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RESUMO 

 

O objetivo primordial da presente dissertação é estudar o instituto da cessão 

fiduciária de créditos e de títulos de crédito, previsto no artigo 66-B da Lei nº 4.728, de 

14 de julho de 1965, com a redação dada pela Lei nº 10.931, de 02 de agosto de.2004, e 

popularmente conhecida como “trava bancária”, com vistas a identificar as posições da 

doutrina e jurisprudência quanto ao seu tratamento nas hipóteses de recuperação judicial 

e falência do devedor-fiduciante. 

 

Isto porque, o parágrafo 3º do artigo 49 da Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 

2005 (“Lei de Recuperação de Empresas – LRE”) exclui dos efeitos da recuperação 

judicial os “proprietários fiduciários de bens móveis e imóveis”. A maior parte da 

doutrina e da jurisprudência defende que os titulares de créditos cedidos fiduciariamente 

estão compreendidos na definição de “proprietário fiduciário de bem móvel” prevista no 

referido parágrafo 3º do artigo 49 da LRE e, portanto, estão excluídos dos efeitos da 

recuperação judicial do devedor-fiduciante.  

 

Por outro lado, parte minoritária da doutrina e da jurisprudência defende que o 

parágrafo 3º do artigo 49 da LRE não menciona expressamente “os titulares de crédito 

cedidos fiduciariamente” e, sendo o referido parágrafo exceção à regra de que todos os 

credores estão sujeitos à recuperação judicial do devedor, sua redação deveria ser 

interpretada restritivamente, razão pela qual os credores titulares de créditos cedidos 

fiduciariamente estão sujeitos à recuperação judicial do devedor-fiduciante. 

 

A divergência da doutrina e da jurisprudência sobre o tema acaba por acarretar 

insegurança jurídica quanto ao uso da cessão fiduciária como forma de garantia. De um 

lado, as instituições financeiras têm dúvidas sobre a real segurança de tal garantia, o que 

pode comprometer uma eficiente avaliação de risco de crédito, assim como a 

recuperação do crédito na hipótese de insolvência do devedor. Por outro lado, as 

empresas em crise têm dúvidas sobre a viabilidade de sua efetiva recuperação, 

principalmente quando seus maiores credores forem bancos.  

 



Por todos esses motivos, entendemos ser de suma importância um estudo 

aprofundado do referido instituto, bem como uma análise crítica da solução adotada 

pelo legislador em face dos princípios de preservação da empresa em crise trazidos pela 

LRE. 



ABSTRACT 

 

The main purpose of this dissertation is to examine the fiduciary assignment of 

rights on movable assets and of credit instruments, as contemplated in article 66-B of 

Law No. 4,728, of July 14, 1965, as amended by Law No. 10,931, of August 2, 2004 - 

widely known as “bank lock” (trava bancária) – with a view to identifying the standing 

of legal scholars and court precedents and their approach in the event of debtor’s 

judicial restructuring and/or bankruptcy. 

 

This is because the 3rd paragraph of article 49 of Law No. 11,101 of February 9, 

2005 (“Judicial Restructuring Law – LRE”) determines that the “fiduciary owners of 

movable and immovable assets” are no longer subject to the effects of their debtor’s 

judicial restructuring. Most legal scholars and court precedents sustain that holders of 

credits assigned on a fiduciary basis fall under the category of “fiduciary owner of 

movable assets”, as established by such 3rd paragraph of article 49 of LRE and, 

therefore, are not subject to the debtor’s judicial restructuring. 

 

On the other hand, a small number of legal scholars and court precedents sustain 

that the 3rd paragraph of article 49 of LRE contains no express reference to “holders of 

credits assigned on a fiduciary basis” and, given that such paragraph is an exception to 

the general rule that all creditors are subject to the debtor’s judicial restructuring, its 

wording ought to be construed restrictively, for which reason such holders of the credits 

assigned on a fiduciary basis would be subject to the debtor’s judicial restructuring. 

 

Diverging views among legal scholars and court precedents on the matter bring 

about legal uncertainty as to the use of the fiduciary assignment of credits as a form of 

security. Financial institutions, on the one hand, are skeptical about the actual 

effectiveness of such form of security and that alone might impair the efficient 

assessment of the credit risk and the recovery of credits in the event of the debtor’s 

insolvency. On the other hand, companies undergoing financial crisis question the 

feasibility of an effective restructuring, particularly if their major creditors are banks. 

