não celebrados no momento 

em que cedente e fundo pactuam o contrato de cessão dos recebíveis, comprometendo-

se a ceder os créditos ou direitos sobre receitas futuras que vierem a existir em 

determinado momento
219

. 

 

  Um exemplo disso está na consulta formulada pela Prefeitura de Belo 

Horizonte à CVM, em que se pretendia constituir um fundo que adquiriria o direito ao 
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 CVM. Processo CVM RJ nº 2004/6913. Relatório e Voto do Relator Marcelo Fernandes Trindade. 

04/10/2005. Disponível em <http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/decisoes/anexos/0002/4682-0.pdf>. 
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 Estamos nos referindo, aqui, especificamente ao contrato aleatório previsto no artigo 458: “Se o 

contrato for aleatório, por dizer respeito a coisas ou fatos futuros, cujo risco de não virem a existir um 

dos contratantes assuma, terá o outro direito de receber integralmente o que lhe foi prometido, desde que 

de sua parte não tenha havido dolo ou culpa, ainda que nada do avençado venha a existir”. Segundo 

VENOSA, “Trata-se de contrato de emptio spei, ou seja, venda de coisa esperada.  Nessa situação, as 

coisas que servem de objeto à prestação podem vir a não existir.” (VENOSA, Sílvio de Salvo.  Direito 

Civil: Teoria Geral das Obrigações e Teoria Geral dos Contratos.  Sexta Edição.  São Paulo: Atlas, 

2006, p. 403). 
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produto do pagamento de tributos em atraso objeto de parcelamento que viesse a ser 

recebido pela Prefeitura – e não o direito de cobrar tais tributos.  A CVM entendeu que 

tais direitos creditórios seriam passíveis de aquisição pelo FIDC, em decisão proferida 

também pelo Sr. Marcelo Fenandez Trindade em outubro de 2005
220

. 

 

  Além disso, a CVM abarcou no conceito de direito creditório o direito ao 

recebimento de um fluxo futuro de receita, no âmbito, por exemplo, do FIDC 

Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, cuja política de investimento 

contemplava a aquisição de direitos creditórios “oriundos da arrecadação decorrente 

da venda de: (a) bilhetes de transporte somente na modalidade comum (bilhetes 

unitários e seus múltiplos, ficando ressalvado que os bilhetes únicos não estão 

incluídos) aos usuários nos guichês de determinadas estações; e (b) quaisquer novas 

modalidades de bilhetes, além dos bilhetes de transporte da modalidade comum que 

venham a ser instituídos pela cedente a partir de 19 de setembro de 2006 e sejam 

vendidos em tais estações.”
221

. 

 

  Note-se, no caso do FIDC CPTM, que o direito creditório consiste na 

arrecadação proveniente da venda à vista de bilhetes de transporte, a ser realizada no 

futuro (isto é, após a cessão do direito creditório ao fundo) e à vista, no momento da 

compra do bilhete.  Ou seja: o fundo, neste caso, não adquire a titularidade de uma 

posição jurídica ativa previamente ocupada pelo cedente (i.e. um crédito já existente e 

exigível decorrente um negócio jurídico já celebrado), mas sim um direito de receber 

receitas que virão a ser auferidas pelo cedente no âmbito dos negócios jurídicos que este 

ainda irá praticar no curso de sua atividade econômica.  Este é um exemplo, no mercado 

de capitais local, das securitizações de fluxo futuro (future flows securitization) acima 

exploradas neste trabalho
222

. 
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 CVM. Processo CVM RJ nº 2005/739. Relatório e Voto do Relator Marcelo Fernandes Trindade. 

25/10/2005. Disponível em <http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/decisoes/anexos/0002/4679-0.pdf>. 
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 CVM. Processo CVM RJ nº 2006/7551. Ata da Reunião do Colegiado de 12/12/2006. Manifestação da 
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 Vide item 3.3.1.4 acima. 
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  Estes casos concretos, dentre outros
223

, motivariam a CVM a editar a 

Instrução CVM nº 444, de 8 de dezembro de 2006, que criou os Fundos de Investimento 

em Direitos Creditórios Não-Padronizados – FIDC-NP.  A partir da edição desta norma, 

a autarquia criou o conceito de direitos creditórios não padronizados, que compreende o 

seguinte rol de direitos creditórios: 

 

“I – que estejam vencidos e pendentes de pagamento quando de sua cessão para o 

fundo; 

II – decorrentes de receitas públicas originárias ou derivadas da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, bem como de suas autarquias e fundações; 

III – que resultem de ações judiciais em curso, constituam seu objeto de litígio, ou 

tenham sido judicialmente penhorados ou dados em garantia; 

IV – cuja constituição ou validade jurídica da cessão para o FIDC seja considerada 

um fator preponderante de risco; 

V – originados de empresas em processo de recuperação judicial ou extrajudicial; 

VI – de existência futura e montante desconhecido, desde que emergentes de relações 

já constituídas; e 

VII – de natureza diversa, não enquadráveis no disposto no inciso I do art. 2º da 

Instrução CVM nº 356, de 17 de dezembro de 2001.”
224

 

 

  Com a criação dos FIDC-NP, a CVM pretendia “instituir tratamento 

diferenciado para os FIDC que apresentem riscos de natureza jurídica ou operacional 

relevantes que exijam do investidor mais do que a expertise financeira usualmente 

empregada na análise de modalidades de investimento já assimiladas pelo mercado”
225

. 

 

                                                 
223

 A CVM menciona expressamente no Edital de Audiência Pública nº 04/2016 consulta formulada pelo 

BNDES sobre a possibilidade de estruturação de um FIDC que adquira créditos oriundos de demandas 

judiciais propostas pela Varig S.A., no âmbito do Processo CVM RJ nº 2004/5178, e consulta de Levy & 

Salomão Advogados acerca da possibilidade de constituição de FIDC para aquisição de royalties de 

petróleo (Processo CVM RJ nº 2005/3668), esta última objeto de decisão favorável pela CVM nos 

mesmos termos do Processo CVM RJ nº 2005/739 relativo ao FIDC para aquisição de receita futura 

oriunda do pagamento de tributos parcelados, acima referida (CVM. Edital de Audiência Pública nº 

04/2016, p. 12, nota 17, disponível em 

<http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/audiencias_publicas/ap_sdm/anexos/2006/sdm0406-

edital.pdf>). 

 
224

 Artigo 1º, §1º, da Instrução CVM nº 444/06. 

 
225

 CVM. Edital de Audiência Pública nº 04/2016, p. 12, disponível em 

<http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/audiencias_publicas/ap_sdm/anexos/2006/sdm0406-

edital.pdf>. 
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  Para tanto, foram criados requisitos adicionais para o investimento em 

tais fundos, como o investimento mínimo de R$1.000.000,00, posteriormente 

substituído pela limitação de público-alvo a investidores profissionais
226

, e a 

necessidade de apresentação à CVM, para fins de concessão de registro de 

funcionamento, de parecer de advogado atestando sobre a validade da cessão dos 

direitos creditórios não padronizados
227

. 

 

  Com isso, a CVM permitiu a estruturação de fundos destinados à 

aquisição dos mais diversos tipos de direitos creditórios sem a necessidade de prévia 

apreciação pelo Colegiado, como, por exemplo, os fundos de distressed assets, ou de 

créditos inadimplidos
228

, e aqueles oriundos de ações judiciais e precatórios
229

.  

 

  Coincidindo temporalmente com o início da crise econômica global de 

2008, certos fundos de investimento em direitos creditórios apresentaram problemas que 

causaram perdas a seus cotistas, motivando alterações das regras aplicáveis aos FIDC 

por parte da CVM
230

.  A primeira resposta regulatória foi a edição da Instrução CVM nº 

                                                 
226

 Artigo 4º da Instrução CVM nº 444/06. 

 
227

 Artigo 7º, §1º, da Instrução CVM nº 444/06. 

 
228

 Para uma análise detalhada de securitizações envolvendo este tipo de ativo, veja-se ROQUE, Pamela 

Romeu. Securitização de Créditos Vencidos e Pendentes de Pagamento e Risco Judicial.  São Paulo: 

Almedina, 2014. 

 
229

 “Em linha com a pesquisa realizada para os fundos de investimento em direitos creditórios 

"padronizados", a título informativo, foi identificado o registro de 151 fundos de investimento em direitos 

creditórios não padronizados na Comissão de Valores Mobiliários. O efeito prático da edição de referida 

norma é a redução de consultas ao colegiado da Comissão de Valores Mobiliários sobre quais ativos que 

poderão integrar a carteira de fundos de investimento em direitos creditórios.” (AVELINO, Luiz Filipe 

de Cristófaro. Aspectos jurídicos da securitização no Brasil. Dissertação (Mestrado). Faculdade de 

Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014, pp. 86-87). 

 
230

 Em estudo sobre retenção de risco em operações de securitização divulgado em dezembro de 2014, a 

CVM aponta seis casos que teriam motivado o início das modificações regulatórias dos FIDC 

empreendidas entre 2011 e 2013, que seriam os FIDC relativos ao Banco BVA, Union National, Banco 

Cruzeiro do Sul, Banco Panamericano, Tradebank e Oboé DTVM.  Segundo o trabalho da Assessoria de 

Análise e Pesquisa, “atenuadas as particularidades de cada situação, as ocorrências problemáticas 

surgiram da atuação de um mesmo participante em funções múltiplas, tais como a de administrador, 

gestor, cedente/originador, custodiante, fiel depositário, consultor e agente de cobrança. Tal fato gerou 

problemas na verificação do lastro dos direitos creditórios, validação dos direitos creditórios quanto à 

sua elegibilidade especificada no regulamento do FIDC, esforços de cobrança, liquidação e/ou guarda 

física dos documentos” (CVM, Assessoria de Análise e Pesquisa (ASA). Retenção de Risco na 

Securitização: Um estudo a partir da metodologia de análise do impacto regulatório.  Rio de Janeiro: 

Comissão de Valores Mobiliários, 2014, p. 40, disponível em < 

http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/menu/acesso_informacao/serieshist/estudos/anexos/AIR_retenca

o-de-riscos.pdf>). 
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489, de 14 de janeiro de 2011, que criou regras para a elaboração das demonstrações 

financeiras dos FIDC e FIDC-NP, bem como para contabilização de seus ativos e 

passivos
231

.   

 

  Importantes inovações desta norma residiram no aprimoramento 

substancial das informações a serem prestadas pelo administrador em relação à carteira 

de direitos creditórios do fundo, inclusive em bases mensais, com regras prevendo o 

reconhecimento de ativos com ou sem retenção de risco pelo cedente, informações 

sobre recompras e substituições de direitos creditórios pelo cedente, que podem 

mascarar os índices de inadimplência da carteira, mascarando problemas de 

desempenho.  Estas mudanças se propõem a permitir ao investidor mensurar com mais 

precisão os riscos a que o fundo está exposto – assim como seu investimento, por 

consequência. 

 

  A seguir, foi editada a Instrução CVM nº 531, de 6 de fevereiro de 2013, 

que buscou reforçar os papéis dos prestadores de serviço dos FIDC, buscando mitigar a 

ocorrência de conflitos de interesses em sua estrutura e elegendo o custodiante e o 

administrador como os principais responsáveis por assegurar o cumprimento das regras 

aplicáveis aos fundos em tela. 

 

  Com efeito, a autarquia aponta, no Edital de Audiência Pública SDM nº 

05/2012, que daria ensejo à edição da norma em comento, que estes prestadores devem 

atuar como gatekeepers em tais fundos, conceito definido por HAENSEL como 

“indivíduos ou instituições dotadas de qualificações especializadas (por vezes ligadas a 

uma profissão) que se valem da confiança e da reputação adquiridas para assegurar, 

ao mercado de valores mobiliários e aos investidores, a conformidade ao ordenamento 

jurídico das operações que passarem por seu exame”
232

. 

 

                                                                                                                                               
 
231

 Até então, não havia regra específica para tanto e tais fundos utilizavam por analogia as regras 

aplicáveis às instituições financeiras, notadamente a Resolução CMN nº 2.682, de 21 de dezembro de 

1999, que trata do provisionamento de créditos de liquidação duvidosa. 
232

 Conforme HAENSEL, Taimi. A Figura dos Gatekeepers. São Paulo: Almedina, 2014, p. 70.  A autora 

como fundamental para atuação correta destas figuras a existência de normas positivas que os obriguem a 

agir em determinado sentido, bem como o risco de haver prejuízo à reputação de tais agentes caso 

descumpram suas funções. 
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  No âmbito desta reforma, a estrutura de recebimento de pagamentos de 

direitos creditórios vincendos passou a se concentrar exclusivamente no custodiante, por 

meio de conta bancária de titularidade do FIDC ou de conta vinculada movimentável 

exclusivamente pelo custodiante, ainda que de titularidade do cedente, evitando que este 

último pudesse continuar realizando o recebimento de tais pagamentos e transferindo os 

recursos posteriormente ao fundo
233

.  Ainda, concentrou no custodiante as obrigações de 

realizar a verificação dos critérios de seleção (ou de elegibilidade) que o FIDC deve 

observar para comprar direitos creditórios consignados em seu regulamento. 

 

  No tocante aos direitos creditórios, também fica a cargo do custodiante 

manter a guarda dos documentos que evidenciam a existência e permitem o exercício, 

pelo fundo, dos direitos relativos aos direitos creditórios, proibindo que o cedente o 

faça
234

.  Por fim, atribui ao custodiante a obrigação de proceder à verificação do “lastro” 

dos direitos creditórios, exaustivamente no momento da aquisição ou trimestralmente, 

comportando exceções específicas em caso de pulverização expressiva, novamente com 

o intuito de mitigar risco de fraude.  

 

  Por seu turno, o administrador assume papel de principal “fiscal” do 

cumprimento das obrigações regulatórias dos prestadores de serviços por ele 

contratados para o FIDC, inclusive custodiante, devendo “possuir regras e 

procedimentos adequados, por escrito e passíveis de verificação, que lhe permitam 

diligenciar o cumprimento, pelo prestador de serviço contratado, de suas 

                                                 
233

 “A Minuta define (art. 38, VII) que os recursos recebidos em nome do fundo devem ser depositados 

diretamente em contas de titularidade do fundo ou em escrow accounts. Essa determinação visa garantir 

o controle do custodiante sobre os fluxos financeiros ordinários relativos aos títulos de propriedade do 

fundo e é também estendida, como se pode ver no próximo item deste edital, à cobrança de créditos 

inadimplidos do fundo por parte do agente de que trata o art. 39, novo inciso IV. Desta forma, a CVM 

entende ter mitigado o risco de não segregação dos fluxos financeiros relativos aos direitos creditórios 

cedidos ao fundo.” (CVM. Edital de Audiência Pública SDM nº 05/2012. Presidência. Presid. Maria 

Helena dos Santos Fernandes de Santana. 10.07.2012, p. 4, disponível em 

<http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/audiencias_publicas/ap_sdm/anexos/2012/sdm0512_edital.pdf

>). 

 
234

 “A disposição busca impedir riscos advindos de conflito de interesses quando uma das partes citadas 

exerce a atividade de guarda da documentação relativa aos direitos creditórios ou a de verificação desse 

lastro, minimizando a ocorrência de fragilidades nas estruturas dos FIDC que possibilitem fraudes tais 

como a dupla cessão de direitos creditórios.” (CVM. Edital de Audiência Pública SDM nº 05/2012. 

Presidência. Presid. Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana. 10.07.2012, p. 4, disponível em 

<http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/audiencias_publicas/ap_sdm/anexos/2012/sdm0512_edital.pdf

>). 
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obrigações”
235

.  Por fim, é vedado ao administrador e ao custodiante, e partes a eles 

relacionadas
236

, originar ou ceder direitos creditórios aos FIDC em que atuam
237

. 

 

  Sobre a utilização do FIDC no mercado de capitais brasileiro, a 

ANBIMA lista quatro grandes grupos de “objetivos” buscados em operações 

envolvendo tais fundos. Segundo a Associação, seriam eles: (i) a captação de recursos 

por uma empresa; (ii) o financiamento a fornecedores ou clientes, hipótese marcada pela 

centralidade do devedor na estrutura negocial envolvendo o FIDC, que em geral conta 

apenas com um devedor para uma multiplicidade de créditos; (iii) centralização de caixa 

                                                 
235

 Conforme artigo 39, §4º, da Instrução CVM nº 356/01. 

 
236

 A definição de partes relacionadas consta, atualmente, do Pronunciamento Técnico CPC 05 (R1), 

aprovado pela CVM pela Deliberação CVM nº 642, de 7 de outubro de 2010, e é reproduzida abaixo: 

 

“Parte relacionada é a pessoa ou a entidade que está relacionada com a entidade que está elaborando 

suas demonstrações contábeis (neste Pronunciamento Técnico, tratada como “entidade que reporta a 

informação”).  

 

(a) Uma pessoa, ou um membro próximo de sua família, está relacionada com a entidade que reporta a 

informação se:  

 

(i) tiver o controle pleno ou compartilhado da entidade que reporta a informação;  

(ii) tiver influência significativa sobre a entidade que reporta a informação; ou  

(iii) for membro do pessoal chave da administração da entidade que reporta a informação ou da 

controladora da entidade que reporta a informação.  

 

(b) Uma entidade está relacionada com a entidade que reporta a informação se qualquer das condições 

abaixo for observada:  

 

(i) a entidade e a entidade que reporta a informação são membros do mesmo grupo econômico (o que 

significa dizer que a controladora e cada controlada são inter-relacionadas, bem como as entidades sob 

controle comum são relacionadas entre si);  

(ii) a entidade é coligada ou controlada em conjunto (joint venture) de outra entidade (ou coligada ou 

controlada em conjunto de entidade membro de grupo econômico do qual a outra entidade é membro);  

(iii) ambas as entidades estão sob o controle conjunto (joint ventures) de uma terceira entidade;  

(iv) uma entidade está sob o controle conjunto (joint venture) de uma terceira entidade e a outra entidade 

for coligada dessa terceira entidade;  

(v) a entidade é um plano de benefício pós-emprego cujos beneficiários são os empregados de ambas as 

entidades, a que reporta a informação e a que está relacionada com a que reporta a informação. Se a 

entidade que reporta a informação for ela própria um plano de benefício pós-emprego, os empregados 

que contribuem com a mesma serão também considerados partes relacionadas com a entidade que 

reporta a informação;  

(vi) a entidade é controlada, de modo pleno ou sob controle conjunto, por uma pessoa identificada na 

letra (a);  

(vii) uma pessoa identificada na letra (a)(i) tem influência significativa sobre a entidade, ou for membro 

do pessoal chave da administração da entidade (ou de controladora da entidade).” 

 
237

 Além deles, estão sujeitos à mesma regra o gestor e o consultor especializado, se contratados, 

conforme o artigo 39, §2º, da Instrução CVM nº 356/01. 

. 
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de sociedades diversas integrantes de um grupo econômico ou grupo societário de facto; 

(iv) a viabilização de projetos de infraestrutura (ou financiamento de projetos)
238

.   

 

  Este mesmo organismo demonstra a versatilidade assumida pelos FIDC 

como VPE em operações de securitização no Brasil ao realizar a tipologia destes 

fundos: lista, em sua Deliberação nº 72, de 17 de dezembro de 2015, 4 tipos 

subdivididos em 14 focos de atuação, sempre conforme as espécies de direitos 

creditórios passíveis de aquisição de acordo com a política de investimento disposta nos 

respectivos regulamentos
239

.  

 

  Para encerrar este item, a tabela a seguir apresenta a evolução do volume 

financeiro de cotas de FIDC emitidas a cada ano, com base em dados públicos 

compilados pela UQBAR
240

: 

 

Ano Montante Emitido em Milhões de 

Reais 

2002 20 

2003 1.737 

2004 4.045 

2005 9.810 

2006 11.197 

2007 12.065 

2008 16.867 

2009 12.516 

2010 22.915 

                                                 
238

 FUNDOS de Investimento em Direitos Creditórios. Estudos Especiais: Produtos de Captação. 

Redatores Antonio Filgueira, Dalton Boechat. Rio de Janeiro: Associação Brasileira dos Mercados 

Financeiro e Capitais, 2015, pp. 25-26. 

 
239

 São eles: (i) o Tipo Fomento Mercantil, que contém o foco de atuação homônimo; (ii) o Tipo 

Financeiro, que contém os seguintes focos de atuação: (a) Crédito Imobiliário; (b) Crédito Consignado; 

(c) Crédito Pessoal; (d) Financiamento de Veículos; (e) Multicarteira Financeiro; (c) o Tipo Agro, 

Indústria e Comércio, subdivido nos seguintes focos de atuação: (a) Infraestrutura; (b) Recebíveis 

Comerciais; (c) Crédito Corporativo; (d) Agronegócio; (e) Multicarteira Agro, Indústria e Comércio; (d) o 

Tipo Outros, subdivido em (i) Recuperação (Non Performing Loans); (b) Poder Público e (c) 

Multicarteira Outros, categoria residual. 

 
240

 ANUÁRIO Finanças Estruturadas 2017 UQBAR. São Paulo: Uqbar Educação e Informação Financeira 

Avançada, 2017, p. 51. 
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2011 38.410 

2012 20.135 

2013 19.470 

2014 26.993 

2015 28.036 

2016 35.203 

 

2.4.5  Certificados de Recebíveis do Agronegócio 

 

  Com a edição da Lei nº 11.076, de 30 de dezembro de 2004, foram 

criados diversos títulos voltados ao financiamento do agronegócio, compondo o que 

BURANELLO denomina de “sistema privado de financiamento” do agronegócio, em 

contraposição ao sistema de crédito público que há décadas irriga este setor
241

 e no 

contexto de alteração do papel do Estado de fornecedor de recursos para a atividade 

agropecuária para fomentador do mercado privado de tais títulos
242

. 

 

  Dentre estes títulos estão os CRA, que são passíveis de emissão por 

companhias securitizadoras do agronegócio com lastro em direitos creditórios do 

agronegócio.  O novo regramento se assemelha àquele previsto na Lei nº 9.514/97, já 

mencionada anteriormente neste trabalho, e que inclusive se aplica subsidiariamente aos 

CRA
243

.  Ao contrário do que ocorreu com os CRI, a CVM determinou, em 2008, a 

aplicação “no que couber” das regras da Instrução CVM nº 414/04
244

, o que somente 

mudaria com a criação da Instrução CVM nº 600, em 1º de agosto de 2018. 

 

                                                 
241

 Para descrição do sistema público de financiamento do agronegócio, ver BURANELLO, Renato.  

Manual do Direito do Agronegócio.  2ª edição. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 187. 

 
242

 O contexto econômico do surgimento destes títulos é explorado em BURANELLO, Renato Macedo.  

Securitização do crédito como tecnologia para o desenvolvimento do agronegócio – Proteção jurídica do 

investimento privado. Tese (Doutorado). Faculdade de Direito, Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, São Paulo, 2015, pp. 88-89.  

 
243

 Vale notar que o tratamento fiscal aplicável aos CRI é estendido aos CRA, assim como as regras de 

constituição de patrimônios separados e regime fiduciário sobre os ativos lastreadores das emissões de 

títulos. 

 
244

 Conforme comunicado divulgado ao mercado pela autarquia em 21 de novembro de 2008, disponível 

em < http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2008/20081121-1.html>. 
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  A regra foi editada pela CVM 14 anos após a criação do CRA.  Deste 

modo, reflete em larga medida diversos entendimentos havidos pela autarquia em casos 

práticos.  Porção relevante de tais entendimentos está focada na delimitação do conceito 

de “direito creditório do agronegócio”, que são os ativos lastreadores dos CRA por 

expressa disposição legal.   

 

  A mencionada Lei nº 11.076 define os direitos creditórios do 

agronegócio como aqueles “originários de negócios realizados entre produtores rurais, 

ou suas cooperativas, e terceiros, inclusive financiamentos ou empréstimos, 

relacionados com a produção, a comercialização, o beneficiamento ou a 

industrialização de produtos ou insumos agropecuários ou de máquinas e implementos 

utilizados na atividade agropecuária”
245

. 