 



For all those reasons, it is important to look into the fiduciary assignment of credits 

and critically analyze the solution adopted by the lawmakers vis-à-vis the principles of 

preserving companies in crises as introduced by the LRE. 

 
  



INTRODUÇÃO 

 

A cessão fiduciária de títulos de crédito e/ou de direitos creditórios, também 

conhecida no mercado financeiro e de capitais como “trava bancária”, passou a ser 

largamente utilizada pelas instituições financeiras como garantia de seus empréstimos a 

partir da edição da Lei nº 10.931, de 02.08.2004, que inseriu o artigo 66-B na Lei n.º 

4.728, de 14.07.1965 (“Lei de Mercado de Capitais”)1.  

 

Antes do advento da cessão fiduciária de créditos e/ou títulos de crédito, as 

instituições financeiras utilizavam o penhor de direitos creditórios e/ou de títulos de 

crédito como garantia de suas operações financeiras. Apesar de o penhor ser uma 

garantia tradicionalmente utilizada e com jurisprudência consolidada, ele apresenta dois 

inconvenientes: o primeiro deles é que sua eficácia depende da notificação do devedor; 

o segundo é que o penhor está sujeito à recuperação judicial e à falência do devedor 

pignoratício, na classe dos créditos com garantia real.  

 

A cessão fiduciária de créditos apresentou-se como uma garantia mais vantajosa, 

primeiro porque sua eficácia não depende da notificação do devedor e, depois, porque 

parte da doutrina e da jurisprudência tem defendido que a cessão fiduciária de créditos 

não está sujeita aos efeitos da recuperação judicial do devedor fiduciante, por 

interpretação do artigo 49, parágrafo 3º da Lei n.º 11.101, de 09.02.2005 (“LRE - Lei de 

Recuperação Judicial, Extrajudicial e de Falência das Empresas”). 

 

Na cessão fiduciária de créditos e/ou títulos de crédito, opera-se a transmissão 

fiduciária da titularidade dos créditos ao credor-fiduciário (cessionário) até o pagamento 

integral da dívida pelo devedor-fiduciante (cedente). Ao credor-fiduciário compete o 

direito de receber diretamente dos devedores do devedor-fiduciante os créditos cedidos 

fiduciariamente e a utilizar as importâncias recebidas para amortizar a dívida contraída 

                                                           
1 Parágrafo 3º do Art. 66-B: “É admitida a alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de 

direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, hipóteses em que, salvo disposição em 

contrário, a posse direta e indireta do bem objeto da propriedade fiduciária ou do título representativo 
do direito ou do crédito é atribuído ao credor, que, em caso de inadimplemento ou mora da obrigação 
garantida, poderá vender a terceiros o bem objeto da propriedade fiduciária independente de leilão, 
hasta pública ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, devendo aplicar o preço da venda no 
pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da realização da garantia, entregando ao devedor 
o saldo, se houver, acompanhado do demonstrativo da operação realizada.” (grifo nosso) 
 



pelo devedor-fiduciante, responsabilizando-se o credor-fiduciário perante o devedor-

fiduciante pelo que receber além do que este lhe devia, nos termos do inciso IV do 

parágrafo primeiro do artigo 19 da Lei n.º 9.514, de 20.11.1997 (“LSFI - Lei do Sistema 

de Financiamento Imobiliário”). 

 

Por outro lado, se as importâncias recebidas não bastarem para o pagamento 

integral da dívida e seus encargos, bem como das despesas de cobrança e administração 

daqueles créditos, o devedor-fiduciante continuará obrigado a resgatar o saldo 

remanescente nas condições convencionadas entre as partes, nos termos do parágrafo 

segundo do artigo 19 da LSFI. 

 

Como se vê, os créditos cedidos fiduciariamente passam a ser de titularidade do 

credor-fiduciário, sendo esta titularidade condicionada e limitada ao escopo para a qual 

foi constituída. Em razão da transferência de titularidade dos créditos cedidos 

fiduciariamente, resta analisar o tratamento a ser dado aos referidos créditos nas 

hipóteses de recuperação judicial e/ou falência do devedor-fiduciante. 

 

1.1 Hipótese de Recuperação Judicial do Devedor-Fiduciante 

 

A questão a ser analisada é se o crédito cedido fiduciariamente estaria ou não 

sujeito aos efeitos da recuperação judicial do devedor-fiduciante. 

 

Nos termos da LRE, a regra geral é que estão sujeitos à recuperação judicial 

todos os créditos existentes até a data do pedido, ainda que não vencidos. Todavia, os 

parágrafos 3º e 4º do artigo 49 da LRE regulam os créditos que estão excluídos da 

recuperação judicial do devedor: 

 
 

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na 
data do pedido, ainda que não vencidos. 
... 
§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens 

móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente 
vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de 
irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, 
ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito 

não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos 



de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a 
legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de 

suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do 

estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade 
empresarial.” (grifo nosso) 
 
§ 4º Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a importância a que se 
refere o inciso II do artigo 86 desta Lei2.” 

 

Da leitura do parágrafo 3º do artigo 49 da LRE temos que o crédito detido pelo 

credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não 

está sujeito aos efeitos da recuperação judicial do devedor, sendo mantidas inalteradas 

as condições contratuais originalmente acordadas. 

 

Pretendemos analisar a natureza jurídica do instituto da cessão fiduciária de 

créditos e títulos de crédito prevista no artigo 66-B da Lei de Mercado de Capitais, 

assim como a posição da doutrina e jurisprudência sobre o tema, para verificar se os 

créditos e/ou títulos de crédito cedidos fiduciariamente estariam ou não sujeitos aos 

efeitos da recuperação judicial do devedor-cedido, nos termos do parágrafo 3º do artigo 

49 da LRE. 

 

1.2 Hipótese de Falência do Devedor-Fiduciante 

 

No presente trabalho também abordaremos o tratamento a ser dado aos créditos 

e/ou títulos de crédito cedidos fiduciariamente na hipótese de falência do devedor-

fiduciante.  

 

1.3 Razão de Ordem e de Método 

 

O presente trabalho encontra-se dividido em 4 (quatro) capítulos. No primeiro 

capítulo abordaremos a evolução histórica do instituto da fidúcia romana e germânica, 

passando pela análise do trust anglo-saxão e do fideicomisso adotado no México e na 

Argentina.  

 
                                                           
2 O inciso II do artigo 86 da LRE dispõe sobre a importância entregue ao devedor, em moeda corrente 
nacional, decorrente de adiantamento de contrato de câmbio para exportação, na forma do art. 75, §§ 3º e 
4º da Lei n.º 4.728, de 14.07.1965, desde que o prazo total da operação, inclusive eventuais prorrogações, 
não exceda o previsto nas normas específicas da autoridade competente. 



No segundo capítulo abordaremos o negócio fiduciário, sua origem, conceito, 

principais características e espécies, bem como faremos as distinções entre o negócio 

fiduciário e o negócio indireto e o negócio simulado. 

 

No terceiro capítulo faremos um estudo aprofundado da cessão fiduciária de 

crédito e títulos de créditos, passando, primeiramente, pelo estudo geral da cessão, para 

então abordar o conceito, natureza jurídica, espécies e principais características da 

cessão fiduciária de créditos e/ou títulos de crédito, fazendo as necessárias distinções 

entre figuras afins tais como: penhor de direitos creditórios e alienação fiduciária em 

garantia.  

 

No quarto e último capítulo discutiremos o tratamento a ser dado aos créditos 

cedidos fiduciariamente na hipótese de recuperação judicial e falência do devedor-

fiduciante, tomando-se por base a análise do processo legislativo do atual artigo 49, 

parágrafo 3º da LRE, a  análise do conceito de “proprietário fiduciário de bens móveis” 

contido no referido artigo, e a posição da doutrina e da jurisprudência atual sobre o 

tema. Por fim, faremos também uma análise crítica da solução adotada pelo legislador 

em face dos princípios da LRE.  

  



CONCLUSÃO 

 

No presente trabalho analisamos o instituto da cessão fiduciária de créditos e/ou 

títulos de créditos regulado no artigo 66-B da Lei de Mercado de Capitais, com vistas a 

identificar o seu tratamento nas hipóteses de recuperação judicial e/ou falência do 

devedor-fiduciante. 