 

  Ao desdobrar o conceito legalmente insculpido, a CVM indica, no 

relatório da audiência pública que deu origem à norma entender aplicável o conceito de 

produtor rural já esposada pelo Ministério da Previdência Social e pelo Fisco, como já 

sinalizado previamente na doutrina
246

, que abarca a “pessoa física ou jurídica, 

proprietária ou não, que desenvolve, em área urbana ou rural, a atividade 

agropecuária, pesqueira ou silvicultural, bem como a extração de produtos primários, 

vegetais ou animais, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por 

intermédio de prepostos”
247

, delimitando o aspecto subjetivo da definição de direito 

creditório do agronegócio.   

 

  Em relação à definição do objeto de tais relações jurídicas, a Instrução 

CVM nº 600/18 caracteriza como produtos agropecuários aqueles in natura ou que 

sejam objeto de beneficiamento primário ou industrialização rudimentar, nestes dois 

últimos casos listando exemplificativamente atividades que os caracterizam, e 

                                                 
245

 Conforme artigo 23, parágrafo único, da Lei nº 11.076/04. 

 
246

 CVM. Relatório de Análise da Audiência Pública SDM nº 01/2017 – Processo CVM nº 

RJ/2014/11167, pp. 7-8, disponível em 

<http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/audiencias_publicas/ap_sdm/anexos/2017/sdm0117Relatorio_

de_analise.pdf>. 

 
247

 WINTER, Marcelo F.. Certificados de Recebíveis do Agronegócio. Dissertação (Mestrado). Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2014, pp. 98-99. 
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equiparando a produto rural o resíduo ou subproduto do beneficiamento primário ou 

industrialização rudimentar.  Em linha com a Lei nº 11.076/04, expressamente inclui os 

insumos, máquinas e implementos como objetos destas relações
248

. 

 

  Já no campo das atividades geradoras de direitos creditórios do 

agronegócio (a saber: “a produção, a comercialização, o beneficiamento ou a 

industrialização”), a regra em comento abarca, além das atividades já expressas na Lei 

nº 11.076/04, a “compra, venda, exportação, intermediação, armazenagem e 

transporte” de produtos agropecuários, que enxerga como abarcados no conceito de 

“comercialização” descrito na definição legal de direito creditório do agronegócio
249

.   

 

  Mais além, permitiu que títulos de dívida emitidos por pessoas que não 

sejam produtores rurais sejam utilizados como lastro, desde que “vinculados a uma 

relação comercial existente entre o terceiro e produtores rurais ou suas 

cooperativas”
250

, vínculo que deve ser comprovado previamente à emissão dos CRA 

por meio de apresentação de “contrato ou outro documento vigente entre o produtor 

rural e o terceiro”, devendo os montantes e prazos destes contratos ser compatíveis com 

os montantes e prazos dos CRA
251

.   

 

  Essa disposição decorreu de posicionamento da autarquia inaugurado no 

famoso Caso Burger King, em que a autarquia concedeu registro a oferta pública de 

CRA lastreados em debêntures emitidas pela BK Brasil Operação e Assessoria a 

Restaurantes S.A., que opera a rede de restaurantes “Burger King” no Brasil, cujos 

recursos seriam destinados à aquisição de carne in natura produzida e comercializada 

pela JBS S.A. e Seara Alimentos Ltda., ambas empresas com atividade, dentre outras, 

de produção rural
252

. 

 

                                                 
248

 Conforme artigo 3º, caput e §2º da Instrução CVM nº 600/18. 

 
249

 Conforme artigo 3º, §1º, da Instrução CVM nº 600/18. 

 
250

 Conforme artigo 3º, §4º, inciso II da Instrução CVM nº 600/18. 

 
251

 Conforme o artigo 3º, §8º, da Instrução CVM nº 600/18. 

 
252

 CVM.  Processo CVM SEI 19957.001669/2016-13. Decisão do Colegiado de 30/08/2016.  Disponível 

em <http://www.cvm.gov.br/decisoes/2016/20160830_R1/20160830_D0291.html>. 
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  Outro entendimento da autarquia em julgamento de caso concreto que foi 

refletido na norma se trata da possibilidade de revolvência dos créditos lastreadores de 

CRA
253

, que deve ser objeto de previsão no termo de securitização, em que constarão os 

critérios de elegibilidade para aquisição dos novos créditos e o prazo de alocação dos 

recursos oriundos dos pagamentos dos créditos originalmente cedidos, o qual deve ser 

compatível, devendo o agente fiduciário atuar com o fiscalizador do atendimento dos 

mencionados critérios
254

. 

 

  A norma criou, também, três categorias de requisitos estruturais para 

securitizações realizadas com emissão de CRA, conforme o público-alvo acessado.  

Para investidores “de varejo”, isto é, que não sejam investidores qualificados ou 

profissionais conforme a definição da Instrução CVM nº 554, devem ser observados os 

seguintes requisitos
255

: 

 

(i) os CRA devem contar com instituição de regime fiduciário sobre os ativos 

lastreadores; 

 

(ii) os direitos creditórios que lastreiam os CRA devem ser liquidados 

financeiramente apenas; 

 

(iii) a carteira de direitos creditórios cedidos deverá observar concentração máxima 

de 20% (vinte) por cento do valor total de CRA emitidos por devedor e/ou 

coobrigado, salvo se forem companhia aberta ou instituição financeira; 

 

(iv) poderá haver apenas um cedente (ou cedentes integrantes de um mesmo grupo 

econômico) dos direitos creditórios lastreadores;  

 

(v) os créditos lastreadores devem ser exigíveis dos respectivos devedores, não 

sujeitando os titulares dos CRA ao risco de ausência de cumprimento, pelo 

                                                 
253

 CVM.  Processo CVM RJ nº 2015/6419.  Ata da Reunião do Colegiado de 25/08/2015.  Disponível em 

<http://www.cvm.gov.br/decisoes/2015/20150825_R1.html>. 

 
254

 Conforme artigo 7º da Instrução CVM nº 600/18. 

 
255

 Conforme artigo 12 e artigo 11, §2º, da Instrução CVM nº 600/18. 
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cedente, de sua obrigação na relação jurídica creditícia (créditos “performados”); 

e 

 

(vi) deverá haver “retenção substancial de riscos e benefícios” pelo cedente ou por 

terceiros em relação aos créditos lastreadores
256

. 

 

  Se o público-alvo for composto de investidores qualificados e 

profissionais, mas não de investidores sem tal qualificação, apenas os subitens “i” a “iii” 

do parágrafo anterior são exigidos, e a exceção referida no subitem “iii” passa a se 

estender a quaisquer entidades que possuam demonstrações financeiras aderentes às 

regras de contabilização aplicáveis às companhias abertas e auditadas por auditor 

independente registrado na autarquia
257

.  Por fim, se o público-alvo for composto 

exclusivamente de investidores profissionais, nenhum dos requisitos se aplica
258

. 

 

  Para encerrar este item, a tabela a seguir apresenta a evolução do 

montante CRA emitidos a cada ano, com base em dados públicos compilados pela 

UQBAR
259

: 

  

                                                 
256

 A definição de “retenção substancial de riscos e benefícios” encontra-se no Pronunciamento nº 48 do 

Comitê de Pronunciamentos Contábeis, aprovado pela Deliberação nº 763, de 22 de dezembro de 2016, 

da CVM, e é a seguinte, conforme trecho do item 3.2.7 do mencionado Pronunciamento: “A entidade 

reteve, substancialmente, todos os riscos e benefícios da propriedade do ativo financeiro se sua 

exposição à variabilidade no valor presente dos fluxos de caixa líquidos futuros do ativo financeiro não 

mudar significativamente como resultado da transferência (por exemplo, pelo fato de a entidade ter 

vendido um ativo financeiro sujeito a um contrato para recomprá-lo por preço fixo ou por preço de 

venda mais o retorno de juros)”.  A consequência contábil disto, para o cedente, é a necessidade de 

manter o ativo cedido registrado em sua contabilidade como se não o tivesse cedido, ou seja, a 

securitização em que haja a retenção substancial dos riscos e benefícios do ativo pela cedente é aquela 

referida no jargão de mercado como “on balance”, pois os ativos cedidos permanecem na contabilidade 

do cedente.  São exemplos de expedientes para tal retenção, expressamente referidos no artigo 12, §1º, da 

Instrução CVM nº 600/18, a emissão de CRA de classe subordinada e sua aquisição pelo cedente ou 

terceiros, ou a assunção de coobrigação.  Compromissos de recompra de créditos inadimplidos podem 

também se enquadrar nesta categoria, assim como outros mecanismos exemplificativamente descritos no 

item B3.2.5 do Pronunciamento CPC nº 48. 

 
257

 Conforme artigo 11, §2º, da Instrução CVM nº 600/18. 

 
258

 Conforme artigo 11, §2º, caput, da Instrução CVM nº 600/18. 

 
259

 ANUÁRIO Finanças Estruturadas 2017 UQBAR. São Paulo: Uqbar Educação e Informação Financeira 

Avançada, 2017, p. 111. 
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Ano Montante Emitido em Milhões de 

Reais 

2009 22 

2010 132 

2011 174 

2012 283 

2013 1.226 

2014 2.403 

2015 5.135 

2016 14.222 

 

2.4.6  Securitização de Dívida Ativa: Nova Fronteira? 

 

  Encerrando esta seção, cabe mencionar as recentes tentativas de 

realização de securitizações com lastro decorrentes de débitos fiscais inscritos na dívida 

ativa de Estados e municípios brasileiros
260

, como tentativa de obtenção de recursos por 

tais entes federativos no recente contexto de crise fiscal no país.  Não se tratará, nesta 

seção, de mais um diferente VPE, mas de certos ativos que tem se buscado utilizar no 

âmbito da securitização local. 

 

  Segundo OIOLI, a realização de tais operações tem encontrado obstáculo 

na interpretação do Tribunal de Contas da União, que se manifestou no sentido de que a 

cessão de fluxo de recebimento de créditos tributários seria sempre encarada como uma 

operação de crédito, na forma do artigo 29, III, da Lei Complementar nº 101/00, porque, 

na síntese realizada pelo citado autor, “(i) o ente público recebe um valor adiantado 

(adiantamento de receita futura); (ii) o ativo não é transferido para o investidor, pois a 

                                                 
260

 Conforme definição contida no artigo 39, §2º, da Lei nº 4320/64 (que contém as normas gerais de 

direito financeiro), a dívida ativa tributária é “o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente 

de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária 

são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, 

contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, 

laudêmios, aluguéis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por 

estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis 

definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais”. 
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titularidade da dívida ativa é indelegável e intransferível; e (iii) em troca do valor 

adiantado, é criado um compromisso financeiro futuro para o ente, consistente na 

obrigação de transferir para o cessionário as receitas decorrentes do pagamento da 

dívida ativa”
261

.   

 

  Com efeito, o acórdão em questão determinou que a CVM suspenda o 

registro de qualquer FIDC-NP que tenha por objeto a aquisição de direitos creditórios 

oriundos de receitas públicas originárias ou derivadas de entes federativos sem 

autorização expressa do Senado Federal (por caracterizarem operações de crédito, nos 

termos da Lei de Responsabilidade Fiscal) até que o TCU delibere sobre o mérito do 

caso relativo ao FIDC-NP que adquiriria créditos do município de Nova Iguaçu-RJ
262

, o 

que tem inviabilizado novas operações de securitização deste tipo de ativo com este tipo 

de veículo, segundo a UQBAR
263

. 

 

  Para afastar os questionamentos em referência, o senador José Serra 

apresentou, em 10 de maio de 2016, o Projeto de Lei do Senado nº 204/2016, que 

almeja permitir a cessão de “direitos creditórios originados de créditos tributários ou 

não tributários, objeto de parcelamentos administrativos ou judiciais, inscritos ou não 

em dívida ativa, a pessoas jurídicas de direito privado”, por parte dos entes da 

federação.   

 

  Dentre os requisitos estabelecidos pela norma proposta, que incluiria um 

novo artigo à Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, constaria um inciso que obrigaria 

tais operações a consistirem em vendas definitivas dos direitos creditórios, de modo a 

não configurar qualquer compromisso financeiro para o ente cedente nem acarretar 

qualquer responsabilidade deste pelo adimplemento do respectivo devedor, além de 

                                                 
261

 OIOLI, Erik.  Securitização de Dívida Ativa e Crise Fiscal.  Gazeta Norte Mineira, Montes Claros, 

09.03.2017, Disponível em < https://www.gazetanortemineira.com.br/noticias/opiniao/securitizacao-da-

divida-ativa-e-a-crise-fiscal>. 
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 TCU. Processo 016.585/2009-0. Acórdão 772/2016 - Plenário. 06.04.2016. Disponível em 

<https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/*/KEY:ACORDAO-COMPLETO-

1712063/DTRELEVANCIA%20desc/false/1>. 
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 ANUÁRIO Finanças Estruturadas 2017 UQBAR.  São Paulo: Uqbar Educação e Informação 

Financeira Avançada, 2017, p. 68. 
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vedar a transferência da responsabilidade da cobrança de tais direitos creditórios, que 

deve permanecer com os órgãos atualmente detentores dessa atribuição. 

 

  VELLOSO critica esta solução, por entender que esta última condição 

gera incentivos econômicos negativos, ao vedar que o investidor contrate advogados 

especializados para a realização da cobrança e obrigando um órgão estatal, as 

procuradorias da fazenda, a realizarem a cobrança de créditos cujo pagamento não mais 

se reverterá ao patrimônio público
264

. 

 

  Este contexto de decisões e normas propostas pode explicar a existência 

de apenas quatro operações de securitização de créditos oriundos da dívida ativa, 

conforme compilação realizada pela UQBAR, dentre as quais a maior delas, no 

montante de R$2,140 bilhões, computadas as três séries de sua primeira emissão no 

período entre 2012 e 2015, é a realizada pela Companhia Paulista de Securitização – 

CPSEC
265

, sociedade anônima estatal criada por força da Lei Estadual nº 13.723, de 29 

de setembro de 2009, com a finalidade de realizar operações de securitização de direitos 

creditórios oriundos de créditos tributários estaduais objeto de parcelamento.   

 

 

                                                 
264

 CARNEIRO, Antonio Velloso.  Governo precisa conhecer mercado antes de regular securitização de 

dívida ativa.  Consultor Jurídico, São Paulo, 21.12.2017, Disponível em 

<https://www.conjur.com.br/2017-dez-21/antonio-velloso-securitizacao-divida-ativa-exige-regras-

claras>. 
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 ANUÁRIO Finanças Estruturadas 2017 UQBAR. São Paulo: Uqbar Educação e Informação Financeira 

Avançada, 2017, p. 71. 
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3.   ANÁLISE DOUTRINÁRIA, NORMATIVA E JURISPRUDENCIAL 

SOBRE A SECURITIZAÇÃO  

 

 

  No presente capítulo, buscaremos traçar uma sistematização jurídica das 

práticas negociais descritas no capítulo anterior de modo específico.  Nesta tarefa, 

iniciaremos realizando um panorama das abordagens doutrinárias relativas ao conceito 

de securitização, desde a criação do vocábulo no mercado financeiro norte-americano, 

abordando tanto autores estrangeiros como propostas doutrinárias locais. 

 

  A seguir, abordaremos os esforços de elaboração de regulação para a 

securitização de recebíveis nos Estados Unidos e na União Europeia, que resultaram na 

positivação, em ambos os ordenamentos jurídicos, de conceitos de securitização de 

recebíveis, que serão abordados e analisados, assim como a resposta em sede doutrinária 

à regulação norte-americana. 

 

  No passo seguinte, abordaremos as positivações da securitização de 

recebíveis no Brasil, ocorridas de modo específico e esparso, para correlacionar estes 

conceitos àqueles cunhados mais recentemente no exterior (referidos no parágrafo 

anterior), para a seguir propor uma delimitação conceitual do objeto da análise deste 

trabalho, assim como apontando os elementos que se entendem como integrantes deste 

conceito e que conferem à securitização seus contornos específicos.   

 

3.1  Possíveis Conceitos Jurídicos de Securitização e Seus Elementos 

 

Como já mencionado acima, o termo “securitização” é um anglicismo 

oriundo do termo securitization ou securitisation, derivando do conceito de security ou 

valor mobiliário, tendo sido cunhado em uma matéria de jornal nos anos 1970. O 

objetivo do seu uso por RANIERI foi deixar claro que esta gênese do vocábulo decorre 

da noção de que a securitização de recebíveis é uma operação em que, economicamente, 

créditos ilíquidos
266

 são “transformados” em securities, isto é, em valores mobiliários, 

destinados à livre circulação no mercado. 

                                                 
266

 Segund SZTAJN, “no mercado financeiro, são ditos líquidos aqueles instrumentos cuja titularidade se 

transfere rapidamente, ou seja, são líquidos porque facilmente se transformam em moeda, e no mais das 
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  Em virtude do surgimento nas condições relatadas, é de se esperar que 

não seja tarefa trivial delimitar uma acepção unânime para este termo sob escrutínio.  

Ao termo “securitização”, com efeito, são atribuídas diversas acepções por diversos 

intérpretes.  Nossa tarefa, neste passo, será explorar as tentativas anteriores de 

atribuição de sentido a este termo, afim de entender o caminho que levou a sua 

delimitação normativa em tempos mais recentes, sobretudo antes da positivação do 

termo, que será abordada mais adiante neste estudo, ocorrida no âmbito da Dodd-Frank 

Wall Street Reform and Consumer Protection Act, nos Estados Unidos da América, e do 

Regulamento (UE) 2017/2402, na União Europeia. 

 

  Em artigo publicado em 1994, SCHWARCZ provocativamente qualifica 

a securitização de ativos como uma “alquimia” financeira, mas uma alquimia que 

funciona de verdade.  Baseado em evidências de estudos empíricos contemporâneos 

realizados por outros autores, o autor fundamenta sua ousada afirmação no 

entendimento de que a securitização, por permitir a captação de recursos por uma 

empresa com base em uma determinada carteira de ativos que são segregados dos 

demais riscos associados à entidade cedente, é um mecanismo financeiro que provê 

recursos a empresas com custos menores em comparação àqueles que seriam incorridos 

por ela caso captasse os mesmos recursos mediante uma emissão de dívida ou de 

capital. 

 

  Isto ocorreria porque, no cenário em que fossem emitidos títulos de 

dívida ou patrimoniais pela empresa, a precificação pelo investidor levaria em conta os 

demais riscos associados à atividade empresarial e não apenas os riscos dos créditos 

cedidos no âmbito da securitização.  Por seu turno, os investidores que adquirem títulos 

emitidos no âmbito de uma securitização seriam igualmente beneficiados, por acessar 

investimentos com riscos menores
267

. 

                                                                                                                                               
vezes, sem impor perdas a quem os aliena (...).  A facilidade de transformar ativos em moeda, 

rapidamente, é que os caracteriza como líquidos.  Rapidez na transformação, acompanhada de prejuízos, 

pode indicar (i) baixa liquidez do ativo; (ii) necessidade imediata de moeda pelo alienante; (iii) 

imperfeições de mercado; (iv) além da combinação de dois ou mais desses fatores.” (SZTAJN, Rachel.  

Conceito de liquidez na disciplina do mercado de valores mobiliários.  In Revista de Direito Mercantil, 

Industrial, Econômico e Financeiro.  São Paulo: Malheiros, 2002, n. 126, abril-junho/2002, p. 11). 

 
267

 Segundo o autor, a empresa se “desconstrói” ao segregar parte de seu ativo e isolá-los dos demais 

riscos associados à sua atividade (SHWARCZ, Stephen.  The alchemy of asset securitization.  In Stanford 
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  O autor refina sua descrição da transação ao separá-la em atividades (ou 

negócios) sucessivas.  Inicialmente, a entidade identifica os ativos que entende podem 

ser utilizados na operação, geralmente direitos de recebimento de pagamentos futuros 

referidos, pelo autor, como “recebíveis”. A seguir, os recebíveis são transferidos a uma 

outra entidade, apartada, do ponto de vista legal, do originador.   

 

  Esta entidade pode se organizar de diferentes formas, como uma 

companhia de propósito específico, um trust ou outros tipos, e tem suas atividades 

limitadas e apartadas do originador para assegurar que a transferência dos ativos a ela, 

denominada de veículo de propósito específico, seja realizada de modo a afastar efeitos 

adversos decorrentes de eventual falência do originador.  Este VPE capta os recursos 

para aquisição dos recebíveis junto ao mercado de capitais.
268

 

 

  SCHWARCZ não limita sua abordagem aos ativos que poderiam ser 

objeto de securitização a recebíveis já existentes, mas também a direitos que viriam 

existir no futuro, o que abriria, em sua visão, potenciais praticamente ilimitados para 

este tipo de operação, inclusive permitindo sua utilização do contexto de financiamento 

de projetos de infraestrutura
269

. 

                                                                                                                                               
Journal of Law, Business, and Finance, Vol. 1, 1994.  Disponível em <http://ssrn.com/abstract=868520>, 

p. 134). 

 
268

 “After identifying the assets to be used in the securitization, the originator transfers the receivables to 

a newly formed special purpose corporation, trust or other legally separate entity - often referred to as a 

special purpose vehicle, or "SPV". The transfer is intendend to separe the receivables from risks 

associated with the originator. For this reason, the originator will often structure the transfer so that it 

constitutes a "true sale", a sale that is sufficiente under bankruptcy law to remove the receivables from 

the originator's bankruptcy estate. 

 

To raise funds to purchase these receivables, the SPV issues securities in the capital markets. The SPV, 

however, must be structured as "bankruptcy remote" to gain acceptacne as an issuer of capital markets 

securities.  Bankruptcy remote in this context means that the SPV is unlikely to be adversely affected by a 

bankruptcy of the originator.” (SHWARCZ, Stephen.  The alchemy of asset securitization.  In Stanford 

Journal of Law, Business, and Finance, Vol. 1, 1994.  Disponível em <http://ssrn.com/abstract=868520>, 

pp. 135-136). 

 
269

 “Securitization opportunities are no longer limited to the financing of receivables. Securitization 

techniques have recently been applied to inventories and other assets that do not themselves constitute 

rights to payment but may nonetheless give rise to such rights over times. The potential application of 

securitization to these "future rights" is nearly limitless. Examples of this potential uses range from the 

issuance of capital markets securities to finance mineral production payments to the securitization of 

future revenues generated from the environmentally-safe harvesting of timber in South American rain 

forests. Securitization can also be applied to "project-finance" transactions to help meet the current 

demand for infrastructure development and improvement.” (SHWARCZ, Stephen.  The alchemy of asset 
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  KENDALL aborda a securitização de um modo mais simples, como um 

processo pelo qual empréstimos individuais e outros instrumentos de dívida são 

“empacotados”, posteriormente convertendo-se tais “pacotes” em um valor mobiliário 

ou em valores mobiliários que são vendidos a terceiros.  Por meio desse processo, os 

ativos subjacentes, ilíquidos, se transformam em títulos líquidos negociáveis com 

terceiros investidores.   

 

  O autor se refere a tais títulos genericamente como “asset-backed 

securities”, justificando o nome adotado pelo fato de que são garantidos por um ativo 

específico e não por uma obrigação genérica de pagamento da entidade emissora
270

.  

 

  Em uma abordagem similar, JOBST acrescenta alguns elementos ao 

identificar a entidade que transfere os créditos, chamada de originadora, e lhe atribuindo 

a responsabilidade de selecionar e transferir os créditos que deseja remover de seu 

balanço patrimonial, referindo-se o autor a este conjunto de ativos como a “carteira de 

referência”.   

 

  No segundo passo da operação, o originador transfere a carteira de 

referência a um “emissor”, que geralmente é uma entidade de propósito específico 

constituída por uma instituição financeira, o que propicia a segregação destes ativos do 

balanço patrimonial da originadora. 

 

  Por seu turno, a entidade de propósito específico financia a aquisição da 

carteira de referência por meio da emissão de valores mobiliários negociáveis que são 

                                                                                                                                               
securitization.  In Stanford Journal of Law, Business, and Finance, Vol. 1, 1994.  Disponível em 

<http://ssrn.com/abstract=868520>, p. 152). 

 
270

 “Securitization can be defined as a process of packaging individual loans and other debt instruments, 

converting the package into a security or securities, and enhancing their credit status or rating to further 

their sale do third-party investors. The process converts illiquid individual loans or debts instruments 

which cannot be sold readily to third-party investors into liquid, marketable securities.  These new debt 

instruments are often termed “asset-backed securities” because each pool is backed by specific collateral 

rather than by the general obligation of the issuing corporation or instrumentality.  Investors purchase a 

proportionate share of the assets and the bundle of rights linked to the assets, not a general obligation 

typical of traditional corporate debt.” (KENDALL, Leon T.  Securitization: a New Era in American 

Finance.  In KENDALL, Leon T., e FISHMAN, Michael J. (Coord.).  A primer on securitization.  

Cambridge: MIT Press, 2000, pp. 1-2). 
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adquiridos por investidores no mercado de capitais, e que receberão taxas de juros fixas 

ou flutuantes pagas com os recursos provenientes da carteira de referência
271

. 

 

  O autor alemão introduz um elemento adicional a esta equação 

financeira, informando que a carteira de referência pode ser dividida em diversas fatias, 

que denomina de “tranches”, as quais são vendidas separadamente e refletem diferentes 

níveis de risco. 

 

  JOBST, em linha com as características que exploramos acima neste 

trabalho para diversos títulos emitidos em operações de securitização, ressalta que estas 

diferentes “tranches” possuem níveis de prioridade no recebimento de pagamentos 

diferentes, havendo, assim, diferentes níveis de “senioridade” entre os títulos 

representativos das “fatias” da carteira de referência.   

 

  Acompanha a senioridade um nível menor de risco e, consequentemente, 

de retorno, de modo que a série com menor nível de preferência no recebimento dos 

recursos provenientes do pagamento dos créditos integrantes da carteira de referência (e 

de maior risco) geralmente possuem interesse residual nos ativos integrantes da referida 

carteira
272

 
273

. 

                                                 
271

 “In step one, a company with loans or other income-producing assets—the originator—identifies the 

assets it wants to remove from its balance sheet and pools them into what is called the reference 

portfolio. It then sells this asset pool to an issuer, such as a special purpose vehicle (SPV)—an entity set 

up, usually by a financial institution, specifically to purchase the assets and realize their off-balance-

sheet treatment for legal and accounting purposes. In step two, the issuer finances the acquisition of the 

pooled assets by issuing tradable, interest-bearing securities that are sold to capital market investors. 

The investors receive fixed or floating rate payments from a trustee account funded by the cash flows 

generated by the reference portfolio.” (JOBST, Andreas.  What is Securitization?  In Finance & 

Development, Setembro de 2008, Volume 45, Número 3.  Washington: IMF Publication Services, 2008, 

p. 48). 

 
272

 “In a more recent refinement, the reference portfolio is divided into several slices, called tranches, 

each of which has a different level of risk associated with it and is sold separately. Both investment return 

(principal and interest repayment) and losses are allocated among the various tranches according to their 

seniority. The least risky tranche, for example, has first call on the income generated by the underlying 

assets, while the riskiest has last claim on that income.” (JOBST, Andreas.  What is Securitization?  In 

Finance & Development, Setembro de 2008, Volume 45, Número 3.  Washington: IMF Publication 

Services, 2008, p. 49). 
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 Em seu exame, o autor pontua que a estrutura “convencional” de securitização envolve a emissão de 

três tranches, sendo a tranche sênior, por seu menor nível risco, aquela voltada a investidores que 

possuem maior sensibilidade (i.e., menor tolerância) a perdas.  Como vimos acima neste trabalho, é 

comum que operações de securitização no mercado norte-americano sejam emitidas em múltiplas séries 

com variados prazos e níveis de risco, então não há uma necessária vinculação a estruturas com três 

níveis de senioridade, o que já era uma realidade na época em que escrito o artigo de JOBST, em 2008.   
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  KOTHARI também explora o caráter dos ativos emitidos pelo VPE e 

vendidos aos investidores no mercado de capitais.  Segundo o autor, os asset-backed 

securities diferem de outros instrumentos de mercado de capitais por não constituírem 

uma exposição ao negócio do emissor, mas uma exposição a um ativo ou a um conjunto 

de ativos específicos.  Não se trata, portanto de um direito em relação a uma entidade, 

mas a um ativo específico, do ponto de vista econômico
274

.   

 

  O mesmo autor vai adiante para pontuar que os direitos conferidos ao 

titular do asset-backed security sobre os recebíveis lastreadores são a chave da 

razoabilidade econômica da securitização, o que é viabilizado por meio da transferência 

de ativos do originador ao veículo de propósito específico adquirente, de tal modo que 

tais ativos se tornem propriedade do VPE e não suscetíveis a efeitos negativos da 

falência do cedente
275

. 

 

  Em um contraste entre a securitização e empréstimos com garantia de 

ativos, como contas a receber ou equipamentos, FABOZZI e KOTHARI apontam 

diferenças que entendem relevantes.  Apontam que o conjunto de recebíveis objeto de 
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 “The security at the end of the process of securitization is an asset-backed security. This security is 

significantly different from a usual capital market instrument, which is an exposure in the business of the 

issuer. An asset-backed security is simply an exposure in an asset, or, as the case may be, a bunch of 

assets. Going back to the example above, the investor who acquires the cash flow generated by the hiring 

of the car, reincarnated as a security, is not concerned with the generic risks of the business of the 

operator. The investor is exposed to the risks of the asset in question, but not the risks of the operator’s 

business. Therefore, an asset-backed security is not a claim on an entity but an asset”. (KOTHARI, 

Vinod. Securitization: The Financial Instrument of the Future. Singapore: John Wiley & Sons (Asia) Pte 

Ltd., 2006, p. 6). Esta conclusão deve ser temperada, a nosso ver e ainda do ponto de vista econômico, no 

caso de créditos “a performar” ou de existência futura, em virtude de sua exigibilidade ou existência 

futuras dependerem da continuidade e sucesso das atividades empresariais do originador dos recebíveis. 
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 “The legal preference of the asset-backed investor over a traditional investor is key to the very 

economics of securitization. Much of the need for the present-day methods of securitization – isolation, 

etc. would disappear if it were possible to allow a certain group of investors a bankruptcy proofing 

device whereby certain assets, or all assets, of a corporation would be used to pay them off first. Thus, 

securitization strives at arbitraging the law by ensuring that at least some specific assets are free from 

any other claim and can be used to pay off only the asset-backed investors. 

 

The device used for creating this legal preference is simple: Transfer of assets. The operator in the 

example above transfers a stream of hiring receivables to the investors. This transfer should be a legally 

recognized transfer, such that the receivables now become the legal property of the investors. Being the 

property of the investors, obviously, the receivables are not affected by any bankruptcy of the operator, or 

claims of the general creditors of the operator.” (KOTHARI, Vinod. Securitization: The Financial 

Instrument of the Future. Singapore: John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd., 2006, p. 7). 
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securitização pode lastrear a emissão de valores mobiliários que possuem risco de 

crédito inferior àquele de valores mobiliários de dívida emitidos pelo próprio 

originador, pois a decisão de investimento se baseia, neste caso, primariamente na 

capacidade do próprio conjunto de ativos gerar receitas ou entradas de caixa suficientes 

para pagar os títulos emitidos pelo VPE.  No caso dos valores mobiliários emitidos pelo 

próprio originador, a capacidade de pagamento deste é que prepondera sobre a 

capacidade de liquidação dos ativos objeto da garantia
276

.   

 

  Outra distinção didática para apreensão dos elementos fundamentais da 

securitização é sua comparação com os covered bonds.  Como vimos no item 2.3.2.1 

acima, há autores que classifiquem certas espécies de covered bonds como títulos 

emitidos em securitização.  Conforme aponta SCHWARCZ, tanto os covered bonds 

quanto asset-based securities são títulos emitidos com uma vinculação a carteiras de 

recebíveis específicas
277

. 
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 “There are some similarities between securitization and secured lending. In secured lending, also 

called asset-based lending, the lender requires that the borrowing firm commit specific assets of the firm 

as security or collateral for a lending arrangement. The assets that are used as collateral may be short-

term assets such as accounts receivable or long-term assets such as equipment. For example, in accounts 

receivable financing the lender looks first to the accounts receivable of the borrower to fulfill the 

financial obligations of the lending arrangement. The amount advanced by the lender to the client firm 

depends on (1) what the lender deems acceptable based on the quality and nature of the receivables; (2) 

the type of customer the client firm sells to and the terms of the sale; and (3) the historical performance of 

the client firm’s accounts receivables. Moreover, certain types of receivables may not be appropriate for 

financing via secured lending. For longer-term assets such as equipment, secured lending can be in the 

form of a loan or a bond. The cost of borrowing depends on the credit quality of the borrower because 

lenders are looking to the ability of the borrowing firm to satisfy the terms of the borrowing arrangement. 

 

A securitization differs from these traditional forms of financing in several important ways. The key in a 

securitization is that the cash flow generated by the asset pool can be employed to support one or more 

securities that may be of higher credit quality than the company’s secured debt. The higher credit quality 

of these securities is achieved by relying on the cash flow created by the pool of assets rather than on the 

payment promise of the borrowing firm, such cash flows having been isolated in a bankruptcy remote 

structure and “credit enhanced” using several credit enhancement techniques discussed in Chapter 5.1 

Compare this with secured lending. In the case of accounts receivable financing, while the lender looks 

first to the cash flow generated by the receivables, the borrowing firm is responsible for any shortfall. In 

the case of secured lending where the collateral is property, the lender relies primarily on the borrowing 

firm’s ability to repay and only secondarily to the value at which the collateral can be liquidated in 

bankruptcy.” (FABOZZI, Frank J., e KOTHARI, Vinod. Introduction to Securitization. New Jersey: John 

Wiley & Sons, Inc., 2008, pp. 5-6). 
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 “Covered bond and securitization transactions have significant similarities. The most important is that 

both strive for bankruptcy remoteness—the goal of protecting covered bond investors in the event of the 

issuer’s bankruptcy. Covered bond transactions strive to achieve bankruptcy remoteness through ring-

fencing or by legislative fiat, as discussed in Part II.A. Securitization transactions achieve bankruptcy 

remoteness by having the company originating the receivables (the “originator”) transfer those 

receivables, in a “true sale” under bankruptcy law, to a bankruptcy-remote SPV —steps that can parallel 

ring-fencing.” (SCHWARCZ, Steven L.  The Conundrum of Covered Bonds (May 31, 2012). Business 

Lawyer, Vol. 66, Maio de 2011. Disponível em <https://ssrn.com/abstract=1661018>, p. 571). 
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  Por seu turno, os covered bonds são títulos emitidos e devidos pelo titular 

da carteira de recebíveis.  Estes recebíveis garantem o pagamento dos covered bonds e, 

para além disso, constituem um patrimônio separado do emissor (expediente chamado 

na doutrina estrangeira de ring-fencing), destinado ao pagamento dos títulos em questão 

e que pode possuir certas proteções, a depender da jurisdição em que são emitidos, em 

relação aos demais credores em caso de falência.  Ou seja, dão um passo adicional em 

relação às dívidas com garantia real, objeto do contraste anterior com a securitização.   

 

  No entanto, ao contrário desta última, a carteira de recebíveis permanece 

sob a titularidade do emissor dos covered bonds, os quais constituem dívida deste 

emissor, isto é, os investidores podem acessar o restante do patrimônio da respectiva 

entidade emissora, conferindo a estes títulos a característica apontada pela doutrina 

estrangeira como dual recourse.  Em outras palavras, o investidor pode satisfazer seu 

crédito tanto por meio do acesso à carteira de créditos objeto do patrimônio separado, 

quanto por meio de acesso ao patrimônio geral do emissor. 

 

  Diversamente, os investidores adquirentes não possuem, via de regra, 

direito de acessar o patrimônio do originado dos créditos cedidos ao VPE (exceto se 

pactuada uma garantia fidejussória ou coobrigação por parte deste)
278

.   

 

  Além disso, ao contrário do que pode ocorrer em relação aos covered 

bonds em alguns ordenamentos jurídicos, não existe obrigatoriedade de substituição de 

recebíveis que não sejam honrados por novos créditos, de modo que seja mantida a 

qualidade da carteira de créditos integrante do patrimônio separado do emissor.  

SCHWARCZ critica, neste sentido, o tratamento assimétrico (para pior) conferida aos 
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 “There are, however, several differences between covered bonds and securitization. A primary 

distinction—and one that has important normative implications—is that covered bonds have full recourse 

to the issuer in the event of a collateral deficiency whereas securitization constitutes non-recourse fi 

nancing. Another distinction is that, in covered bond transactions, the cover-pool assets typically remain 

on the issuer’s balance sheet for accounting purposes whereas, in securitization transactions, it has been 

more typical for the transfer of assets from the originator to the SPV to be accounted for as a sale. Such 

“off-balance-sheet” accounting allows the originator to transfer the credit risk of securitized assets to 

investors and raise capital without increasing its balance-sheet leverage.” (SCHWARCZ, Steven L.  The 

Conundrum of Covered Bonds (May 31, 2012). Business Lawyer, Vol. 66, Maio de 2011. Disponível em 

<https://ssrn.com/abstract=1661018>, p. 571). 
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demais credores quirografários do emissor dos covered bonds, que ficam em situação 

mais gravosa em comparação com o cenário em que este fizesse uma securitização 

envolvendo carteira similar
279

. 

 

  Passando nossa abordagem de esforços doutrinários para a definição da 

securitização para o panorama da doutrina brasileira e portuguesa, nota-se uma 

similitude na descrição do fenômeno, com diferenças entre autores, especialmente 

quando analisados em uma abordagem cronológica, sob a ótica da complexidade de 

elementos que entendem compor este instituto, assim como apresentando diferentes 

visões sobre a categorização jurídica da securitização. 

 

  MATIAS define a titularização (sinônimo utilizado em Portugal para a 

securitização) como uma emissão de títulos negociáveis que são baseados em fluxos de 

caixa gerados por certos ativos, que são segregados do patrimônio do originador 

mediante cessão a um veículo de propósito específico, que podem ser fundos, 

sociedades ou trusts
280

. 
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 “Covered bonds are more likely than securitization, however, to harm nonadjusting creditors. Both 

forms of financing pay their investors from segregated asset pools; but whereas securitization effectively 

fixes the segregated asset pool, thereby allocating risk to all parties, the asset pool for covered bonds is 

usually “dynamic,” requiring the covered bond issuer to continue to segregate assets as needed to repay 

the covered bonds, in priority to paying unsecured claims. Furthermore, if those assets are ultimately 

insufficient to repay the covered bonds, covered bondholders have a legal claim against the issuer that is 

equal and ratable with claims of unsecured creditors, thereby further diluting repayment of the latter’s 

claims. The extent to which risk should be allocated so asymmetrically to unsecured creditors is a policy 

question that any nascent covered bond regime should address.” (SCHWARCZ, Steven L.  The 

Conundrum of Covered Bonds (May 31, 2012). Business Lawyer, Vol. 66, Maio de 2011. Disponível em 

<https://ssrn.com/abstract=1661018>, p. 571). 

 
280

 “A noção genérica e ampla que nos fica de ‘titularização’ é a de uma emissão de títulos negociáveis, 

tendo por base e substrato os fluxos de tesouraria gerados por activos específicos. Procede-se à 

agregação, por espécies, destes activos, constituídos por créditos, à sua autonomização relativamente ao 

patrimônio do credor, mediante alteração de titularidade, e à emissão de títulos representativos desse 

universo. 

 

Distingue-se, assim, da emissão de títulos tradicionais que assentam, exclusivamente, sobre o património 

do emitente, o qual responderá perante os tomadores. (...) Tem de característico: os títulos emitidos são 

tomados pelos investidores perante a análise que deles façam em função do risco e da solidez dos 

créditos sobre que assentam.  Deixa, pois, de revelar, como era tradicional, a qualidade, a 

honorabilidade e a solidez económica da entidade emitente. 

 

A autonomização dos créditos faz-se, aliás, através dos chamados veículos de titularização (SPV, special 

purpose vehicles), os quais, conforme o modelo adoptado, e que seguidamente ilustraremos, assume a 

natureza de sociedades (SPC, special purpose companies), de fundos (fonds communs de créances) ou de 

alienação fiduciária (trusts).” (MATIAS, Armindo Saraiva.  Titularização: um novo instrumento 

financeiro.  In Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro.  Volume 112.  São 

Paulo: Malheiros, 1998, n. 112, out./dez. 1998, pp. 48-49). 
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  SILVA, em trabalho de 2005, acrescenta à sua análise conceitual da 

securitização a “interligação” ou “coligação” dos negócios jurídicos componentes da 

operação, que também define como um “processo” único composto de várias etapas.  

Na visão do autor, estas etapas seriam (i) cessão de créditos entre cedente e cessionário; 

(ii) emissão de títulos “sustentados ou garantidos” pelos créditos cedidos e sua 

colocação no mercado para financiar o preço de aquisição dos créditos; e (iii) satisfação 

dos direitos de reembolso e remuneração dos investidores, bem como das despesas 

incorridas para a realização da operação
281

.   

 

  Entre os brasileiros, GAGGINI, em obra editada em 2003, encarava a 

securitização como um “processo” que envolve o agrupamento de créditos, transferidos 

a uma sociedade de propósito específico que emite valores mobiliários “com base” em 

tais créditos, captando recursos junto a tais investidores que são repassados à empresa 

originadora
282

. 

 

  Em sua análise, entende que a securitização compreende três etapas 

negociais, a saber: (i) o “agrupamento” de créditos com características semelhantes e 
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 "A descrição referida serve de recorte conceitual, bilhete de identidade que apreende as notas 

características e distintivas do instituto em causa: 

- Uma operação complexa, processus único composto de várias etapas articulada em negócios jurídicos 

interligados ou coligados por objectivo ou causa comum, 

- Iniciada e baseada na transmissão de créditos, cessio causa vendendi celebrada entre cedente e 

cessionário, 

- Para efeitos de titularização, emissão de títulos sustentados ou garantidos por tais créditos e sua 

colocação no mercado pelo cessionário/emitente para financiar a aquisição destes com o aforro aplicado 

pelos investidores na subscrição daqueles, 

- Com os capitais e os juros, pagos pelos devedores cedidos, colimados ao reembolso e remuneração dos 

investidores, em cumprimento dos direitos inerentes aos títulos por estes subscritos, bem como à 

satisfação dos custos (despesas e comissões) da securitização." (SILVA, João Calvão da.  Titularização 

de Créditos - Securitization.  2ª Edição.  Coimbra: Almedina, 2005. pp. 7-8).  Embora em sua definição 

não explore as características do cessionário para enquadrá-lo como um veículo de propósito específico, 

parte desse pressuposto quando analisa os veículos utilizados em Portugal à luz da legislação então 

vigente (Decreto-Lei nº 453/99 conforme alterado). 
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 “Portanto, a operação de securitização de recebíveis é a operação por meio da qual uma empresa 

agrupa determinados créditos futuros e os transfere a uma sociedade de propósito específico que, tendo 

por base tais créditos, emitirá títulos e valores mobiliários no mercado de capitais, repassando os 

recursos obtidos para a empresa originadora. (...) Em síntese, a securitização de recebíveis é o processo 

por meio do qual se agrupam determinadas formas de crédito, a partir dos quais são emitidos valores 

mobiliários no mercado de capitais, repassando (e pulverizando) o riso para terceiros, que são os 

adquirentes dos valores mobiliários.” (GAGGINI, Fernando Schwarz.  Securitização de Recebíveis.  São 

Paulo: Livraria e Editora Universitária de Direito, 2003, pp. 20 -21). 
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com histórico de pagamentos para viabilizar análise de risco desta carteira; (ii) a cessão 

destes créditos a uma sociedade de propósito específico (excluindo, em sua análise, a 

utilização do FIDC como veículo) e emissão de valores mobiliários por esta; e (iii) o 

pagamento do preço de aquisição à cessionária
283

. 

 

  Em uma abordagem mais complexa, CHAVES faz considerações 

terminológicas relevantes sobre a utilização do termo “securitização” com um sentido 

genérico de conversão de créditos e dívidas em títulos ou valores mobiliários, em um 

contexto de mera novação de dívida.  Deste modo, entende que a securitização de 

recebíveis enquanto negócio jurídico autônomo e específico praticado no mercado de 

capitais deve ser entendida de modo apartado de outros negócios que utilizam o termo 

“securitização” mas que com ela não se confundem.   

 

  Estão abrangidas nesta categoria, segundo a autora, a securitização de 

dívidas públicas, relativas à assunção de débitos de entes públicos da administração 

direta ou indireta pelo Tesouro Nacional e respectiva novação mediante emissão de 

títulos de dívida de responsabilidade da União, assim como a securitização de dívidas 

originárias de crédito rural, em que instituições financeiras cederam seus créditos contra 

produtores rurais ao Tesouro Nacional, o qual, em troca, emitiu para referidas 

instituições títulos de sua responsabilidade com as características dos créditos cedidos, 

conforme regramento disposto na Lei nº 9.138/95
284

.  Ambas possuem natureza jurídica 

de novação
285

. 

 

  Não se confundem, portanto, com a securitização em sentido estrito, 

entendida pela autora como “negócio jurídico coligado que viabiliza a antecipação do 

recebimento de créditos presentes e/ou futuros por quem necessite mediante a cessão 
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 GAGGINI, Fernando Schwarz.  Securitização de Recebíveis.  São Paulo: Livraria e Editora 

Universitária de Direito, 2003, pp. 29-30. 
284

 CHAVES, Natália Cristina. Direito Empresarial – Securitização de Créditos. Belo Horizonte, Del 

Rey, 2006, pp 49-52. 
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 Conforme a definição do artigo 360, inciso III, do Código Civil: 

 

“Art. 360. Dá-se a novação: 

(...) 

III - quando, em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite 

com este.” 
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destes a uma entidade adquirente, que emitirá, pública ou privadamente, títulos ou 

valores mobiliários, amortizando-os ou resgatando-os após o efetivo pagamento dos 

créditos que lhe foram cedidos”
286

.  

 

  Abordaremos mais adiante neste trabalho o que se entende por negócios 

jurídicos coligados, categorização jurídica adotada pela autora ao se referir ao fenômeno 

ora em exame.  Além desta qualificação, CHAVES considera a securitização negócio 

jurídico oneroso, plurilateral, inter vivos e que pode ser formal ou informal, a depender 

da legislação incidente
287

. 

 

  NAJJARIAN, por seu turno, encara a securitização como um contrato 

mercantil próprio, cujo objeto é a cessão de “lastro”.  Em sua visão, trata-se de uma 

cessão que não envolve pura e simplesmente a transmissão de créditos entre duas partes, 

mas uma cessão com natureza peculiar em virtude de sua finalidade, que é a de prover 

ativos subjacentes que a uma emissão de valores mobiliários
288

. 

 

  Uma outra corrente é encabeçada por CAMINHA, BEZERRA FILHO e 

BURANELLO, que encontram na securitização um negócio jurídico indireto, 

defendendo os dois primeiros que se trata de um negócio jurídico indireto do tipo 

negócio fiduciário.  O primeiro dos mencionados autores restringe sua análise à 

securitização imobiliária, conforme o regramento disposto na Lei nº 9.514/97, que 

permite a constituição de patrimônio separado na securitizadora, sujeito a regime 

fiduciário e destinado exclusivamente ao pagamento dos CRI emitidos.   
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 CHAVES, Natália Cristina. Direito Empresarial – Securitização de Créditos. Belo Horizonte, Del 

Rey, 2006, p. 48 

 
287

 CHAVES, Natália Cristina. Direito Empresarial – Securitização de Créditos. Belo Horizonte, Del 

Rey, 2006, pp. 68-71. 
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 “Parte-se da ideia de que a securitização é um contrato mercantil de cessão de lastro, ou seja, cessão 

de recebíveis para emissões de valores mobiliários, de vez que o contrato de cessão de crédito firmado 

em uma operação de securitização cede não só o crédito puro e simples, mas, cede “lastro”, ou melhor, 

ativos que tenham o condão de servir de base subjacente para emissão de valores mobiliários, 

lastreando, pois, emissões públicas e privadas.  Como prova desta afirmação, basta salientar que o 

comprador dos créditos/lastro será sempre um veículo emissor, denominado de securitizador, conforme 

restará descortinado no decorrer do presente livro.” (NAJJARIAN, Ilene Patrícia de Noronha. 

Securitização de Recebíveis Mercantis. São Paulo, Quartier Latin, 2010, p. 27). 
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  Em sua visão, a securitização imobiliária, dadas estas características, é 

elemento integrante de um novo sistema de garantias criado em sede legislativa para 

conferir segurança aos financiamentos imobiliários e estimular este mercado por meio 

do aumento da segurança conferida ao credor.  Este ficaria protegido pelos mecanismos 

cumulativamente aplicados da alienação fiduciária de imóvel, do patrimônio de afetação 

da sociedade que realiza incorporação imobiliária e da securitização dos créditos 

relativos ao imóvel em questão, objeto de patrimônio separado na securitizadora
289

. 

 

  Abordando o mesmo objeto deste estudo sob a ótica estritamente 

imobiliária, no contexto da Lei nº 9.514/97, BEZERRA FILHO define securitização 

como “a sequência de contratos e operações mediante os quais o credor original, 

segregando em patrimônio especial, créditos de médio ou longo prazo ou fluxos 

financeiros futuros, promove de forma direta ou por meio de cessão de direitos a uma 

sociedade de propósito específico, a emissão de títulos representativos de parcela do 

total, títulos lastreados nos referidos direitos, a serem oferecidos a investidores, para a 

captação de recursos”
290

.   

 

  Note-se que BEZERRA FILHO assevera que a securitização pode ser 

realizada de modo direto, isto é, sem a transferência do ativo subjacente de um titular 

original ao emissor dos títulos emitidos.  No entanto, diversamente daquilo que ocorre 

com os covered bonds, neste caso não há direito dos investidores de acessarem o 

patrimônio comum da securitizadora se constituído o patrimônio separado sujeito ao 
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 BEZERRA FILHO, Manoel Justino.  Da fidúcia à securitização: as garantias dos negócios 

empresariais e o afastamento da jurisdição. In Revista da Escola Paulista de Magistratura, Ano 14, 

Número 2, 2014, pp. 126 e 127, e pp. 141-143.  Note-se, em especial, o seguinte trecho: “Com a base da 

garantia negocial pavimentada pela alienação fiduciária e pelo patrimônio de afetação, o novo sistema 

trouxe elementos para resolver a terceira e última questão, ou seja, estimular o fluxo de de capitais para 

permitir a ativação e o contínuo desenvolvimento do mercado imobiliário, valendo-se então do novel 

instituto da securitização, propiciando a busca de capitais entre o público investidor em títulos 

mobiliários, tentando carrear a poupança popular para a atividade de construção de imóveis. (...) Pelo 

criativo e bem ordenado sistema implantado pelas duas recentes leis examinadas (Leis 9.514/97 e 

10.931/04), fecha-se o que se poderia chamar o “círculo virtuoso” necessário ao encaminhamento da 

grave crise da habitação, colaborando-se ainda, incidentalmente para o encaminhamento da solução de 

diversos outros problemas, v.g., a crise de desemprego, sabido que a construção civil é a que mais se 

presta a propiciar empregos à mão de obra não qualificada”. 
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empresariais e o afastamento da jurisdição. In Revista da Escola Paulista de Magistratura, Ano 14, 
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regime fiduciário, inexistindo o dual recourse (ou “dupla garantia”) acima referido 

aplicável aos covered bonds. 

 

  Em sentido diverso, CAMINHA aponta a constituição e cessão dos ativos 

subjacentes a um VPE como elemento essencial da securitização
291

.  Em sua definição, 

encara a securitização como “a estrutura composta de um conjunto de negócios 

jurídicos – ou um negócio jurídico indireto – que envolve a cessão e segregação de 

ativos em uma sociedade ou fundo de investimento emissor de títulos garantidos pelo 

ativos segregados.  Esses títulos são vendidos a investidores e os recursos coletados 

servem de contraprestação pela cessão de ativos”
292

. 

 

  Neste sentido, aponta haver quatro elementos essenciais em operações do 

gênero, a saber, (i) a constituição de um VPE, seja fundo ou sociedade de propósito 

específico ou exclusivo, sem atividade operacional; (ii) a aquisição de “bens, direitos ou 

expectativas de direitos que podem ser representados por contratos ou títulos” pelo 

VPE; (iii) a emissão de títulos pelo VPE, lastreados nos ativos supramencionados; e (iv) 

a constituição de garantias e/ou a realização de classificação de risco dos títulos 

emitidos pelo VPE por uma agência de classificação de risco
293

. 

 

  Em relação à categorização jurídica da securitização como um negócio 

fiduciário, a partir da definição adotada por CAMINHA para o fenômeno em estudo e 

em vista dos elementos que entende compô-lo, defende que este possui natureza de 

negócio jurídico indireto, por se valer de instrumentos consagrados no ordenamento 

jurídico para, conjugados, ser obtida a consecução de finalidade que não é própria, 

isoladamente, de nenhum deles
294

. 
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 Acompanhada também, além dos autores já mencionados acima, por MENDES, que desenvolve 

trabalho centrado na alocação de riscos propiciada pela securitização de recebíveis (MENDES, Hélio 

Rubens de Oliveira.  Securitização de Créditos e a Lei 11.101/05.  Tese (Doutorado em Direito). 

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013, pp. 13-14). 
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 CAMINHA, Uinie.  Notas sobre a Securitização. In SOUZA JÚNIOR, Francisco Satiro (Coord.). 

Direito, Gestão e Prática - Mercado de Capitais.  São Paulo: Saraiva, 2013, p. 211. 
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 “O conjunto formado pela estrutura contratual de uma operação de securitização poderia, de acordo 

com a teoria de Ascarelli, ser considerado um negócio jurídico indireto, pois, por meio de contratos já 
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  Mais além, especifica que a modalidade de negócio jurídico indireto em 

questão é aquele de natureza fiduciária, pois constituído em benefício dos investidores 

adquirentes dos títulos de emissão do VPE, quer por determinação normativa (legal ou 

regulamentar), quer por disposição contratualmente fixada pelos agentes envolvidos na 

estrutura negocial em questão
295

.   

 

  Embora não dê o passo de categorizar a securitização como um negócio 

fiduciário, enquanto espécie do gênero negócio jurídico indireto, como faz CAMINHA, 

BURANELLO se aproxima da definição esposada pela autora cearense, reforçando o 

elemento da desvinculação dos ativos lastreadores do patrimônio do originador e sua 

transferência de titularidade a um veículo de propósito específico
296

.  Exploraremos o 

que se entende por negócio jurídico indireto e por negócio fiduciário mais adiante 

                                                                                                                                               
tradicionais em nosso ordenamento, buscam-se formas jurídicas para atingir um fim específico, qual 

seja, a operação de securitização. 

 

Isso porque ao se constituir o veículo de propósito exclusivo, ao se segregarem os ativos que servirão de 

lastro e ao se emitirem os títulos, visa-se a uma estrutura única, como se cada um dos negócios jurídicos 

envolvidos não pudesse ser considerado isoladamente, mas em conjunto, dando forma e conteúdo a uma 

estrutura determinada, qual seja, a securitização.  Assim, o fim de cada um deles seria a consecução da 

securitização, e não a simples constituição de uma sociedade, ou cessão de contratos.” (CAMINHA, 

Uinie.  Notas sobre a Securitização.  In SOUZA JÚNIOR, Francisco Satiro (Coord.). Direito, Gestão e 

Prática - Mercado de Capitais.  São Paulo: Saraiva, 2013, p. 215). 
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 “Na estrutura de qualquer operação que possa ser considerada uma securitização em sentido estrito, 

podem-se encontrar os elementos de um negócio fiduciário: há uma cessão de bens ou direitos por parte 

do originador (fiduciante) a um veículo de propósito específico (fiduciário) em benefício dos 

investidores, com um escopo determinado, que não pode ser desvirtuado pelo cessionário.  

 

É claro que na securitização, muito mais que simplesmente a fidúcia, as funções e poderes do fiduciário 

estão protegidos contratualmente, e mesmo pela legislação, nas hipóteses de securitização de créditos 

imobiliários e financeiros.  Mesmo assim, a natureza fiduciária da securitização é patente, sendo ela 

reconhecida, ainda que indiretamente, pelo próprio legislador.” (CAMINHA, Uinie.  Notas sobre a 

Securitização. In SOUZA JÚNIOR, Francisco Satiro (Coord.). Direito, Gestão e Prática - Mercado de 

Capitais.  São Paulo: Saraiva, 2013, p. 218). 
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 “Por sua vez, sob a ótica jurídica, a securitização pode ser definida como a estrutura composta por 

um conjunto de negócios jurídicos - ou um negócio jurídico indireto - que envolve a cessão e segregação 

de ativos em uma sociedade ou um fundo de investimento emissor de títulos garantidos pelos ativos 

segregados. Esses títulos são vendidos a investidores e os recursos coletados servem de contraprestação 

pela cessão de ativos. Dessa forma, na operação de securitização, ativos são desvinculados do 

patrimônio do originador, por meio da transferência de titularidade de tais ativos, e, posteriormente, 

pela emissão de títulos representativos desse universo. Assim, pode-se definir securitização como um 

conjunto de contratos que visa à emissão de títulos garantidos por um ativo específico, segregado 

geralmente em um veículo de propósito exclusivo do patrimônio geral da sociedade beneficiária final dos 

recursos captados.” (BURANELLO, Renato Macedo.  Securitização do crédito como tecnologia para o 

desenvolvimento do agronegócio – Proteção jurídica do investimento privado.  Tese (Doutorado). 

Faculdade de Direito, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2015, pp. 138-139). 
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dentro deste capítulo, ao traçarmos proposta de categorização jurídico do nosso objeto 

de estudo. 

 

  Encerrando este panorama acerca das definições e categorizações de 

securitização já traçadas em sede doutrinária, mencionamos a abordagem de AVELINO, 

que reconhece recortes conceituais do instituto que o encaram ora como negócio 

jurídico coligado, ora como negócio jurídico indireto ou fiduciário.  Todavia, o autor 

entende que o caráter multifacetado da securitização pode aproximá-la destas categorias 

jurídicas, mas que nenhuma delas o exaure completamente, preferindo não a associar a 

uma categoria específica
297

. 

 

3.2  Positivação do Conceito nos EUA e na União Europeia  

 

  Passamos agora a abordar os marcos normativos relativos à securitização 

que surgiram em tempos recentes nos Estados Unidos da América e na União Europeia.  

Inicialmente, é importante abordar o contexto que motiva este movimento normativo.  

Este contexto é aquele da crise econômica global de 2008, que é atribuída amplamente a 

problemas relativos às operações de securitização no mercado financeiro globalizado
298

. 

 

  Em virtude deste diagnóstico, legisladores dos países afetados passaram a 

buscar uma resposta regulatória que prevenisse nova ocorrência dos mesmos problemas.  

                                                 
297

 “Identificados todos esses pontos, chega-se à conclusão de que a securitização é um instituto formado 

por um complexo de negócios jurídicos.  Isso não significa dizer que se trata de um negócio jurídico 

complexo, coligado, indireto, de formação sucessiva ou outro tipo específico de negócio jurídico único 

por definição ou essência, mas sim de um instituto formado por uma série de operações, que podem 

guardar características de todas essas espécies de negócios jurídicos. 

 

No entanto, o que se pode afirmar com precisão é que para cada uma das espécies de negócios jurídicos 

acima listas, foram encontrados argumentos positivos ou negativos para neles classificar o instituto da 

securitização.  Todavia, como foram identificados argumentos tanto positivos ou quanto negativos, para 

cada um deles, não foi possível classificar o instituto da securitização de forma definitiva em nenhuma 

dessas espécies, nem destacar uma possível classificação como tais, em situações reais.” (AVELINO, 

Luiz Filipi de Cristófaro.  Aspectos Jurídicos da Securitização no Brasil.  Dissertação (Mestrado em 

Direito).  Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014, p. 131). 
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 Para análise do papel da securitização na crise econômica de 2008, ver GILREATH, Zachary S.  The 

Culprit of the Great Recession: A Detailed Explanation of Mortgage-Backed Securities, their Impact on 

the 2008 Financial Crisis, and the Legal Aftermath. In Journal of Business and Technology Law, Vol. 13, 

2018. Disponível em 
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Esta regulação passou pela delimitação do objeto a ser regulado – isto é, por uma 

tentativa de delimitar o que é a securitização de recebíveis.  Ocorreu, portanto, a 

necessidade de reação legislativa em relação a uma inovação financeira, que é a 

securitização.   

 

  Segundo YAZBEK, a inovação financeira é difícil de ser conceituada, 

mas pode ser apreendida com base no pensamento schumpeteriano que divide as 

respostas a mudanças nas condições de desenvolvimento das atividades econômicas em 

duas categorias: as respostas adaptativas e respostas criativas.  As inovações financeiras 

seriam respostas criativas que alteram combinações de características de instrumentos 

financeiros como resposta a problemas ou necessidades
299

.  A regulação correlata, por 

seu turno, incide no campo financeiro buscando a mitigação de riscos sistêmicos e 

proteção ao consumidor sob a ótica da assimetria informacional que marca a relação 

entre os clientes e instituições do mercado financeiro
300

. 

 

  Nota-se, a este propósito, que a International Organization of Securities 

Comissions – IOSCO, no relatório “Global Developments in Securitisation Regulation”, 

conclusão de estudo conduzido por esta entidade a pedido do Financial Stability Board 

– FSB a respeito do estado da securitização no mundo com a finalidade de desenvolver 

recomendações de políticas públicas sobre o tema, reconhece que os termos adotados no 

mercado de securitização possuem significados diversos em jurisdições diversas e que 

sua uniformização seria desafiadora em virtude da profusão de formas jurídicas 

adotadas tanto pelos veículos utilizados nestas operações, quanto pelos títulos que são 

emitidos nestes contextos.   

 

  Em conclusão, entendeu por bem recomendar que definições de 

securitização formuladas em sede regulatória deveriam reconhecer este caráter 
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multifacetário, permitindo a harmonização entre regramentos diversos que venham a ser 

formulados em cada jurisdição
301

. 

 

3.2.1  Dodd-Frank Act: positivação da securitização nos Estados Unidos da 

América 

 

  O primeiro destes esforços que abordaremos aqui será aquela definição 

constante da Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, a que nos 

referiremos adiante simplesmente como Dodd-Frank Act, que entrou em vigor em 21 de 

julho de 2010. 

 

  Esta norma introduziu uma ampla reforma na regulação bancária 

estadunidense, com o auto atribuído fim de promover a estabilidade financeira, 

acabando com a existência de instituições financeiras “muito grandes para quebrar” e 

proteger o consumidor de práticas financeiras abusivas
302

. 

 

  A referida norma aborda a securitização de recebíveis e estabelece as 

linhas gerais da regulamentação que seria posteriormente editada por diversas agências 

reguladoras, dentre elas o Federal Reserve – FED e a Securities and Exchange 
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 “IOSCO considers that in certain regulatory areas referring to a unique concept of “securitisation 

products” may pose a challenge for policy makers as they consider whether and how to develop 

consistent and harmonised approaches to regulating securitisation markets as a whole.  

 

IOSCO sees merit in reflecting further on legal terminology so as to enable recognition that 

securitisation or asset-backed securities as a category encompasses not one but many different asset 

classes and structures. Acknowledging this complexity could facilitate harmonisation of rules while still 

allowing for development of more differentiated and nuanced approaches to reflect certain specificities of 

activities, forms and funding methods. 

 

IOSCO believes that regulation and principles developed to address the activity of securitisation as a 

whole could be stronger if in addition to a single principle-based concept for “securitisation” technique 

in general it also allowed for certain regulatory approaches to take into account that this concept covers 

a variety of “structured finance products” with their own specific characteristics.” (IOSCO, The Board 

of the International Organization of Securities Comissions.  Global Developments in Securitisation 

Regulation – Final Report. Madrid: International Organization of Securities Comissions, 2012, pp. 45-46.  

Disponível em <http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD394.pdf>). 
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Comission – SEC
303

.  Não serão objeto deste estudo as medidas específicas 

preconizadas pela lei em questão, tampouco pelas regras infralegais implementadas 

correlatas. 

 

  Com efeito, vamos concentrar nossa análise na delimitação do fenômeno 

abordado neste trabalho pela legislação em comento.  A Seção 941 da Dodd-Frank Act, 

em seu item “a”, altera a Securities Exchange Act de 1934 para acrescentar a ela a 

seguinte definição de asset-based security: 

 

“(77) ASSET-BACKED SECURITY.—The term ‘asset-backed security’—  

‘‘(A) means a fixed-income or other security collateralized by any type of self-

liquidating financial asset (including a loan, a lease, a mortgage, or a secured or 

unsecured receivable) that allows the holder of the security to receive payments that 

depend primarily on cash flow from the asset, including— 

‘‘(i) a collateralized mortgage obligation; 

‘‘(ii) a collateralized debt obligation; 

‘‘(iii) a collateralized bond obligation; 

‘‘(iv) a collateralized debt obligation of asset-backed securities; 

‘‘(v) a collateralized debt obligation of collateralized debt obligations; and  

“(vi) a security that the Commission, by rule, determines to be an asset-backed security 

for purposes of this section; and 

‘‘(B) does not include a security issued by a finance subsidiary held by the parent 

company or a company controlled by the parent company, if none of the securities 

issued by the finance subsidiary are held by an entity that is not controlled by the 

parent company.” 

 

  Como se nota, ao abordar o fenômeno em estudo, o legislador 

estadunidense optou por defini-lo a partir das características do ativo emitido pelo 

veículo securitizador, mediante uma descrição geral do que entende por asset-based 

security, bem como expondo um rol exemplificativo de ativos que presumidamente 

possuem tais características definidas na norma, a qual se encerra com a previsão de que 

a SEC pode definir, a seu critério, quais outros valores mobiliários devem ser 

considerados um asset-based security para fins da norma.   
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  A descrição geral apresentada na Dodd-Frank Act, acima referida, de 

asset-based security estabelece os seguintes elementos para caracterizar este tipo de 

título: (a) os ABS são valores mobiliários (securities), de renda fixa ou de outra 

natureza; (b) possuem garantia de um “ativo financeiro auto-liquidável”, em uma 

tradução literal, o que podemos entender, mais tecnicamente, como um direito de 

crédito cujo pagamento deve ser realizado em dinheiro; (c) atribuem ao respectivo 

titular um direito a um pagamento que dependa, primariamente, do pagamento do ativo 

lastreador. 

 

  A segunda parte da definição, que é a listagem de ativos que constam do 

rol exemplificativo de espécies de ABS, contém menção aos collateralized mortgage 

obligations - CMO, collateralized debt obligations - CDO, collateralized bond 

obligations - CBO, collateralized debt obligation cujo ativo lastro é um asset-backed 

securities, ou um CDO de ABS, collateralized debt obligation cujo ativo lastro é uma 

collateralized debt obligation, ou um CDO de CDO.  Todos estes ativos e suas 

características foram analisados previamente neste estudo. 

 

  O legislador, portanto, buscou mapear os ativos que já foram 

reconhecidos pelos agentes econômicos atuantes no mercado de securitização e, 

individualmente, inclui-los na definição de ativos emitidos no âmbito de uma 

securitização, deixando a porta aberta para que a entidade reguladora do mercado de 

capitais norte-americano possa continuar este esforço de listagem por meio de regra 

infralegal. 

 

3.2.1.1  Crítica doutrinária à definição estadunidense 

 

  LIPSON critica a ausência de definição da securitização em si esposada 

pela Dodd-Frank Act
304

.  Para o autor, a securitização comporta três aspectos: os inputs, 

a estrutura e os outputs.  Os primeiros são os recebíveis lastreadores; o terceiro 

elemento diz respeito aos ativos emitidos pelo veículo securitizador; e o segundo 
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elemento diz respeito à estrutura adotada para ligar input e output
305

.  Em seu 

entendimento, a “verdadeira” securitização deve ser entendida como: 

 

“a purchase of primary payment rights by a special purpose entity that (1) legally 

isolates such payment rights from a bankruptcy (or similar insolvency) estate of the 

originator, and (2) results, directly or indirectly, in the issuance of securities whose 

value is determined by the payment rights so purchased.”
306

 

 

  Conforme a definição que o autor adota, acima reprisada, fica evidente 

que sua crítica à definição de ABS constante da Dodd-Frank Act abrange tanto o fato de 

ser silente quanto ao elemento estrutural, quanto a discordâncias do autor em relação à 

ampla abrangência conferida à delimitação dos outros dois elementos. Em sua definição 

de securitização, LIPSON propõe limitar os ativos lastreadores a primary payment 

rights¸ ou direitos primários de pagamento, em contraposição a direitos secundários de 

pagamento.   

 

  Estes últimos seriam direitos com características sintéticas ou de 

derivativos, assim como garantias, seguros e outros direitos acessórios a um direito de 

pagamento
307

; por seu turno, os primeiros seriam obrigações pura e simplesmente de 

realização de um pagamento em dinheiro por um devedor, como o pagamento de um 

empréstimo ou de cartão de crédito
308

. 

 

  Ainda, a crítica de LIPSON enfatiza o aspecto estrutura da securitização, 

que entende ter por elemento essencial o afastamento da possibilidade de a transferência 

dos ativos lastreadores da securitização ser afetada negativamente em caso de falência 

do respectivo cedente.  Isto decorre de característica do direito falimentar norte-

americano, que permite, preenchidas certas circunstâncias, que uma transferência de 
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recebíveis seja desconsiderada em juízo e tratada, perante a massa falida e os demais 

credores, como um mútuo garantido pelos recebíveis transferidos.   

 

  Para evitar que isso aconteça, a transferência dos recebíveis deve ser 

caracterizada como uma venda perfeita e acabada, ou true sale.  No contexto 

estadunidense, portanto, é muito relevante para a securitização que esta transferência 

seja caracterizada como uma true sale, pois, do contrário, todo o arranjo contratual se 

desfaz. 

 

  Segundo PLANK, os elementos caracterizadores da true sale seriam a 

adoção da forma adequada a uma venda dos recebíveis, e não à constituição de uma 

garantia, e que a transação seja, em substância, propriamente uma venda dos ativos, de 

modo que o cedente transfira integralmente os riscos e benefícios dos recebíveis, assim 

como receba um valor de mercado adequado em contraprestação por sua 

transferência
309

.  Apesar de aparentemente simples, o conceito de true sale envolve uma 

análise casuística e repleta de nuances sobre o relacionamento entre a entidade que 

transfere e aquela que recebe os recebíveis, dificultando sua definição objetiva em casos 

concretos
310

. 

 

  Com efeito, autores com CARLSON e KETTERING encaram a 

securitização como um mecanismo que busca burlar as regras falimentares norte-

americanas relativas à transferência de recebíveis, abordagem que autores como 
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 “Securitizations, like other transactions involving the sale of property, are not immune from these 

limitations. Securitization requires that the transfer of receivables by an owner to a pass-through trustee 
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Securitization and the Future of Security.  In Cardozo Law Review, Vol. 25, n. 5, 2004, University of 

Tennessee Legal Studies Research Paper n. 55, p. 1675. Disponível em: 

<http://ssrn.com/abstract=1334831>). 
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 Para análise do conceito de true sale e sua aplicação no contexto da securitização, conferir: FURIATI, 

Bruno Pierin.  O Conceito de True Sale no Direito Brasileiro.  Dissertação (Mestrado em Direito).  

Faculdade de Direito, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2009, pp. 40-53; 

HUGHES, Heather.  Property and the True-Sale Doctrine. In American University, WCL Research Paper 

No. 2017-20, 2017. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=2807602>. 
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KETTERING repelem ao defender que a securitização se baseia no uso legítimo de 

mecanismos contratuais como a venda de ativos, ainda que incorpóreos, e a constituição 

de pessoas jurídicas com existência autônoma e diversa do próprio cedente
311

. 

 

  Especialmente em vista da evolução das regras relativas à securitização 

desde a crise econômica de 2008, que foram na contramão da disposição das regras 

falimentares norte-americanas, no sentido de exigir a retenção de risco dos recebíveis 

lastro por parte do cedente
312

, assim como as disposições aplicáveis ao tratamento da 

cessão dos recebíveis na hipótese da falência do cedente em outras jurisdições, em 

sentido diverso da estadunidense, é pouco defensável que a busca pela caracterização de 

uma venda perfeita e acabada (true sale) dos ativos lastreadores seja um elemento 

constitutivo da securitização em si mesma, mas apenas um elemento importante a ser 

buscado como consequência do respectivo arranjo contratual. 

 

  Por exemplo, o artigo 136, §1º, da Lei nº 11.101/05 prevê que, no Brasil, 

a falência do cedente não poderá ensejar revogação ou ineficácia do ato de cessão em 

prejuízo dos titulares dos valores mobiliários emitidos pelo securitizador. Nota-se, pois, 

uma lógica inversa: havendo securitização, não incidem as hipóteses de ineficácia ou 

revogação da cessão dos recebíveis, ao invés de existir uma necessidade de delimitação 

da estrutura da operação que se pretende que seja encarada uma securitização de tal 

forma que seja inaplicável uma regra geral de desconsideração do ato de cessão
313

. 

                                                 
311

 Aprofundamento acerca da discussão doutrinária envolvendo a securitização no contexto do direito 

falimentar norte-americano pode ser obtido mediante consulta aos seguintes artigos: (i) do ponto de vista 

crítico à securitização, CARLSON, David Gray.  The Rotten Foundations of Securitization.  In William & 

Mary Law Review, Vol. 39, nº 1055, 1998, disponível em 

<http://scholarship.law.wm.edu/wmlr/vol39/iss4/3>; KETTERING, Kenneth.  Securitization and its 

Discontents: The Dynamics of Financial Product Development.  In Cardozo Law Review, Vol. 29, n. 4, 

2008. Disponível em < https://ssrn.com/abstract=1012937>; e KETTERING, Kenneth.  Pride and 

Prejudice in Securitization: a Reply to Professor Plank.  In Cardozo Law Review, Vol. 30, n. 5, 2009. 

Disponível em <http://ssrn.com/abstract=1353290>. (ii) favoravelmente à securitização, PLANK, 

Thomas E.  The Security of Securitization and the Future of Security.  In Cardozo Law Review, Vol. 25, 

n. 5, 2004. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=1334831>; e PLANK, Thomas E.  Sense and 

Sensibility in Securitization: a Prudent Legal Structure and a Fanciful Critique.  In Cardozo Law 

Review, Vol. 30, n. 2, 2008. Disponível em <http://ssrn.com/abstract=1370119>. 

 
312

 Conforme previsão do artigo 6º do Regulamento (UE) nº 2017/2402 e Section 941, (b), da Dodd-Frank 

Act. 

 
313

  Para uma análise do dispositivo legal pátrio em comento, ver MENDES, Hélio Rubens de Oliveira. 

Securitização de Créditos e a Lei 11.101/05. Tese (Doutorado em Direito). Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. 
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  SCHWARCZ, em artigo que responde à manifestação de LIPSON, 

propõe definição alternativa para a securitização, consentânea com o conceito de ABS 

proposto na Dodd-Frank Act e que igualmente não abrange a caracterização da venda 

perfeita e acabada (true sale) como um aspecto estrutural do fenômeno: 

 

“A financial transaction in which (1) a special purpose entity issues securities to 

investors and, directly or indirectly, uses the proceeds to purchase rights to, or 

expectations of, payment, and (2) collections on the rights or expectations so purchased 

constitute the primary source of repayment of those securities.”
314

 

 

  Para chegar a esta definição, o autor aponta que o tratamento das cessões 

de créditos em regras contábeis recentemente alteradas, assim como as práticas de 

mercado relativas a securitizações de recebíveis envolvendo cedentes com boa 

classificação de risco de crédito já não envolviam necessariamente a criação de 

estruturas buscando a caracterização de uma true sale
315

.   

 

  Em relação à caracterização dos recebíveis lastreadores como direitos 

primários de pagamento, SCHWARCZ considera a distinção irrelevante do ponto de 

vista prático, com a deficiência de buscar excluir da definição proposta por LIPSON 

transações (a saber, CDO) que são enxergadas pelo mercado como um todo, e pelo 

regulador desde a Dodd-Frank Act, como um exemplo de securitização
316

. 

 

3.2.2  Regulamento (UE) nº 2017/2402 e a positivação do conceito de 

securitização na União Europeia 

 

  Por sua vez, a regra europeia optou por definir a securitização em si, e 

não o ativo emitido pelo veículo securitizador.  A definição vem no bojo de norma que 

                                                 
314

 SCHWARCZ, Steven L.  What is Securitization? And for What Purpose?.  Southern California Law 

Review, Vol. 85, n. 5, 2012, p. 1924. Disponível em <https://ssrn.com/abstract=1996670>. 

 
315

 SCHWARCZ, Steven L.  What is Securitization? And for What Purpose?.  Southern California Law 

Review, Vol. 85, n. 5, 2012, p. 1286, nota 18. Disponível em <https://ssrn.com/abstract=1996670>. 

 
316

 SCHWARCZ, Steven L.  What is Securitization? And for What Purpose?.  Southern California Law 

Review, Vol. 85, n. 5, 2012, pp. 1288-1292, nota 18. Disponível em 

<https://ssrn.com/abstract=1996670>. 
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estabelece um regramento geral sobre operações de securitização na Europa.  Com a 

natureza de regulamento
317

, a norma em questão possui aplicabilidade para todos os 

países-membros das União Europeia e entrou em vigor em 1º de janeiro de 2019.   

 

  Esta norma foi editada no âmbito de um contexto mais amplo, no sentido 

de padronização das regras aplicáveis aos mercados de capitais de países integrantes da 

União Europeia.  Sua edição foi um dos objetivos declarados expressamente no “Plano 

de Ação para a Criação de uma União dos Mercados de Capitais”, divulgado por meio 

do “Comunicado da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité 

Econômico e Social Europeu e ao Comité das Regiões” datado de 30 de setembro de 

2015
318

.  Tem como objetivo a padronização e simplificação das operações de 

securitização, em resposta aos problemas verificados na crise econômica de 2008 com 

este tipo de negócio jurídico
319

.  

                                                 
317

 Conforme descreve o sítio eletrônico da União Europeia: “Um «regulamento» é um ato legislativo 

vinculativo, aplicável em todos os seus elementos em todos os países da UE. Por exemplo, quando a UE 

quis garantir a aplicação de medidas comuns de salvaguarda aos produtos importados de fora da UE, o 

Conselho adotou um regulamento” (<https://europa.eu/european-union/eu-law/legal-acts_pt>, acesso em 

14 de outubro de 2018).   

 
318

 Veja-se trecho do item 5 do Plano de Ação em questão: “Na sequência da crise, os mercados de 

titularização da UE foram significativamente afetados, continuando estes efeitos a fazer-se sentir em 

consequência das preocupações quanto ao processo de titularização e aos riscos a ele associados. Muito 

embora estas deficiências tenham sido essencialmente devidas às operações de titularização com base no 

crédito hipotecário de alto risco nos EUA, a reforma regulamentar adotada em resposta a esta crise foi 

aplicada a todas as operações de titularização. Não se prevê qualquer retrocesso a nível das reformas 

empreendidas na UE para dar resposta aos riscos suscitados pelas operações de titularização 

extremamente complexas e opacas. No entanto, é importante relançar a titularização como mecanismo 

eficaz de financiamento para a economia em geral e de diversificação dos riscos. No âmbito do Plano de 

Investimento, a Comissão já presta um apoio financeiro às operações de titularização. Novas propostas 

legislativas, hoje adotadas, irão mais longe ainda. Permitirão melhor diferenciar os produtos simples, 

transparentes e normalizados (STS), restabelecendo assim a confiança dos investidores e reduzindo os 

encargos em matéria de diligência devida. Com base no parecer da EBA, a Comissão proporá 

igualmente requisitos prudenciais mais adequados para os investimentos realizados pelos bancos e pelas 

seguradoras nestes produtos. Este conjunto de medidas deverá contribuir para libertar a capacidade 

financeira dos bancos e aumentar a sua capacidade de conceder empréstimos à economia mais lata, para 

além de consolidar uma base de investidores a mais longo prazo. 

 

A Comissão publica hoje uma proposta relativa a um quadro da UE aplicável às operações de 

titularização simples, transparentes e normalizadas (STS), juntamente com novas calibrações 

prudenciais aplicáveis aos bancos no âmbito do Regulamento CRR. Logo que este quadro seja adotado, 

serão propostas calibrações equivalentes para as seguradoras, mediante uma alteração do ato delegado 

de Solvência II, com vista a integrar os critérios previstos no âmbito desse quadro.” (Disponível em 

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015DC0468&from=EN>, 

último acesso em 20 de outubro de 2018). 
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 Para uma análise crítica tanto da proposta de criação da União dos Mercados de Capitais no âmbito da 

União Europeia, quanto da regulamentação da securitização implementada na União Europeia, veja-se 

BAVOSO, Vincenzo.  Capital Markets, Debt Finance and the EU Capital Markets Union: A Law and 
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  O Regulamento (UE) nº 2017/2402 estabelece a seguinte definição para a 

titularização (como já vimos acima, o termo adotado em Portugal como sinônimo para 

securitização)
320

: 

 

“Article 2 

 

Definitions 

 

For the purposes of this Regulation, the following definitions apply: 

 

(1) ‘securitisation’ means a transaction or scheme, whereby the credit risk associated 

with an exposure or a pool of exposures is tranched, having all of the following 

characteristics: 

 

(a) payments in the transaction or scheme are dependent upon the performance of the 

exposure or of the pool of exposures; 

(b) the subordination of tranches determines the distribution of losses during the 

ongoing life of the transaction or scheme; 

(c) the transaction or scheme does not create exposures which possess all of the 

characteristics listed in Article 147(8) of Regulation (EU) No 575/2013.”
321

 

                                                                                                                                               
Finance Critique.  ECMI Working Paper, No. 5, Outubro de 2017. Disponível em 

<https://ssrn.com/abstract=3053783>. 

 
320

 Apesar de a versão em língua portuguesa do regulamento em comento ser considerada oficial, optamos 

por citar no corpo do texto a versão – também oficial - deste texto em língua inglesa. Para referência do 

leitor, reproduzimos abaixo o texto em língua portuguesa: 

 

“Artigo 2º 

 

Definições  

 

Para efeitos do presente regulamento, entende-se por: 

 

1) «Titularização», uma operação ou mecanismo através do qual o risco de crédito associado a uma 

posição ou a um conjunto de posições em risco é dividido em tranches, e que apresenta todas as 

seguintes características:  

 

a) Os pagamentos relativos à operação ou ao mecanismo dependem dos resultados obtidos pela posição 

ou pelo conjunto de posições em risco;  

b) A subordinação das tranches determina a distribuição das perdas durante o período de vigência da 

operação ou do mecanismo;  

c) A operação ou mecanismo não cria posições em risco que possuam todas as características 

enumeradas no artigo 147.º, n.º 8, do Regulamento (UE) n.º 575/2013.” 
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  Neste mesmo artigo 2º, a norma em análise classifica a securitização em 

duas espécies: tradicional e sintética.  A primeira é aquela em que há a transferência da 

propriedade dos créditos lastreadores (referidos na norma como “exposures” ou 

“posições em risco”) pelo cedente à “entidade com objeto específico de titularização” 

ou “EOET”, que é a terminologia utilizada na regra para o VPE; já a segunda é definida 

como a titularização em que os ativos lastreadores não tem sua titularidade transferida 

pelo cedente ao VPE, mas o risco correlato é transferido ao VPE por meio de 

derivativos de crédito
322

. 

                                                                                                                                               
321

 Estas posições em risco referidas no item “c” da definição reproduzida dizem respeito, de um modo 

resumido, a operações de financiamentos de projetos (project finance), conforme o excerto a seguir 

reproduzido do Regulamento (EU) nº 575/2013:  

 

“Artigo 147.º Metodologia de afetação de posições em risco a classes de risco 

(...) 

2. Cada posição em risco é afetada a uma das seguintes classes de risco: a) Posições em risco sobre 

administrações centrais ou bancos centrais; b) Posições em risco sobre instituições; c) Posições em risco 

sobre empresas; d) Posições em risco sobre a carteira de retalho; e) Posições em risco sobre ações; f) 

Elementos representativos de posições de titularização; g) Outros ativos que não sejam obrigações de 

crédito. 

(...) 

8. No âmbito da classe de risco sobre empresas a que se refere o n.o 2, alínea c), as instituições 

identificam separadamente como posições em risco sobre empréstimos especializados as posições que 

possuam as seguintes características: a) A posição em risco é sobre uma entidade criada especificamente 

para financiar ou gerir ativos físicos ou é uma posição em risco comparável em termos económicos; b) 

As disposições contratuais conferem ao mutuante um nível significativo de controlo sobre os ativos e os 

rendimentos por eles gerados; c) A principal fonte de reembolso da obrigação é o rendimento produzido 

pelos ativos objeto de financiamento, e não a capacidade independente de uma empresa comercial mais 

ampla”. 

 
322

 Abaixo, reproduzimos integralmente as definições relevantes mencionadas neste parágrafo 

(primeiramente em inglês e, a seguir, em língua portuguesa): 

 

“Article 2 

 

Definitions 

 

For the purposes of this Regulation, the following definitions apply: 

 

(2) ‘securitisation special purpose entity’ or ‘SSPE’ means a corporation, trust or other entity, other than 

an originator or sponsor, established for the purpose of carrying out one or more securitisations, the 

activities of which are limited to those appropriate to accomplishing that objective, the structure of which 

is intended to isolate the obligations of the SSPE from those of the originator;” 

 

(3) ‘originator’ means an entity which: (a) itself or through related entities, directly or indirectly, was 

involved in the original agreement which created the obligations or potential obligations of the debtor or 

potential debtor giving rise to the exposures being securitised; or (b) purchases a third party’s exposures 

on its own account and then securitises them; 

 

(9) ‘traditional securitisation’ means a securitisation involving the transfer of the economic interest in the 

exposures being securitised through the transfer of ownership of those exposures from the originator to 
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  Analisando os elementos da definição da securitização na norma 

europeia, nota-se que há também dois elementos distintivos.  Em primeiro lugar, é 

elemento caracterizador da securitização a divisão do risco de crédito dos ativos 

lastreadores em tranches, com diferentes níveis de subordinação entre as tranches 

emitidas pelo VPE.   

 

  A norma apresenta um conceito de tranche, a saber: “means a 

contractually established segment of the credit risk associated with an exposure or a 

pool of exposures, where a position in the segment entails a risk of credit loss greater 

than or less than a position of the same amount in another segment, without taking 

account of credit protection provided by third parties directly to the holders of positions 

in the segment or in other segments”
323

. 

                                                                                                                                               
an SSPE or through sub-participation by an SSPE, where the securities issued do not represent payment 

obligations of the originator;  

 

(10) ‘synthetic securitisation’ means a securitisation where the transfer of risk is achieved by the use of 

credit derivatives or guarantees, and the exposures being securitised remain exposures of the 

originator;” 

 

“Artigo 2º 

 

Definições  

 

Para efeitos do presente regulamento, entende-se por: 

(...) 

2) «Entidade com objeto específico de titularização» ou «EOET», uma sociedade, trust ou outra 

entidade, que não seja um cedente nem um patrocinador, criada com o objetivo de realizar uma ou 

várias operações de titularização, cujas atividades estejam limitadas à realização desse objetivo e cuja 

estrutura se destine a isolar as obrigações da EOET das do cedente; 

 

3) «Cedente», uma entidade que:  

a) Por si própria ou através de entidades relacionadas, participou direta ou indiretamente no acordo 

inicial que fixou as obrigações, efetivas ou potenciais, do devedor ou potencial devedor que deram 

origem às posições em risco objeto de titularização; ou  

b) Adquire as posições em risco de um terceiro por conta própria e, subsequentemente, procede à sua 

titularização; 

(...) 

9) «Titularização tradicional», uma titularização que implica a transferência do interesse económico das 

posições em risco titularizadas através da transferência da propriedade de tais posições pelo cedente 

para uma EOET ou através de subparticipações por parte de uma EOET, caso os valores mobiliários 

emitidos não constituam obrigações de pagamento do cedente; 

 

10) «Titularização sintética», uma titularização em que a transferência do risco é obtida pela utilização 

de derivados de crédito ou garantias e em que as posições em risco objeto de titularização continuam a 

ser assumidas pelo cedente;” 

 
323

 Em língua portuguesa: “um segmento do risco de crédito, estabelecido contratualmente, associado a 

uma posição ou a um conjunto de posições em risco, em que a posição nesse segmento implica um risco 
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  Isto é: para que uma operação seja considerada uma securitização, no 

contexto da norma europeia, deverá envolver a emissão de títulos pelo VPE com ao 

menos duas classes diferentes, sendo certo que uma das classes deve ter preferência em 

relação à outra em relação ao recebimento dos recursos oriundos do pagamento dos 

ativos lastreadores (ou posições em risco).   

 

  Dito de outro modo, para seguir a mesma abordagem da norma, deve 

haver diferenciação entre as tranches prevendo quais delas sofrerão primeiro os efeitos 

do inadimplemento da carteira de ativos lastreadores.   

 

  O segundo elemento diz respeito ao pagamento dos títulos emitidos pelo 

VPE no âmbito da securitização.  Este pagamento deve depender do adimplemento das 

posições em risco (i.e., dos recebíveis lastreadores).  Deve haver, portanto, uma relação 

de causa e efeito entre o pagamento dos recebíveis lastreadores (posições em risco), 

enquanto causa, e o pagamento dos títulos emitidos pelo veículo securitizador, enquanto 

efeito. 

 

  Uma decorrência prática desta definição adotada pela norma europeia é o 

não enquadramento, no conceito de securitização, daquelas operações em que não haja a 

pactuação de subordinação entre diferentes classes de títulos emitidos pelo VPE.  Com 

efeito, estruturas de ABS pass through que não prevejam divisão dos títulos emitidos 

em tranches, estudadas no capítulo anterior deste trabalho, não seriam enquadráveis na 

definição europeia de securitização, no entanto estão subsumidas à definição esposada 

na Dodd-Frank Act.   

 

  Além disso, a Dodd-Frank Act não limita o escopo de atuação do VPE da 

mesma forma que a norma europeia: enquanto esta última limita as atividades da EOET 

à realização de operações de securitização, com o intuito de “isolar as obrigações da 

EOET das do cedente”, a legislação estadunidense define como securitizer apenas como 

o veículo que emite ABS, equiparando a ele a entidade que organiza e inicia uma 

                                                                                                                                               
de perda de crédito superior ou inferior a uma posição de igual montante noutro segmento, sem 

considerar qualquer proteção creditícia prestada por terceiros diretamente aos detentores de posições 

nesse segmento ou noutros segmentos” (Artigo 2º, item 6, do Regulamento (EU) nº 2017/2402). 
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transação envolvendo ABS por meio da cessão ou transferência, direta ou indireta, de 

ativos ao emissor dos ABS
324

.  

 

  Do ponto de vista das similaridades entre os tratamentos legais aplicados 

por ambas as normas, destacam-se a utilização de terminologia genérica para se referir 

aos ativos lastreadores da securitização.  Enquanto a Dodd-Frank Act se refere a self 

liquidating financial assets, o Regulamento (UE) nº 2017/2402 se refere a “posições em 

risco” (ou exposures na versão oficial da norma na língua inglesa).   

 

  Isso permite que ambas as normas abranjam um amplo espectro de ativos 

passíveis de securitização, buscando mitigar discussões jurídicas sobre a caracterização 

do lastro tais quais aquelas que abordamos anteriormente neste trabalho existir no 

Brasil.  

 

3.2.2.1  Contraste entre as Regras Europeias para Securitização e para os 

Covered Bonds 

 

  Importante, ainda, contrastar a regra europeia de securitização com a 

proposta de Diretiva a ser adotada para os covered bonds.  Como vimos acima neste 

trabalho, há autores que equiparam os títulos emitidos no âmbito de securitização com 

covered bonds, tais como o pfandbrief.  No entanto, no âmbito europeu se encontra em 

discussão proposta de Diretiva que confere tratamento específico a estes títulos, que os 

aparta de modo claro das operações de securitização, deste modo sedimentando a 

conclusão pela diferenciação entre as duas figuras
325

.  Veja-se abaixo a definição 

proposta os covered bonds: 

                                                 
324

 “Sec. 941 Regulation of Credit Risk Retention 

(…) 

(b) Credit Risk Retention.- The Securities Exchange Act of 1934 (15 U.S.C. 78a et seq.) is amended by 

inserting after section 15F, as added by this Act, the following: 

‘‘(a) DEFINITIONS.—In this section— 

(…) 

(3) the term ‘securitizer’ means— 

(A) an issuer of an asset-backed security; or (B) a person who organizes and initiates an asset backed 

securities transaction by selling or transferring assets, either directly or indirectly, including through an 

affiliate, to the issuer; and”. 

 
325

 ARIF critica a assimetria da regulação europeia no tocante à securitização e aos covered bonds, 

enxergando um maior rigor aplicado à primeira em relação aos segundos.  Veja-se a análise do autor a 

respeito de ambas as regulações, assim como análise comparativa entre ambas, em ARIF, Ahmed.  
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“Artigo 3.º  

Definições 

 

Para efeitos da presente diretiva, entende-se por: 

 

(1)«Obrigação coberta», um título de dívida emitido por uma instituição de crédito e 

garantido por uma carteira de cobertura de ativos aos quais os investidores em 

obrigações cobertas têm direito de recurso direto na qualidade de credores 

preferenciais;”
326

 

 

  Nota-se que o covered bond, conforme abordado acima na tipologia de 

operações de securitização, é um título de dívida que possui uma garantia real cujo 

objeto são créditos.  Além disso, tais ativos serão segregados em um patrimônio 

separado do respectivo emissor, constituído em benefício dos titulares dos covered 

bonds
327

.  No entanto, o seu pagamento não provém, como é o caso da securitização, 

                                                                                                                                               
Regulations for Securitisation and Covered Bonds: Too Much or Too Little?  Disponível em 

<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3032970>. 

 
326

 Conforme artigo 3º, item 1 da “Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à 

emissão de obrigações cobertas e à supervisão pública dessas obrigações e que altera a Diretiva 

2009/65/CE e a Diretiva 2014/59/UE”, disponível em <https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0094&from=EN> (último acesso em 20.10.2018). 

 
327

 Veja-se o disposto no artigo 12 da proposta de Diretiva:  

 

“Artigo 12.º  

Segregação dos ativos incluídos na carteira de cobertura 

 

1. Os Estados-Membros devem assegurar a proteção dos investidores exigindo que a segregação dos 

ativos incluídos na carteira de cobertura cumpra pelo menos os seguintes requisitos: 

 

(a)Todos os ativos incluídos na carteira de cobertura são identificáveis pela instituição de crédito 

emitente das obrigações cobertas; 

 

(b)Todos os ativos incluídos na carteira de cobertura são objeto de separação juridicamente vinculativa 

e passível de execução pela instituição de crédito emitente das obrigações cobertas; 

 

(c)Todos os ativos incluídos na carteira de cobertura estão protegidos contra quaisquer créditos de 

terceiros e não integrarão a massa insolvente da instituição de crédito emitente das obrigações cobertas. 

 

Para efeitos do disposto no primeiro parágrafo, os ativos incluídos na carteira de cobertura devem 

incluir qualquer caução recebida relativamente a posições em contratos de derivados. 

 

2. A segregação dos ativos incluídos na carteira de cobertura a que se refere o n.º 1 será aplicável 

também em caso de insolvência ou resolução da instituição de crédito emitente das obrigações 

cobertas.” 
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direta ou primariamente do adimplemento desta carteira, que garante seu pagamento; 

são, com efeito, dívida própria da instituição financeira emitente
328

. 

 

3.3  Positivações do Conceito de Securitização no Brasil e Análise de 

Jurisprudência 

 

  Ao contrário do que ocorre nos Estados Unidos da América e na União 

Europeia, no Brasil não existe a positivação legal de um conceito geral de securitização, 

que seja aplicável de modo amplo.   

 

  Existem, contudo, duas definições de securitização constantes de normas 

legais aplicáveis em contextos específicos, de acordo com os ativos lastreadores 

específicos correlatos: uma aplicável no âmbito imobiliário e outra no âmbito do 

agronegócio. 

 

  A primeira definição, relativa à securitização de créditos imobiliários, foi 

introduzida no ordenamento jurídico brasileiro primeiramente, em 1997, e a segunda foi 

introduzida sete anos depois, em 2004, com clara inspiração na antecessora.  

Reproduzimos abaixo as definições em questão, constantes respectivamente do artigo 8º 

da Lei nº 9.514/97 e do artigo 40 da Lei nº 11.076/04: 

 

                                                 
328

 Como já explorado acima, entende-se que os covered bonds conferem um “duplo recurso” ao titular, 

permitindo que acesse o patrimônio geral da entidade emissora e a carteira de recebíveis segregados.  

Veja-se o que dispõe, neste sentido, o artigo 4º da proposta de Diretiva:  

 

“Artigo 4.º  

Duplo recurso 

 

1.Os Estados-Membros devem estabelecer regras que confiram aos investidores em obrigações cobertas 

os seguintes créditos: 

 

(a)Um crédito sobre a instituição de crédito emitente das obrigações cobertas; 

 

(b)Em caso de insolvência ou resolução da instituição de crédito emitente das obrigações cobertas, um 

crédito prioritário sobre o capital e quaisquer juros vencidos sobre os ativos incluídos na carteira de 

cobertura; 

 

(c)Em caso de insolvência da instituição de crédito emitente das obrigações cobertas e caso não seja 

possível reembolsar na totalidade o crédito prioritário a que se refere a alínea b), um crédito sobre a 

massa insolvente dessa instituição de crédito, com o mesmo grau de prioridade dos créditos dos credores 

ordinários não garantidos da instituição de crédito, determinado em conformidade com as legislações 

nacionais que regem a hierarquia dos créditos nos processos normais de insolvência.” 
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“Art. 8º A securitização de créditos imobiliários é a operação pela qual tais créditos 

são expressamente vinculados à emissão de uma série de títulos de crédito, mediante 

Termo de Securitização de Créditos, lavrado por uma companhia securitizadora, do 

qual constarão os seguintes elementos: (...)” 

 

“Art. 40. A securitização de direitos creditórios do agronegócio é a operação pela qual 

tais direitos são expressamente vinculados à emissão de uma série de títulos de crédito, 

mediante Termo de Securitização de Direitos Creditórios, emitido por uma companhia 

securitizadora, do qual constarão os seguintes elementos:” 

 

  As leis em referência definem, ainda, os veículos que integram as 

operações de “securitização de créditos imobiliários” e de “securitização de créditos do 

agronegócio”, as conceituando como instituições não financeiras, constituídas sob a 

forma de companhia, possuindo a dupla “finalidade” de (i) aquisição e securitização de 

direitos creditórios do agronegócio ou créditos imobiliários, conforme o caso, e (ii) a 

emissão e colocação de Certificados de Recebíveis do Agronegócio ou Certificados de 

Recebíveis Imobiliários
329

.  

 

  Por seu turno, o CRI e o CRA são definidos como títulos de crédito que 

constituem uma promessa de pagamento em dinheiro e que são, na dicção das 

respectivas leis que os criam e regem, “lastreados” em créditos imobiliários e em 

direitos creditórios do agronegócio, respectivamente
330

. 

 

  Ainda, o instrumento por meio do qual a securitização (de créditos 

imobiliários ou de direitos creditórios do agronegócio) será formalizada é o Termo de 

Securitização (de créditos, no contexto imobiliário, ou de direitos creditórios, no 

                                                 
329

 Conforme artigo 38 da Lei nº 11.076/04 e artigo 3º da Lei nº 9.514/97: 

 

“Art. 38. As companhias securitizadoras de direitos creditórios do agronegócio são instituições não 

financeiras constituídas sob a forma de sociedade por ações e terão por finalidade a aquisição e 

securitização desses direitos e a emissão e colocação de Certificados de Recebíveis do Agronegócio no 

mercado financeiro e de capitais.”. 

 

“Art. 3º As companhias securitizadoras de créditos imobiliários, instituições não financeiras constituídas 

sob a forma de sociedade por ações, terão por finalidade a aquisição e securitização desses créditos e a 

emissão e colocação, no mercado financeiro, de Certificados de Recebíveis Imobiliários, podendo emitir 

outros títulos de crédito, realizar negócios e prestar serviços compatíveis com as suas atividades.” 

 
330

 Conforme artigo 6º da Lei nº 9.514/97 e artigo 36 da Lei nº 11.076/04. 
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contexto do agronegócio).  Este documento possui certos elementos mínimos 

determinados em lei, a saber:  

 

(i) para a securitização de créditos imobiliários: (a) “a identificação do devedor e o 

valor nominal de cada crédito que lastreie a emissão, com a individuação do 

imóvel a que esteja vinculado e a indicação do Cartório de Registro de Imóveis 

em que esteja registrado e respectiva matrícula, bem como a indicação do ato 

pelo qual o crédito foi cedido”; (b) a “identificação dos títulos emitidos”; e (c) 

“a constituição de outras garantias de resgate dos títulos da série emitida, se for 

o caso”
331

; e 

 

(ii) para a securitização de direitos creditórios do agronegócio: (a) “identificação do 

devedor”; (b) “valor nominal e o vencimento de cada direito creditório a ele 

vinculado”; (c) “identificação dos títulos emitidos”; e (d) “indicação de outras 

garantias de resgate dos títulos da série emitida, quando constituídas”
332

. 

 

  Deste modo, no contexto legislativo, temos duas definições bastante 

similares de securitização.  Sem entrarmos aqui nas discussões a respeito da delimitação 

dos ativos lastreadores dos CRI e dos CRA, já abordadas anteriormente neste trabalho, 

podemos organizar os elementos dispostos nas legislações em comento da seguinte 

forma: no contexto do agronegócio e dos créditos imobiliários, a securitização é uma 

“operação” pela qual certos créditos imobiliários ou direitos creditórios do agronegócio 

são “vinculados” ao pagamento de certos títulos de crédito, representativos de promessa 

de pagamento em dinheiro devida por uma companhia com o propósito específico de 

adquirir os mencionados recebíveis, formalizada por meio de um documento chamado 

“Termo de Securitização” que preencha os requisitos legalmente aduzidos. 

 

  Nenhuma das duas leis especifica em que consiste a “vinculação” dos 

direitos creditórios do agronegócio ao CRA ou dos créditos imobiliários ao CRI.  No 

entanto, ambas estabelecem como elemento necessário do Termo de Securitização a 

                                                 
331

 Conforme incisos I a III do artigo 8º da Lei nº 9.514/97. 

 
332

 Conforme incisos I a IV do artigo 40 da Lei nº 11.076/04. 
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indicação dos créditos que são vinculados à securitização e das “outras garantias de 

resgate” dos títulos emitidos no contexto da securitização.   

 

  Porém, inexiste previsão expressa nas leis em comento criando um 

direito real de garantia sobre tais ativos lastreadores, de modo que o termo “garantia” 

parece se aplicar, em relação aos ativos lastreadores vinculados no Termo de 

Securitização, em um sentido meramente econômico, dada a limitação do objeto social 

(ou “finalidade”, como expressado em ambas as leis) das companhias securitizadoras 

autorizadas a realizarem a securitização de direitos creditórios do agronegócio e a 

securitização de créditos imobiliários. 

 

  Isso se reforça pelo fato de ambas as leis estabelecerem como uma 

faculdade, e não uma decorrência necessária da realização de uma securitização de 

créditos imobiliários ou de direitos creditórios do agronegócio, a instituição de regime 

fiduciário sobre os direitos vinculados à securitização por meio do Termo de 

Securitização
333

.   

 

  A mencionada instituição do regime fiduciário consiste em declaração 

unilateral da companhia securitizadora, no âmbito do Termo de Securitização, que tem 

por efeito a criação de um patrimônio separado, composto pelos recebíveis indicados no 

referido Termo de Securitização, que terá como finalidade exclusiva o pagamento dos 

CRI ou CRA a que serve de lastro.   

 

  Este patrimônio separado continua a ser de titularidade da companhia 

securitizadora, mas esta titularidade é exercida em caráter fiduciário, em benefício dos 

titulares dos CRI ou CRA emitidos, tendo os bens que o integram a finalidade exclusiva 

de quitação dos títulos a que estejam vinculados
334

.  

                                                 
333

 Conforme artigo 8º da Lei nº 9.514/97 e artigo 39 da Lei nº 11.076/04. 

 
334

 Conforme artigo 11 da Lei nº 9.514, aplicável igualmente aos CRA nos termos do artigo 39 da Lei nº 

11.076/04 e abaixo reproduzido: 

 

“Art. 11. Os créditos objeto do regime fiduciário: 

 

I - constituem patrimônio separado, que não se confunde com o da companhia securitizadora; 

 

II - manter-se-ão apartados do patrimônio da companhia securitizadora até que se complete o resgate de 

todos os títulos da série a que estejam afetados; 
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  Nesta hipótese, o patrimônio comum da companhia securitizadora deixa 

de responder pelas obrigações relativas aos CRI ou CRA emitidos, salvo disposição 

contrária no Termo de Securitização
335

, de modo que passa a haver uma vinculação de 

natureza jurídica - e não meramente econômica - entre o pagamento do CRI ou CRA e 

os recebíveis lastreadores, que somente retornarão ao patrimônio comum da 

securitizadora uma vez integralmente quitadas as obrigações relativas aos títulos a cujo 

pagamento estivessem afetados. 

 

  Em relação aos demais elementos, as legislações em comento limitam os 

VPE a sociedades por ações com objeto específico, caracterizadas como instituições não 

financeiras, portanto não sujeitas à regulamentação do Banco Central do Brasil.  

Também limitam os títulos passíveis de emissão por estas, para a finalidade de 

securitização, a certos títulos de crédito criados por meio delas, que são o CRI e o CRA.   

 

  A vinculação entre tais títulos e os direitos creditórios do agronegócio ou 

créditos imobiliários lastreadores possuirá natureza jurídica, e não apenas econômica, 

caso a companhia securitizadora institua regime fiduciário sobre os recebíveis 

lastreadores, hipótese em que haverá a criação de um patrimônio especial, destacado do 

patrimônio ordinário da securitizadora e voltado exclusivamente ao pagamentos dos 

CRI ou dos CRA.   

 

                                                                                                                                               
 

III - destinam-se exclusivamente à liquidação dos títulos a que estiverem afetados, bem como ao 

pagamento dos respectivos custos de administração e de obrigações fiscais; 

 

IV - estão isentos de qualquer ação ou execução pelos credores da companhia securitizadora; 

 

V - não são passíveis de constituição de garantias ou de excussão por quaisquer dos credores da 

companhia securitizadora, por mais privilegiados que sejam; 

 

VI - só responderão pelas obrigações inerentes aos títulos a ele afetados.” 
335

 Conforme artigo 11, §1º e §3º, da Lei nº 9.514/97:  

 

“§1º No Termo de Securitização de Créditos, poderá ser conferido aos beneficiários e demais credores 

do patrimônio separado, se este se tornar insuficiente, o direito de haverem seus créditos contra o 

patrimônio da companhia securitizadora.” 

 

“§3º A realização dos direitos dos beneficiários limitar-se-á aos créditos imobiliários integrantes do 

patrimônio separado, salvo se tiverem sido constituídas garantias adicionais por terceiros.” 
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  Nestas definições legais, ao contrário do que ocorre na regra europeia 

analisada previamente, não há exigência de que haja ao menos duas classes de títulos 

emitidos pelo VPE, com subordinação entre eles; e, como ocorre na regra 

estadunidense, há uma correlação direta e de natureza jurídica entre o recebimento do 

pagamento dos recebíveis lastreadores ao VPE e o pagamento dos títulos emitidos pelo 

VPE aos respectivos investidores. 

 

  Como já vimos acima, existem outros veículos de propósito específico 

além das companhias securitizadoras de créditos imobiliários e das companhias 

securitizadoras de direitos creditórios do agronegócio que podem adquirir recebíveis 

que se enquadram tanto na definição de direitos creditórios do agronegócio, quanto no 

conceito de créditos imobiliários, e emitir títulos de crédito ou valores mobiliários 

diversos do CRI e do CRA cujo adimplemento será econômica e/ou juridicamente 

condicionado ao pagamento dos recebíveis lastreadores.   

 

  Por exemplo, como já discutimos anteriormente neste trabalho, um FIDC 

poderia adquirir recebíveis decorrentes de financiamentos imobiliários e emitir cotas 

cujo pagamento dependerá do adimplemento dos financiamentos; ou uma companhia 

securitizadora de créditos financeiros poderia adquirir os mesmos ativos e emitir 

debêntures lastreadas em tais títulos.  Deste modo, as definições dispostas na Lei nº 

9.514/97 e na Lei nº 11.076/04 não apenas não esgotam a realidade negocial da 

securitização no Brasil, como sequer conseguem compartimentalizar o fenômeno nos 

segmentos econômicos que buscam enquadrar. 

 

Em sede infralegal, a Resolução nº 2.686/00, que dispõe sobre a cessão 

de créditos por instituições financeiras a companhias securitizadoras de créditos 

imobiliários e a sociedades por ações que adotem a denominação de companhias 

securitizadoras de créditos financeiros, não existe uma delimitação expressa de um 

conceito de securitização.  Tampouco contém uma definição deste tipo a Resolução nº 

2.907/01, criadora dos FIDC. 

 

O Banco Central do Brasil possui, no entanto, alguns conceitos de 

securitização, dispostos no âmbito da regulamentação editada para fins de adequação da 

regulação bancária local às recomendações editadas pelo Comitê de Basileia para 
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Supervisão Bancária em resposta à crise financeira de 2008, conhecidas como Basileia 

III.   

 

No âmbito da Circular nº 3.644, de 4 de março de 2013, ao dispor sobre 

o cálculo dos ativos ponderados pelo risco (risk weighted assets) das instituições 

financeiras mediante abordagem padronizada, conceitua “título de securitização” como 

“título ou valor mobiliário cuja remuneração é associada ao fluxo de recebimentos de 

direitos creditórios, outros títulos ou valores mobiliários ou derivativos de crédito”
336

.  

Esta norma determina regras gerais para contabilização dos ativos da instituição 

financeira para fins de apuração dos requisitos mínimos de capital, ou “patrimônio de 

referência”, na dicção da norma, que é exigido para sua regular operação. 

 

Já a Circular nº 3.648, também de 4 de março de 2013 e também 

integrante do pacote de normas relativo à implementação das regras de Basileia III no 

Brasil, ao estabelecer as regras para cálculo dos ativos ponderados pelo risco mediante 

sistemas internos de classificação do risco de crédito, estabelece, para estes efeitos, um 

conceito de securitização tradicional e outro para securitização sintética.  

 

Segundo esta última norma, a securitização tradicional é “o processo em 

que o fluxo de recebimentos associado a um conjunto de ativos subjacentes é utilizado 

para a remuneração de títulos de securitização estruturados em, no mínimo, duas 

classes de priorização de pagamento, no qual há transferência dos ativos subjacentes 

para a contraparte emissora”
337

. 

 

Por seu turno, a securitização sintética é “o processo em que o fluxo de 

recebimentos associado a um conjunto de ativos subjacentes é utilizado para a 

remuneração de títulos de securitização estruturados em, no mínimo, duas classes de 

priorização de pagamento, no qual o risco de crédito relativo aos ativos subjacentes é 

                                                 
 
336

 Conforme artigo 18, §1º, da Circular nº 3.644/13. 

 
337

 Conforme artigo 115, I, da Circular nº 3.648/13. 
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transferido por meio de derivativo de crédito ou qualquer outro instrumento que 

permita tal transferência”
338

.   

 

A referida norma ainda reproduz a definição de “título de securitização” 

disposta na Circular nº 3.644/13
339

, e define “ativos subjacentes” como “direitos 

creditórios, títulos ou valores mobiliários e derivativos de crédito que servem de lastro 

para títulos de securitização”
340

. 

 

Nota-se que a definição adotada pela autoridade financeira também 

define a securitização como um “processo”, em que certos ativos são utilizados como 

lastro de títulos emitidos por uma “contraparte emissora”, quer via uma transferência 

destes ativos a esta contraparte, quer mediante a celebração de um derivativo de crédito; 

contudo, esta contraparte emissora não possui limitação de objeto social, como preveem 

a regra europeia sobre securitização e as legislações relativas ao CRI e ao CRA
341

.  

 

Ainda, em linha com a regra europeia de securitização e ao contrário do 

que prevê a regra norte-americana, a Circular nº 3.648/13 considera como securitização 

a operação em que haja ao menos duas classes de priorização de pagamento, ou seja, 

repete-se a exigência de que haja ao menos duas classes de títulos emitidos pelo VPE, 

com subordinação entre eles.  Vale dizer: para os fins desta norma, caso haja apenas 

uma classe de títulos emitidos pela “contraparte emissora”, não ocorre securitização 

(tradicional ou sintética) para fins da norma. 

 

O Conselho Monetário Nacional introduziu, em 2017, uma definição de 

“securitização de menor risco”, no contexto da Resolução nº 4.606, de 19 de outubro de 

                                                 
338

 Conforme artigo 115, II, da Circular nº 3.648/13. 

 
339

 “Art. 115. Para fins do tratamento de exposições de securitização tradicional ou sintética mediante a 

utilização de abordagens IRB, aplicam-se as seguintes definições: 

(...) 

IV - título de securitização é o título ou valor mobiliário cuja remuneração está associada ao fluxo de 

recebimentos dos ativos subjacentes;” 
340

 Conforme artigo 115, IV, da Circular nº 3.648/13. 

 
341

 “Art. 115. Para fins do tratamento de exposições de securitização tradicional ou sintética mediante a 

utilização de abordagens IRB, aplicam-se as seguintes definições: 

(...) 

VI - contraparte emissora é a instituição financeira ou não financeira, empresa ou entidade não 

integrante do Sistema Financeiro Nacional (SFN) que emite títulos de securitização;”. 
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2017, norma que estabeleceu um procedimento simplificado de apuração do patrimônio 

de referência para certas instituições financeiras, como cooperativas de crédito, 

sociedades de crédito direto e outras. 

 

Esta norma não traz um conceito de securitização, apenas atribui a 

qualificação de securitização “de menor risco” quando preenchidos certos requisitos, 

dentre os quais que esta deve utilizar como VPE o FIDC, e este deve ter no máximo 

duas classes de cotas emitidas.  Isto é, ao contrário do que determina a Circular nº 

3.648, a resolução em análise entende que a securitização pode contemplar apenas uma 

classe de ativos, sem a previsão de subordinação entre múltiplas classes (ou tranches, 

como se refere a norma europeia de securitização) de títulos emitidos. 

 

  Em sede jurisprudencial, são poucas as decisões que tenham como objeto 

a discussão do que seja a definição de securitização e sua aplicação prática.  No 

universo limitado das decisões encontradas, temos interpretação problemática no âmbito 

da Apelação nº 1071016-32.2016.8.26.0100, julgada pela 1ª Câmara Reservada de 

Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.  Nesta decisão, se 

afirma que, por meio de securitização de recebíveis imobiliários, a companhia 

securitizadora que é parte da ação judicial “transformou os créditos em certificados de 

recebíveis imobiliários (CRI), para captação de recursos no mercado de capitais”
342

. 

 

  Como já abordamos previamente neste trabalho e voltaremos a abordar 

ainda neste Capítulo 3, a securitização não opera a “transformação”, em um sentido 

jurídico, dos ativos lastreadores nos títulos emitidos pelo VPE.  Estes últimos terão seu 

pagamento condicionado, sob a ótima econômica ou jurídica, alternativa ou 

cumulativamente, ao pagamento dos ativos lastreadores, mas não ocorre novação da 

relação jurídica original com sua substituição pelos novos títulos. 

 

  Em outro julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo, a 15ª Câmara de 

Direito de Privado contrasta a securitização com a atividade de fomento mercantil, 

segregando as duas atividades, definindo a primeira como “processo por meio do qual 

                                                 
342

 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação 1071016-32.2016.8.26.0100, Relator 

Hamid Bdine, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, São Paulo, SP, julgado em 22 de agosto de 

2018, disponível em <https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=11754756&cdForo=0>. 
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uma companhia (securitizadora) adquire recebíveis (créditos) de empresas comerciais 

a vencer, que servem de lastro para a emissão de valores mobiliários negociados junto 

a investidores”.  A descrição prossegue com a afirmação de que, por meio de cessão 

onerosa dos créditos e emissão, pela securitizadora, de títulos neles lastreados, a 

empresa comercial transfere o risco de inadimplência aos investidores
343

. 

 

  Esta decisão acerta ao apartar a securitização do fomento mercantil, mas 

a limitação dos ativos lastreadores àqueles de natureza comercial, assim como a 

afirmação de que somente ocorre securitização por meio de veículos organizados sob a 

forma de companhia, vão de encontro tanto às definições legais e doutrinárias já acima 

analisadas, quanto à prática jurídica corrente em relação ao instituto analisado. 

 

  Em outra decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao analisar se uma 

cessão de duplicatas deveria ser interpretada como realizada no âmbito de uma operação 

de fomento mercantil (factoring) ou no âmbito de uma securitização de recebíveis.  

Nesta ocasião, a 20ª Câmara de Direito Privado entendeu que é necessário provar a 

existência de títulos emitidos com lastro nos créditos adquiridos pela securitizadora.  

Desta forma, não basta que a sociedade adquirente dos títulos tenha seu objeto social 

restrito à atividade de securitização: é necessário que haja a emissão dos títulos por esta 

com lastro nos créditos adquiridos
344

. 

 

  Em acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, há uma 

diferenciação entre o contrato de seguro e a securitização, ocasião em que a Quinta 

Câmara Cível do referido tribunal afirma: “pode-se observar de forma clara que no 

contrato de securitização há transferência de crédito entre instituições, enquanto que o 

pacto securitário garante o seguro de eventos danosos futuros e incertos, porém 

                                                 
343

 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação 1077878-53.2015.8.26.0100, Relator 

Luiz Arcuri, 15ª Câmara de Direito Privado, São Paulo, SP, julgado em 10 de agosto de 2017, disponível 

em <https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=10680311&cdForo=0>. 

 
344

 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação 1012523-18.2014.8.26.0008, Relator 

Manoel Ricardo Rebello Pinho, 20ª Câmara de Direito Privado, São Paulo, SP, julgado em 19 de 

fevereiro de 2018, disponível em 

<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=11181670&cdForo=0>. 
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previsíveis”
345

.  Este entendimento parece buscar solucionar uma confusão 

terminológica entre seguro e securitização, palavras semelhantes mas de significado 

distinto. 

 

  O mesmo tribunal também se manifestou acerca da securitização no 

âmbito de ação judicial em que cedentes de direitos creditórios no âmbito de 

securitização celebraram confissão de dívida com a securitizadora assumindo o 

pagamento de certos recebíveis inadimplidos pelos respectivos devedores.  Ao 

questionar a cobrança, os cedentes alegam cobrança abusiva de juros pela 

securitizadora, o que é refutado pelo juízo, que constata que no âmbito da securitização 

não que se falar em cobrança de juros entre a securitizadora e a empresa cedente
346

. 

 

  

                                                 
345

 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Apelação 70075661579, Relator Jorge 

Luiz Lopes do Canto, 5ª Câmara Cível, Porto Alegre, RS, julgado em 29 de novembro de 2017, 

disponível em: 

<http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=cache:www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php

%3Fnome_comarca%3DTribunal%2Bde%2BJusti%25E7a%26versao%3D%26versao_fonetica%3D1%2

6tipo%3D1%26id_comarca%3D700%26num_processo_mask%3D70075661579%26num_processo%3D

70075661579%26codEmenta%3D7561757+securitiza%C3%A7%C3%A3o++++&proxystylesheet=tjrs_i

ndex&ie=UTF-8&client=tjrs_index&site=ementario&access=p&oe=UTF-

8&numProcesso=70075661579&comarca=Comarca%20de%20Porto%20Alegre&dtJulg=29/11/2017&rel

ator=Jorge%20Luiz%20Lopes%20do%20Canto&aba=juris>. 
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 “Por outro lado, em relação à determinação para que a agravante informe as taxas de juros e demais 

encargos incidentes sobre o contrato, impõe-se ressaltar que, em se tratando de operação de 

securitização, não há incidência de juros, porquanto a securitizadora/agravante aufere lucro a partir do 

deságio entre o valor da face dos títulos e o montante desembolsado em favor da empresa executada.” 

(BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Apelação 70072710817, Relator Umberto 

Guaspari Sudbcrak, 12ª Câmara Cível, Porto Alegre, RS, julgado em 27 de abril de 2017, disponível em: 

<http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=cache:www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php

%3Fnome_comarca%3DTribunal%2Bde%2BJusti%25E7a%26versao%3D%26versao_fonetica%3D1%2

6tipo%3D1%26id_comarca%3D700%26num_processo_mask%3D70072710817%26num_processo%3D

70072710817%26codEmenta%3D7260045+securitiza%C3%A7%C3%A3o++++&proxystylesheet=tjrs_i

ndex&client=tjrs_index&ie=UTF-8&site=ementario&access=p&oe=UTF-

8&numProcesso=70072710817&comarca=Comarca%20de%20Bento%20Gon%C3%A7alves&dtJulg=27

/04/2017&relator=Umberto%20Guaspari%20Sudbrack&aba=juris>) 
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4.  ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DA SECURITIZAÇÃO 

 

 

  Como vimos ao longo deste trabalho, existem definições múltiplas de 

securitização, que variam conforme as instituições que se envolvem em sua contratação, 

o autor que analisa este instituto, o legislador de cada jurisdição que busca o definir ou o 

julgador que analisa lide versando sobre este assunto. 

 

  Neste passo, buscaremos concluir nosso trabalho exploratório da prática 

jurídica de securitização, ao delimitar um conceito para este objeto de estudo com base 

na análise dos arranjos negociais que a caracterizam do ponto de vista da prática jurídica 

local e estrangeira, conforme explorada no Capítulo 2 deste estudo, assim como na 

abordagem doutrinária sobre o tema e nos diplomas legais e decisões judiciais 

analisados no Capítulo 3 acima. 

 

4.1  Importância da delimitação dos elementos constitutivos da 

securitização 

 

  Além das justificativas já apontadas na Introdução deste estudo, trazemos 

à baila as justificativas aduzidas por LIPSON para expor a razão de seu esforço de 

delimitação de um conceito para a securitização. 

 

  Em artigo que procura conceituar a securitização, referido anteriormente 

neste trabalho, o autor aponta que as razões para buscar a delimitação deste conceito se 

dividem em dois grupos.   

 

  Em primeiro lugar, existe um grupo de razões de caráter instrumental; 

neste sentido, a delimitação de conceitos no direito comercial seria útil porque “(i) 

auxiliaria a sistematizar os objetos do direito; (ii) auxiliaria a conceituar novos termos 

e ideias; (iii) a definição de termos faz parte de um ritual mais amplo do processo 

jurídico; (iv) empodera juízes ao fazerem distinções delimitativas; (v) poder fornecer 
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orientação por contraste, permitindo aos juízes distinguir conceitos e transações 

complexos; e (vi) pode aumentar a previsibilidade no processo decisório”
347

.  

 

  Em segundo lugar, existem razões não instrumentais que tornam 

desejável a delimitação deste conceito.  Na opinião do autor, o oferecimento de uma 

definição para o termo contribui para tornar mais claras as discussões neste campo, 

afastando uma “obscuridade desnecessária” que, em sua opinião, tem cercado esta 

prática.   

 

  Ainda, LIPSON entende que a ausência de clareza sobre o que é a 

securitização tem contribuído para a sua reputação ruim, pois isso permite que sejam 

confundidos com ela mecanismos financeiros diversos.   

 

  Além disso, o autor citado entende que simplesmente chegou a hora de 

encarar a securitização com mais seriedade, na condição de uma tecnologia disruptiva 

(em sua opinião) que alterou de modo fundamental o sistema financeiro
348

. 

 

4.2  Proposta de Delimitação Conceitual e Categorização Jurídica da 

Securitização 

 

  Passaremos adiante a realizar esforço de estabelecer o conceito de 

securitização, para, a seguir, buscar fixar sua natureza jurídica, isto é, fixar a categoria 

jurídica em que se devemos encaixar este conceito proposto. 

 

  Para tanto, utilizaremos como premissas a análise histórica e prática 

tratada no Capítulo 2 deste trabalho, baseando as reflexões a seguir dispostas sempre na 

                                                 
347

 Livre tradução do seguinte trecho: “The principal, traditional reason to define any term from a legal 

perspective is to give law the capacity to act with instrumental force with respect to the defined term. 

Julian McDonnell has developed a list of six, inter-related reasons why defining terms is so important, 

especially in commercial law: (1) it helps to systemize the subjects of the law; (2) it helps to conceptualize 

new terms and ideas; (3) defining terms is part of the larger ritual of legal process; (4) it can empower 

judges to make boundary distinctions; (5) it can provide contrast guidance, enabling judges to distinguish 

complex concepts and transactions; and (6) it can enhance predictability in decisionmaking.” (LIPSON, 

Jonathan C. Re: Defining Securitization. Temple University Legal Studies Research Paper No. 2013-05, 

pp. 1274-1275. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=1996017>). 
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 LIPSON, Jonathan C. Re: Defining Securitization. Temple University Legal Studies Research Paper 

No. 2013-05, pp. 1276-1280. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=1996017>. 
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experiência concreta no Brasil e no exterior de negócios jurídicos que se qualificaram 

como operações de securitização.   

 

  A nosso ver, dada a gênese do objeto de nosso estudo – experiências 

práticas de mercado, com característica de inovação financeira, conforme acepção 

acima explorada –, é fundamental que o aspecto econômico destas transações tenha um 

papel preponderante na análise jurídica correlata. 

 

  De igual sorte, utilizaremos como suporte para este esforço os elementos 

doutrinários, jurisprudenciais e normativos (locais e estrangeiros) coletados em nossa 

pesquisa e explorados no Capítulo 3 acima.   

 

  Deste modo, busca-se que a proposta formulada abaixo seja coerente com 

a experiência negocial prática relativa ao objeto de estudo, de modo a sistematizá-lo do 

ponto de vista teórico e, como já aduzido na Introdução deste trabalho, possa servir 

como ferramenta instrumental que permita ao leitor identificar a ocorrência ou 

inocorrência de uma securitização em situações concretas. 

 

  Iniciando a tentativa de esboço de uma definição do conceito do objeto 

de nosso estudo, observa-se primeiramente que, como vimos acima neste trabalho, tanto 

os conceitos de securitização formulados em sede doutrinária, quanto normas editadas 

sobre o tema e até mesmo decisões judiciais a qualificam como um “processo”, 

“operação” ou “mecanismo”.  A razão da utilização destes termos é o fato de a 

securitização ser composta por diversos negócios jurídicos que, em conjunto, 

correspondem à securitização. 

 

  A maioria da doutrina, assim como a análise desta prática jurídica 

disposta no Capítulo 2 acima, apontam a existência de uma multiplicidade de negócios 

jurídicos que se concatenam para que, observados em conjunto, haja o reconhecimento 

do “processo”, “operação” ou “mecanismo” de securitização. 

 

  Antes de buscarmos qualificar juridicamente o que poderíamos entender 

por “processo”, “operação” ou “mecanismo” ou, em outras palavras, buscar delimitar 

qual é a relação entre os negócios jurídicos individualmente considerados que compõe a 
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securitização, cumpre descrever quais são estes negócios jurídicos e quais deles são 

essenciais ao reconhecimento da ocorrência da securitização. 

 

  O ponto de partida desta delimitação conceitual é a existência do veículo 

de propósito específico, que será um fundo de investimento ou sociedade, no âmbito do 

direito brasileiro (havendo a utilização de outros veículos, como trusts, em estruturas 

estrangeiras).  O VPE terá suas atividades limitadas à aquisição dos ativos lastreadores e 

à emissão de títulos neles lastreados, de modo que riscos relativos a outras atividades 

econômicas desempenhadas pelo VPE não sejam agregados ao risco de inadimplência 

dos ativos lastreadores.   

 

  De fato, como vimos ao longo deste trabalho, o VPE possui papel central 

na securitização, pois é quem adquire os recebíveis (palavra cujo sentido delimitaremos 

melhor adiante) que comporão o lastro da operação, bem como quem será o emissor dos 

títulos ou valores mobiliários neles lastreados. 

 

  Em segundo lugar, cabe analisar os ativos lastreadores, que temos tratado 

neste trabalho por diversos nomes e de modo assistemático.  Essa multiplicidade de 

denominações – créditos, direitos creditórios, recebíveis, etc. – decorre da 

multiplicidade de tipos de ativos que são efetivamente utilizados como lastro em uma 

securitização, como observado acima neste estudo.   

 

  Com efeito, os ativos adquiridos pelo VPE como lastro são os mais 

variados, desde créditos já plenamente exigíveis dos seus respectivos devedores até 

direitos sobre a expectativa de existência futura de créditos.  Também podem se 

enquadrar nesta categoria títulos de crédito, valores mobiliários, direitos sobre 

pagamentos de tributos vencidos a serem depositados em contas bancárias, dentre 

outros. 

 

  Todas estas espécies de ativos compõe uma categoria heterogênea, a que 

a norma de securitização estadunidense se refere como “self-liquidating assets” e a 

norma europeia de securitização se refere com “posições em risco” ou “exposures”.  

Uma maneira mais adequada para nos referirmos a essa multiplicidade de ativos seria 
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designá-los como direitos sobre receitas futuras de uma entidade, destacando a 

característica comum a todos eles.   

 

  Deste modo, conseguimos abranger todo o universo de direitos a um 

pagamento futuro que são utilizados no contexto da securitização.  Por uma questão de 

síntese, utilizaremos adiante a palavra “recebível” como sinônimo de direito sobre 

quaisquer tipos de entradas de caixa
349

 que podem ser auferidas por um cedente no 

futuro, decorrentes de créditos, direitos creditórios ou quaisquer negócios jurídicos 

praticados pela referida entidade no curso de sua atividade econômica que lhe confiram 

um direito a receber um pagamento. 

 

  Estes direitos sobre entradas de caixa futuras (ou recebíveis) são 

adquiridos pelo VPE.  A forma adotada para esta aquisição dependerá do tipo de direito 

sobre receitas futuras a ser transferido.  Se for um crédito já existente, haverá a cessão 

                                                 
349

 Optamos por não utilizar o termo “receita”, mas entrada de caixa, por uma questão técnica de natureza 

contábil e não jurídica: o conceito contábil de receita corresponde ao benefício econômico de entradas de 

caixa percebido por uma entidade em um período de tempo de observação, e não a pagamentos 

individuais.  Neste sentido, “receita” é definida no Pronunciamento Conceitual Básico (R1) - Estrutura 

Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro, aprovado pelo Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis como “aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil, 

sob a forma da entrada de recursos ou do aumento de ativos ou diminuição de passivos, que resultam 

em aumentos do patrimônio líquido, e que não estejam relacionados com a contribuição dos detentores 

dos instrumentos patrimoniais” (grifamos). Estamos, aqui, utilizando o sentido de “entrada de caixa” 

disposto no Pronunciamento Técnico CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa, aprovado pelo 

Comitê de Pronunciamentos Contábeis em 3 de setembro de 2010, cujo trecho relevante reproduzimos 

abaixo.   

 

“Definições  

 

6. Os seguintes termos são usados neste Pronunciamento Técnico, com os significados abaixo 

especificados:  

 

Caixa compreende numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis.  

 

Equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente 

conversíveis em montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança 

de valor.  

 

Fluxos de caixa são as entradas e saídas de caixa e equivalentes de caixa.  

 

Atividades operacionais são as principais atividades geradoras de receita da entidade e outras 

atividades que não são de investimento e tampouco de financiamento.  

 

Atividades de investimento são as referentes à aquisição e à venda de ativos de longo prazo e de outros 

investimentos não incluídos nos equivalentes de caixa.  

 

Atividades de financiamento são aquelas que resultam em mudanças no tamanho e na composição do 

capital próprio e no capital de terceiros da entidade.” 
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de crédito em favor do VPE por seu titular anterior, sujeita ao regramento disposto no 

Código Civil.   

 

  Caso seja os recebíveis adotem a forma de um título de crédito ou de um 

valor mobiliário emitido diretamente em favor do VPE, tais como as debêntures com 

destinação imobiliária utilizadas para lastrear emissões de CRI, o mecanismo desta 

aquisição será a própria subscrição do valor mobiliário ou aquisição originária do título 

de crédito.  Se for um título de crédito emitido originalmente em favor de terceiro, como 

uma duplicata ou cédula de crédito bancário, o mecanismo de aquisição será o endosso.  

Ainda, a aquisição dos direitos sobre receitas futuras pode ser realizada mediante a 

celebração, pelo VPE, de um contrato derivativo de crédito. 

 

  Esta aquisição dos direitos sobre entradas de caixa futuras pelo VPE é o 

primeiro negócio jurídico componente da securitização.  Vamos nos referir adiante a 

este negócio jurídico como o “negócio jurídico de aquisição dos recebíveis”.  

Retomando a abordagem de LIPSON sobre a securitização, os recebíveis e o negócio 

jurídico de aquisição dos recebíveis pelo VPE compõem os inputs da securitização. 

 

  Em terceiro lugar, é elemento essencial a emissão, pelo VPE, de títulos 

de crédito
350

 ou valores mobiliários
351

, adquiridos por investidores previamente 

                                                 
350

 Não discutiremos aqui a teoria dos títulos de crédito pois isso extrapola os objetivos do presente 

estudo; utilizaremos uma definição disposta nesta nota de rodapé em caráter instrumental.  Na definição 

legal constante do artigo 887 do Código Civil, que positivou o conceito de VIVANTE, a contragosto de 

alguns doutrinadores dentre os quais se destaca ASCARELLI.  Consoante o texto legal, título de crédito é 

o “documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido”; sua utilização no 

âmbito da securitização decorre de sua negociabilidade, sendo mecanismo que facilita muito a circulação 

do crédito em comparação com a complexidade da cessão de crédito prevista no direito comum. Veja-se o 

que diz ASCARELLI a este respeito: 

 

“Esse o caminho que, como veremos, leva à concepção do título de credito.  O direito acaba por ficar 

plenamente objetivado e despersonalizado, por ser considerado um bem, um valor, como tal, exatamente 

definido e delimitado, distinto da relação economica de que se originou e submetido, portanto, às regras 

de circulação de bens moveis e não mais àquelas relativas à circulação de créditos. 

 

Foi assim que o mundo moderno poude realizar a ‘mobilização’ da riqueza e à circulação dos bens 

poude sobrepor uma circulação dos direitos credito ou sociais; foi justamente através dessa mobilização 

que poude ser satisfeita a necessidade de credito do mundo moderno, o que facilitou as realizações da 

economia e a exploração dos inventos tecnicos”. (ASCARELLI, Tullio.  Teoria Geral dos Títulos de 

Credito.  São Paulo: Livraria Acadêmica – Saraiva & Cia, 1943, pp.15-16). 

 
351

 Também não faremos discussão mais longa sobre o conceito de valor mobiliário, sua extensão e 

histórico.  Tal como em relação aos títulos de créditos, de modo instrumental recuperamos a definição 

constante do artigo 2º da Lei nº 6.385, que estabelece um rol de ativos considerados valores mobiliários 
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conhecidos ou indeterminados, mediante uma colocação privada ou oferta pública
352

.  

Para fins terminológicos, vamos nos referir a eles como “títulos de securitização”.  Estes 

títulos, via de regra, possuirão maior liquidez em comparação aos recebíveis que os 

lastreiam, por serem títulos voltados à livre negociação.  O pagamento, pelo VPE aos 

investidores, dos títulos de securitização dependerá primariamente do pagamento dos 

recebíveis.   

 

  O termo “primariamente” é relevante pois poderá haver garantias reais e 

fidejussórias pactuadas em favor do pagamento dos títulos de securitização, em caráter 

acessório, ao recebimento dos pagamentos relativos aos recebíveis.   

 

  Além disso, a vinculação entre o pagamento dos recebíveis e o 

pagamento dos títulos de securitização pode ser de natureza apenas econômica ou de 

natureza econômica e jurídica.  O primeiro caso ocorrerá, por exemplo, em um FIDC 

que adquira recebíveis em montante equivalente à totalidade de seu patrimônio líquido, 

inexistindo outros ativos de titularidade do FIDC.   

 

                                                                                                                                               
por definição legal (incisos I a VIII), abrangendo as ações, debêntures, bônus de subscrição, bônus de 

subscrição, contratos derivativos, cotas de fundos de investimento em valores mobiliários, dentre outros, e 

uma definição geral constante de seu inciso IX, a saber: “quando ofertados publicamente, quaisquer 

outros títulos ou contratos de investimento coletivo, que gerem direito de participação, de parceria ou de 

remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do 

empreendedor ou de terceiros”.  Sobre este conceito, MATTOS FILHO afirma que “‘valor mobiliário’ é 

o investimento oferecido ao público, sobre o qual o investidor não tem controle direto, cuja aplicação é 

feita em dinheiro, bens ou serviço, na expectativa de lucro, não sendo necessária a emissão do título para 

a materialização da relação obrigacional” (MATTOS FILHO, Ary Oswaldo.  Direito dos Valores 

Mobiliários.  Tomo 1, Volume 1.  Rio de Janeiro: FGV, 2015, p. 188).  Ainda, para a discussão sobre a 

distinção entre os títulos de crédito e os valores mobiliários, veja-se MATTOS FILHO, Ary Oswaldo.  

Direito dos Valores Mobiliários.  Tomo 1, Volume 1.  Rio de Janeiro: FGV, 2015, pp. 27-51. 

 
352

 Para EIZIRIK e outros, “a oferta pública de distribuição de valores mobiliários constitui a operação 

pela qual a companhia ou titulares de valores mobiliários de sua emissão promovem, mediante apelo ao 

público, a colocação de ações ou outros valores mobiliários no mercado de capitais” (EIZIRIK, Nelson; 

GAAL, Ariádna B.; PARENTE, Flávia; e HENRIQUES, Marcus de Freitas.  Mercado de capitais – 

regime jurídico.  São Paulo: Renovar, 2008, p. 135).  EIZIRIK aponta que a oferta pública se caracteriza 

por elementos objetivos e subjetivos.  Os primeiros dizem respeito aos meios utilizados para a busca de 

investidores, para aferir se constituem atos de distribuição assim considerados pela legislação e 

regulamentação aplicáveis, exemplificativamente listados no parágrafo 3° do artigo 19 da Lei n. 6.385/76 

e no artigo 3° da Instrução CVM n. 400/03.  Do ponto de vista dos requisitos subjetivos, a oferta será 

pública se destinada a investidores indeterminados, ocorrendo sua individualização apenas após a 

respectiva aceitação, ainda que destinada a um grupo, classe ou setor determinado.  Também devem ser 

analisados o eventual relacionamento prévio entre o ofertante e os destinatários da oferta, que podem 

descaracterizar sua ocorrência, e a disponibilidade efetiva de informações por parte do potencial 

investidor (EIZIRIK, Nelson; GAAL, Ariádna B.; PARENTE, Flávia; e HENRIQUES, Marcus de 

Freitas.  Mercado de capitais – regime jurídico.  São Paulo: Renovar, 2008, pp. 147-152).  
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  Neste exemplo, as cotas (títulos de securitização) emitidas pelo FIDC 

somente serão pagas aos respectivos investidores caso haja o recebimento, pelo fundo, 

dos pagamentos dos recebíveis.  Existe correlação direta entre o pagamento dos 

recebíveis e o pagamento das cotas, mas ela não decorre de uma previsão contratual ou 

legal, mas da limitação das atividades do FIDC e dos ativos que compõe seu 

patrimônio. 

 

  Por outro lado, pode haver previsão legal ou contratual, nos instrumentos 

que formalizem a emissão dos títulos de securitização, condicionando expressamente o 

pagamento destes ao recebimento, pelo VPE, dos pagamentos relativos aos recebíveis.  

Por exemplo, é possível que o pagamento de uma amortização do valor nominal de um 

CRI seja condicionada ao recebimento de um certo valor decorrente do pagamento de 

recebíveis recebidos pela securitizadora imobiliária; se recebido montante inferior, adia-

se o pagamento para uma data posterior.   

 

  Também se verifica, aqui, correlação direta o pagamento do CRI e o 

recebimento dos pagamentos dos recebíveis pelo VPE, no entanto a vinculação possui 

caráter econômico e, também, jurídico, decorrente de uma previsão contratual 

específica.  O mesmo ocorre na hipótese de constituição de regime fiduciário sobre os 

recebíveis lastreadores de CRI, porém, neste caso, o pagamento do CRI é condicionado 

ao pagamento dos recebíveis em questão por uma disposição constante de lei e não 

exclusivamente de um contrato. 

 

  Esse liame entre os recebíveis e os títulos de securitização pode ser mais 

próximo, no caso de securitizações sem a previsão de revolvência, com uma única 

classe de títulos de securitização emitidos, como são os MBS pass-through existentes 

no mercado dos Estados Unidos da América, ou mais distante, como no caso dos FIDC 

chamados de FIDC “multicedente e multissacado”, em que existe constante revolvência 

da carteira de recebíveis do FIDC, cujos pagamentos podem ser destinados à 

remuneração e amortização de múltiplas classes e séries de cotas
353

. 

                                                 
353

 Note-se que, no caso do FIDC, há previsão expressa na Instrução CVM nº 356/01 dispondo que não 

pode existir a afetação dos recebíveis a uma classe ou série específica de direitos creditórios, o que é o 

posto da previsão constante da Lei nº 9.514/97, que permite a constituição de patrimônios separados 

dentro de um mesmo VPE vinculando certos recebíveis a certos títulos de securitização. Veja-se abaixo a 

previsão constante da Instrução CVM nº 356/01: 
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  Os referidos títulos de securitização integrantes de uma mesma operação 

podem ser divididos em múltiplas classes, ou tranches, conferindo aos seus titulares 

direitos diversos em relação aos pagamentos recebidos pelo VPE relativos recebíveis.  

Como já abordamos acima, poderá haver direitos de preferência diversos conferidos a 

cada classe ou tranche, em que as classes mais subordinadas terão risco de 

inadimplemento superior àquele das classes menos subordinadas (i.e., com preferência 

em relação às demais classes no proveito dos recursos relativos ao pagamento dos 

recebíveis). 

 

  Haverá um segundo negócio jurídico componente da securitização, que é 

celebrado entre o VPE e cada investidor que adquira os respectivos títulos de 

securitização.  Retomando, novamente, a análise de LIPSON sobre a securitização, os 

títulos de securitização e o negócio jurídico pelo qual os investidores adquirem tais 

títulos emitidos pelo VPE constituem o output da securitização. 

 

  Além destes dois componentes essenciais, existe uma miríade de outros 

contratos que podem ser pactuados no âmbito de uma securitização, em caráter 

acessório.  Por exemplo, como já abordado acima, contratos com prestadores de 

serviços responsáveis pela cobrança dos recebíveis inadimplidos; contratos pelos quais 

o cedente dos recebíveis ou pessoas ligadas a ele concedam garantias reais ou 

fidejussórias do pagamento dos recebíveis; contratos que formalizem reforços de 

crédito, como compromissos de aquisição assumidos pelo patrocinador da securitização 

ou terceiros se comprometendo a adquirir títulos de securitização de classe subordinada 

ou contratos de seguro de crédito, por exemplo.  Chamaremos estes negócios jurídicos 

de contratos acessórios. 

 

  Desta forma, conclui-se que um conceito de securitização aponta que esta 

decorre da conjugação de dois conjuntos de negócios jurídicos distintos para produção 

de um fim comum: o primeiro será o conjunto de contratos que formalizará a aquisição, 

                                                                                                                                               
 

“Art. 12. As cotas seniores terão uma única classe, admitindo-se classes de cotas subordinadas às cotas 

seniores, para efeito de amortização e resgate. 

(...)” 

§4o É vedada a afetação ou a vinculação, a qualquer título, de parcela do patrimônio do fundo a 

qualquer classe ou série de cotas”. 
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por qualquer meio, de direitos sobre entradas de caixa futuras (recebíveis) por um 

veículo de propósito específico, o qual pode adotar variadas formas jurídicas (como 

sociedade de propósito específico ou fundo de investimento, no Brasil); e o segundo 

será o conjunto de negócios jurídicos pelos quais se operará a aquisição, por 

investidores, de títulos de crédito ou valores mobiliários emitidos pelo VPE cujos 

pagamentos serão condicionados (econômica e/ou juridicamente) primariamente ao 

recebimento dos pagamentos dos recebíveis que os lastreiam.   

 

  Vemos, portanto, que existem dois núcleos de negócios jurídicos na 

securitização, que são os elementos essenciais que a compõem; cada um destes polos 

pode comportar diversos negócios jurídicos, ou seja, no polo da aquisição dos 

recebíveis pelo VPE, poderá haver múltiplos contratos com tal conteúdo, assim como 

pode ocorrer no polo de aquisição dos títulos de securitização pelos investidores.  

Ainda, há um terceiro núcleo, composto pelos contratos acessórios, que podem estar 

presentes ou ausentes, não sendo essenciais à delimitação da ocorrência do fenômeno 

em estudo. 

 

  Com base no conceito acima proposto, cabe encerrar esta seção buscando 

qual seria a adequada qualificação jurídica deste fenômeno. Em outras palavras, buscar 

qual seria a “natureza jurídica” do conceito da securitização acima proposto, retomando 

a tarefa ainda inacabada de analisar como devemos entender seu enquadramento como 

um “processo”, “mecanismo” ou “operação”.   

 

4.3  Securitização e coligação de negócios jurídicos  

 

  Como vimos acima, o conceito de securitização aponta que esta decorre 

da conjugação de dois conjuntos de negócios jurídicos essenciais: um ou mais negócios 

jurídicos relativos à aquisição dos recebíveis pelo VPE e um ou mais negócios jurídicos 

relativos à aquisição dos títulos de securitização pelos investidores.  A esses negócios 

jurídicos essenciais podem se coadunar outros, de caráter acessório, como a pactuação 

de garantias, contratos com prestadores de serviços, etc. 

 

  Estes negócios jurídicos têm como elemento comum uma mesma parte 

contratante, que é o VPE.  Como já vimos anteriormente, o VPE tem suas atividades 
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limitadas à aquisição de recebíveis e emissão de títulos de securitização – isto é, à 

realização de securitizações.  Deste modo, os negócios jurídicos que celebra são sempre 

voltados a essa finalidade, em virtude da intrínseca limitação de escopo que é marca 

característica do VPE. 

 

  Estes contratos possuem, portanto, sob a ótica do VPE, uma mesma 

causa-finalidade (causa finalis) de caráter subjetivo – ou de caráter subjetivo-objetivo, 

caso as partes a declarem expressamente - como define JUNQUEIRA DE 

AZEVEDO
354

, que informa a celebração dos negócios jurídicos essenciais à ocorrência 

da securitização.  O conteúdo desta causa-finalidade comum é, justamente, a realização 

da securitização, tal como definida acima nesta seção. 

 

  Da existência desta causa-finalidade comum aos negócios jurídicos 

essenciais e acessórios que compõe a securitização se pode depreender a existência de 

uma coligação entre os referidos contratos que a compõe.  MARINO conceitua como 

negócios jurídicos coligados aqueles “que, por força de disposição legal, da natureza 

acessória de um deles ou do conteúdo contratual (expresso ou implícito), encontram-se 

em relação de dependência unilateral ou recíproca”
355

.   

 

  O mesmo autor aponta dois elementos essenciais para a existência de 

coligação contratual: o primeiro é a existência de múltiplos contratos, sendo inaplicável 

esta qualificação a um contrato único.  O segundo diz respeito à existência de relação de 

interdependência entre ambos os negócios jurídicos, caracterizada pela existência de um 

nexo funcional e finalístico
356

.  Em se tratando de uma dependência bilateral entre os 

                                                 
354

 Para a discussão da causa do negócio jurídico e as vertentes da causa-finalidade, vide JUNQUEIRA 

DE AZEVEDO, Antonio.  Negócio Jurídico e Declaração Negocial (Noções Gerais e Formação da 

Declaração Negocial).  Tese (Concurso de professor titular de Direito Civil).  Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 1986, pp. 121-129. 

 
355

 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo.  Contratos Coligados no Direito Brasileiro.  São Paulo: 

Saraiva, 2009, p. 99. 

 
356

 “Com base nessa noção de fim contratual, é válido afirmar que o vínculo entre os contratos coligados 

possui índole funcional (normalmente) e finalística.  Na coligação unilateral, este fim tem como principal 

ponto de referência o contrato principal, ao qual o acessório se liga.  Na coligação com dependência 

recíproca, o fim tende a ser equidistante em relação aos contratos coligados. 

 

São os interesses concretos das partes que determinam o nexo existente entre os contratos coligados, 

constituindo a chave para a sua interpretação e qualificação.” (MARINO, Francisco Paulo de 

Crescenzo.  Contratos Coligados no Direito Brasileiro.  São Paulo: Saraiva, 2009, p. 133). 
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contratos coligados – ou interdependência – o vínculo entre as avenças é de 

coordenação, e não de subordinação, como nos parece ser o caso na securitização
357

. 

 

  MARINO ressalta que a coligação contratual comporta diferentes 

intensidades, a depender do arranjo contratual pactuado.  Quanto maior a intensidade, 

maior a incidência dos efeitos desta coligação sobre os negócios jurídicos a ela sujeitos.  

Estes efeitos se fazem presentes no campo da interpretação dos contratos coligados, na 

derrogação dos regimes jurídicos típicos (em virtude da coligação), e em repercussões 

no campo da validade e da eficácia dos negócios coligados
358

. 

 

  Deste modo, categorizamos a securitização como um conjunto de 

negócios jurídicos coligados, celebrados por um veículo de propósito específico, 

envolvendo essencialmente a aquisição dos recebíveis pelo VPE, de um lado, e a 

emissão de títulos de securitização, de outro, cujo pagamento pelo VPE será 

primariamente decorrente do recebimento, por este, dos pagamentos dos recebíveis, 

além de contratos acessórios a estes dois principais.  No caso da securitização, trata-se 

de coligação de natureza voluntária, implícita ou explícita, a depender da estrutura 

contratual adotada. 

 

  Daí, a nosso ver, advém a aplicação dos termos “operação”, 

“mecanismo” ou “processo” para a designação da securitização: todas elas pressupõe a 

concatenação de atos destinados a um fim específico e comum, que é o que ocorre na 

hipótese de coligação de negócios jurídicos peculiar à securitização, como acima 

explorado. 

 

4.4  Securitização e o negócio jurídico indireto 

 

                                                                                                                                               
 
357

 ENEI, José Virgílio Lopes.  Contratos Coligados.  In Revista de Direito Mercantil, Industrial, 

Econômico e Financeiro, Volume 132.  São Paulo: Malheiros, 2003, p. 116. 

 
358

 Para uma análise destas repercussões da coligação contratual, vide MARINO, Francisco Paulo de 

Crescenzo.  Contratos Coligados no Direito Brasileiro.  São Paulo: Saraiva, 2009, pp. 145-222. 
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  Essa conclusão diverge daquela adotada por NAJJARIAN e por 

CHAVES
359

, vez que, cada qual com peculiaridades próprias, ambas enxergam a 

securitização como um negócio jurídico unitário.  Por outro lado, em certas situações, é 

possível qualificar a securitização como negócio jurídico indireto, de modo que 

concordamos em parte com a opinião de CAMINHA, BEZERRA FILHO e 

BURANELLO, autores que qualificam a securitização sempre como negócio jurídico 

indireto. 

 

  Segundo ASCARELLI, o negócio jurídico indireto é uma consequência 

do fenômeno da inércia jurídica, isto é, do desenvolvimento e adaptação graduais do 

direito a novas situações de fato.  Segundo o autor, há negócio jurídico indireto “quando 

as partes recorrem no caso concreto a um negócio determinado para atingir através 

dele, consciente e consensualmente, fins diversos dos típicos da estrutura adotada”
360

.   

 

  Prossegue afirmando que o negócio jurídico indireto se manifestará 

quando ambas as partes comungarem da intenção de utilizar a estrutura de negócios 

jurídicos típicos para obter uma finalidade que extrapola os efeitos típicos das avenças 

celebradas; não há, em sua ótica, que se falar em negócio jurídico indireto se apenas 

uma das partes busca alcançar o efeito ulterior em questão
361

. 

 

                                                 
359

 CHAVES, Natália Cristina. Direito Empresarial – Securitização de Créditos. Belo Horizonte, Del 

Rey, 2006, p. 54 

 
360

 ASCARELLI, Tullio.  O Negócio Jurídico Indirecto.  Lisboa: Jornal do Fôro, 1965, p. 10. 

 
361

 “Tal consecução pode corresponder à vontade de uma só das partes, constituindo nesse caso um 

motivo juridicamente irrelevante; pode, porém, corresponder à vontade consensual de todas as partes 

que participam do negócio, e é nesta hipótese que se apresenta o problema do negócio com fins 

indirectos. 

 

Ao passo que normalmente a consecução do escopo típico do negócio constitui o fim principal visado 

consensualmente pelas partes, e o elemento comum a todas as partes do negócio, independentemente dos 

motivos peculiares de cada qual, na nossa hipótese, pelo contrário, todas as partes visam, 

consensualmente, também atingir um fim ulterior, independentemente dos motivos peculiares de cada 

uma; a realização do fim típico do negócio é querida, mas constitui um pressuposto para esse fim 

ulterior.  A característica do negócio indirecto surge pois, distinguindo exatamente no negócio o objetivo 

típico do negócio, abstraindo dos eventuais objetivos ulteriores visados consensualmente, no caso 

concreto, por todas as partes, reconhecendo assim que cada negócio pode, indirectamente, desempenhar 

funções que não correspondem à função típica em relação à qual se caracteriza.” (ASCARELLI, Tullio.  

O Negócio Jurídico Indirecto.  Lisboa: Jornal do Fôro, 1965, pp. 25-27). 
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  Não se deve confundir, entretanto, o negócio indireto com a simulação.  

Segundo VERÇOSA, a chave para a distinção entre ambos é o fato de que, no primeiro 

caso, as partes realmente desejam os efeitos jurídicos dos negócios celebrados, embora a 

efetiva finalidade buscada pelas partes seja outra e os efeitos típicos sirvam de 

instrumento para sua consecução.  Ao revés, no caso da simulação, há o caráter fictício 

da avença celebrada, que busca apenas contornar uma ilicitude por meio de expedientes 

(aparentemente) lícitos
362

. 

 

4.5  Securitização e o negócio fiduciário 

 

  ASCARELLI categoriza, ainda, os negócios fiduciários – qualificação 

que CAMINHA e BEZERRA FILHO atribuem à securitização – como uma espécie dos 

negócios jurídicos indiretos.  MARINO os conceitua, recuperando a definição da 

doutrina italiana, como “combinação de dois negócios jurídicos, sendo que, por força 

do primeiro, o fiduciante realiza uma atribuição patrimonial ao fiduciário, e, em 

virtude do segundo, as partes estipulam que o fiduciário se obriga a exercer sua 

posição jurídica em conformidade com determinado fim prático, incongruente e mais 

restrito em relação à causa típica do negócio jurídico de atribuição patrimonial”
363

. 

 

  Esta definição pode ser aplicável à securitização, quando seu arranjo 

contratual concreto preencher estes requisitos.  No entanto, poderá, igualmente, não se 

aplicar a securitizações cuja estrutura contratual não os preencha.  O primeiro cenário 

ocorrerá, a nosso ver, naquelas securitizações em que houver a figura do patrocinador 

cedente ou devedor de recebíveis, conforme designação formulada e discutida 

anteriormente neste trabalho.   

 

  Por exemplo, imagine-se securitização em que uma sociedade limitada 

com atividade imobiliária cede recebíveis decorrentes de alugueis de imóveis próprios a 

companhia securitizadora de créditos imobiliários.  Por meio do contrato que formaliza 

a cessão dos recebíveis à securitizadora, esta se compromete a devolver à sociedade 

                                                 
362

 VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc.  Contratos Mercantis e a Teoria Geral dos Contratos – O 

Código Civil de 2002 e a Crise do Contrato.  São Paulo: Quartier Latin, 2010, pp. 190-191. 
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 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo.  Contratos Coligados no Direito Brasileiro.  São Paulo: 
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limitada os recebíveis que porventura ainda integrem seu patrimônio após a integral 

quitação dos CRI emitidos. 

 

  Imagine-se ainda que, no instrumento que formaliza a aquisição dos 

recebíveis pela securitizadora, a sociedade limitada com atividade imobiliária se 

comprometa a recomprar os recebíveis se ocorridos certos eventos expressamente 

avençados, como a ocorrência de inadimplementos dos recebíveis cedidos acima de um 

certo nível percentual; e que a sociedade limitada cedente dos recebíveis, em garantia 

das obrigações da securitizadora assumidas no âmbito do termo de securitização dos 

CRI, celebre uma hipoteca de imóvel em favor do agente fiduciário dos titulares dos 

CRI.   

 

  Ainda em complemento do exemplo, consideremos que o pagamento do 

preço a ser recebido pela sociedade limitada em contraprestação pela cessão dos 

recebíveis à securitizadora seja condicionado, de modo suspensivo, à integralização dos 

CRI ofertados publicamente no mercado de capitais.  Este preço de cessão será utilizado 

pela sociedade limitada para aquisição de novos imóveis, destinação que é expressa 

tanto no contrato de cessão dos alugueis celebrados entre a sociedade limitada e a 

securitizadora, quanto no termo de securitização. 

 

  Neste exemplo, vemos que as partes contratantes comungam da intenção 

de realizar os negócios jurídicos individualmente considerados – cessão de créditos, 

emissão de valores mobiliários e constituição de hipoteca – com a finalidade dúplice de 

obtenção de recursos para a sociedade limitada por meio do acesso ao mercado de 

capitais, por um lado, e emissão de valores mobiliários a serem adquiridos por 

investidores em oferta pública cujo pagamento dependerá do desempenho da carteira de 

recebíveis, por outro.  

 

  Estão, aqui, presentes os requisitos para a caracterização de negócio 

jurídico indireto, na espécie negócio fiduciário: todas as partes contratantes desejam 

celebrar negócios jurídicos típicos que produzirão, quando considerados em conjunto, 

um efeito ulterior àquele que cada um produziria individualmente.   

 



 

150 

 

  Ainda, a atribuição patrimonial dos recebíveis à securitizadora é limitada 

por um pacto fiduciário, por meio do qual esta última se compromete perante a 

sociedade cedente a destinar os pagamentos dos recebíveis ao pagamento dos CRI, em 

benefício dos investidores, e a devolver os recebíveis que ainda integrarem sua carteira 

uma vez quitados integralmente os títulos de securitização emitidos pelo VPE
364

.  

 

4.6  Crítica sobre a qualificação da securitização como negócio fiduciário 

ou indireto e proposta de qualificação 

 

  Entretanto, o exemplo disposto na seção anterior não exaure o universo 

de arranjos negociais envolvendo a securitização.  Imagine-se, ilustrativamente, que a 

mesma sociedade limitada com atividade imobiliária ceda seus recebíveis a um FIDC 

que adquire regularmente recebíveis de diversos cedentes, e que possa múltiplos 

devedores responsáveis pelo pagamento destes ativos integrantes de seu patrimônio – o 

chamado FIDC “multicedente e multissacado”.   

 

  No instrumento contratual pelo qual o FIDC “multicedente e 

multissacado” adquire os recebíveis da sociedade limitada, não são pactuadas outras 

obrigações à cedente dos recebíveis que não a cessão pura e simples dos aluguéis, sem 

obrigação de recompra e sem que o FIDC se comprometa a devolver recebíveis que 

ainda existam em sua carteira após o integral resgate de suas cotas.  Ainda, não existe 

nenhuma avença relativa à destinação do preço de cessão pago pelo FIDC à sociedade 

limitada, cuja efetivação, além disso, não se sujeita a nenhuma condição. 

 

  Neste segundo exemplo, a celebração do contrato de cessão dos aluguéis 

pelo FIDC tem como causa-finalidade, sob a ótica do VPE, a aquisição de recebíveis 

que irão dar suporte econômico ao pagamento de amortização e rendimentos das cotas 

emitidas pelo FIDC em favor dos respectivos investidores.  Há uma coligação 

voluntária implícita entre o negócio de aquisição dos recebíveis e o negócio de 

aquisição das cotas do FIDC pelos respectivos investidores. 

                                                 
364

 Todavia, a nosso ver e como exploraremos adiante, a existência de regime fiduciário prevista no 

âmbito de emissões de CRI e CRA é um elemento acidental, acessório, quando avaliamos se um certo 

conjunto de negócios jurídicos está enquadrado ou não no conceito de securitização.  Esta discussão nos 

parece, portanto, sob a ótica da delimitação do conceito de securitização e da delimitação de sua natureza 

jurídica, possuir um caráter secundário e não essencial.  
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  No entanto, pode inexistir, do ponto de vista da sociedade limitada 

cedente integrante do nosso exemplo, intenção de que a cessão dos aluguéis ao FIDC 

produza quaisquer outros efeitos para além daqueles típicos da cessão de crédito, a 

saber, a transferência dos créditos pelo cedente ao cessionário mediante o pagamento do 

respectivo preço.  Isso afasta a qualificação do fenômeno em análise como negócio 

jurídico indireto, no entanto não afasta sua caracterização como uma securitização, nas 

bases acima discutidas. 

 

  Vale reforçar, portanto, que a securitização se caracteriza como um 

conjunto de negócios jurídicos coligados entre si, que podem apresentar diferentes 

níveis de intensidade nesta coligação.   

 

  Ainda, a securitização poderá ser qualificada como um negócio indireto, 

na espécie negócio fiduciário, sempre que todas as partes envolvidas nos negócios que a 

compõem comunguem da mesma causa-finalidade pretendida nas avenças celebradas.  

No entanto, essa análise possui caráter acessório e complementar no âmbito deste 

estudo; na opinião do autor, não é essencial para a qualificação de um conjunto de 

negócios jurídicos como uma securitização que este conjunto seja ou não negócio 

jurídico indireto ou fiduciário, bastando a verificação da coligação. 
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5.  CONCLUSÃO 

 

 

  Ao longo deste estudo, pudemos analisar o arranjo negocial denominado 

por agentes econômicos, legisladores e estudiosos do direito e da economia como 

securitização.  Nesta análise, pudemos constatar que este termo é utilizado para designar 

arranjos negociais que diferem bastante entre si.  Isto é: utiliza-se uma mesma 

designação para objetos nem sempre idênticos. 

 

  Isso se repete tanto no Brasil quanto no exterior.  Como tivemos a 

oportunidade de explorar no Capítulo 2 deste trabalho, a securitização foi objeto de 

constantes mudanças e evoluções ao longo do tempo, com o acréscimo gradual de 

complexidade nas transações que adotam esta denominação.   

 

  Buscou-se traçar, neste passo, um panorama da prática negocial que 

recebe o nome de securitização, tanto no exterior, quanto no Brasil.  A partir desse 

estudo de natureza prática, foi perseguida a finalidade de enxergar de um modo amplo o 

espectro de arranjos contratuais que compõe o objeto do vocábulo em questão, de modo 

que a discussão teórico-jurídica a que se propõe este trabalho partisse de uma base bem 

fundamentada em elementos concretos. 

 

  No Capítulo 3, realizamos análise do esforço de estudiosos do Direito e 

de legisladores para capturar os elementos distintivos da securitização e categorizá-la 

como um fenômeno jurídico autônomo e delimitado.  Este esforço se tornou mais 

relevante à medida que a securitização ganhou relevância econômica e passou a 

demandar esforços regulatórios.   

 

  Estes esforços regulatórios também foram objeto de nossa análise, 

sobretudo aqueles empreendidos nos Estados Unidos da América, por meio da Dodd-

Frank Act, e na União Europeia, por meio do Regulamento (UE) 2017/2402, que 

buscaram delimitar conceitos de securitização aplicáveis de modo geral, assim como na 

legislação e regulamentação brasileiras que tratam do tema, ainda que em contextos 

mais específicos, sobretudo no âmbito da regulação da atividade bancária. 
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  Com base nas análises prática e teórica acima descrita, formulou-se, no 

Capítulo 4, tentativa própria de sistematização dos elementos essenciais distintivos da 

securitização, com a intenção de delimitar um conceito ou definição de securitização 

que seja consistente com a multiplicidade de arranjos negociais abordados neste 

trabalho, levando em conta – de modo crítico – os esforços teóricos e regulatórios 

precedentes.   

 

  O ponto de partida desta tentativa de definição é a constatação de que a 

doutrina e legislação, de modo geral, designam a securitização como um “mecanismo”, 

“operação” ou “processo”, do que decorre a conclusão de que a securitização consiste 

em um complexo de negócios jurídicos, cujos elementos essenciais devem ser 

delimitados no âmbito deste estudo. 

 

  A partir desta abordagem, propomos um conceito de securitização que 

aponta que esta consiste na coligação de dois conjuntos de negócios jurídicos distintos, 

para produção de um fim comum: o primeiro será o conjunto de negócios jurídicos que 

formaliza a aquisição, por qualquer meio, de direitos sobre entradas de caixa futuras 

(recebíveis) por um veículo de propósito específico, o qual pode adotar variadas formas 

jurídicas, tais como de uma sociedade de propósito específico ou fundo de investimento; 

e o segundo conjunto será aquele dos negócios jurídicos que operam a aquisição, por 

investidores, de títulos de crédito ou valores mobiliários emitidos pelo VPE cujos 

pagamentos serão condicionados (econômica e/ou juridicamente), primariamente, ao 

recebimento dos pagamentos dos recebíveis que os lastreiam. 

 

  Do ponto de vista da qualificação da securitização em uma categoria 

jurídica (ou, em outros termos, da verificação de sua natureza jurídica), entendida a 

partir da definição acima delimitada, conclui-se que se trata de um conjunto de negócios 

jurídicos coligados, voltados a uma causa-finalidade comum.  A intensidade da 

coligação entre os negócios jurídicos pode variar, sendo maior ou menor a depender, 

especialmente, do papel desempenhado pelo cedente ou pelo devedor dos recebíveis que 

compõe o lastro dos títulos de securitização emitidos pelo VPE.   
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