 

Partimos do conceito da fiducia cum creditore do direito romano e fizemos um 

comparativo entre ela e o penhor do direito germânico e o trust do direito anglo-saxão. 

Também analisamos o fideicomisso da América Latina e pudemos verificar que, ao 

contrário da experiência brasileira, o fideicomisso financeiro com fins de garantia foi 

bem regulamentado pela Argentina e México, prevendo a constituição de um patrimônio 

separado para os bens que o compõem. Esta solução nos parece adequada, pois confere 

ao fiduciante e fiduciário maior segurança jurídica na hipótese de insolvência de 

qualquer das partes, já que o bem permanece segregado, não integrando a massa falida 

do devedor, podendo ser utilizado somente para os fins de garantia a que se destinam. 

 

Depois, analisamos a estrutura do negócio fiduciário que caracteriza-se pela 

transferência plena e efetiva da propriedade de uma coisa e/ou titularidade de um bem 

ao fiduciante, objetivando garantir uma obrigação assumida entre devedor-fiduciante e 

credor-fiduciário. Após o cumprimento da obrigação pelo devedor-fiduciante, o credor-

fiduciário obriga-se a restituir a coisa e/ou o bem ao devedor-fiduciante. 

 

Diferentemente do negócio simulado, no negócio fiduciário as partes desejam 

produzir um determinado resultado, ainda que se utilizem de um meio mais forte para 

conseguir um resultado mais fraco (ex.: compra e venda com fins de garantia). Esta 

incongruência entre meio e fim é uma das principais características do negócio 

fiduciário. 

 

Com relação às espécies de negócios fiduciários no Brasil, mencionamos a 

tentativa de incluir-se a fidúcia em nosso ordenamento jurídico no Projeto de Código de 

Obrigações de 1965, de relatoria de Caio Mario da Silva Pereira.  

 



Embora o Projeto não tenha prosperado, houve paulatinamente a introdução em 

nosso ordenamento jurídico de leis esparsas admitindo certas modalidades de negócios 

fiduciários, tais como: (i) a alienação fiduciária em garantia de bens móveis que está 

regulada no artigo 66-B da Lei de Mercado de Capitais, com a redação dada pela Lei nº 

10.931, de 02.08.2004; (ii) a alienação fiduciária em garantia de bens imóveis 

introduzida pela LSFI; (iii) a alienação fiduciária de ações, partes beneficiárias e bônus 

de subscrição, prevista no artigo 40 da Lei das Sociedades por Ações; (iv) a cessão 

fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito introduzida 

no artigo 66-B da Lei de Mercado de Capitais, com a redação dada pela Lei nº 10.931, 

de 02.08.2004; dentre outras. Por fim, importante mencionar que o Código Civil de 

2002 inseriu a propriedade fiduciária nos artigos 1.361 a 1.368 na parte relativa ao 

Direito das Coisas. 

 

Feitas as considerações acerca da estrutura do negócio fiduciário e suas 

principais espécies, passamos a tratar especificamente da cessão fiduciária de direitos 

sobre bens móveis e sobre títulos de crédito prevista no artigo 66-B da Lei de Mercado 

de Capitais, partindo de uma análise das principais características da cessão ordinária 

para, então, analisar especificamente as características da cessão fiduciária de créditos 

e/ou títulos de crédito. 

 

Diferentemente do penhor em que há a constituição de garantia real sobre coisa 

alheia, na cessão fiduciária de créditos e/ou títulos de crédito em garantia há a efetiva 

transferência do crédito para o cessionário-fiduciário, que deterá a titularidade plena do 

referido crédito, devendo retransmiti-lo ao devedor tão logo ele cumpra a obrigação 

contida no negócio subjacente. No caso de inadimplemento do devedor-fiduciante, o 

credor-fiduciário poderá utilizar as importâncias recebidas referentes aos créditos 

cedidos para abater a dívida e os encargos incorridos pelo credor-fiduciário para a 

cobrança do crédito, restituindo eventual saldo credor ao devedor-fiduciante. 

 

O mecanismo auto-satisfativo da cessão fiduciária de créditos e/ou títulos de 

crédito aliado ao fato de a maior parte da doutrina e jurisprudência admitir que a cessão 

fiduciária está fora dos efeitos da recuperação judicial do devedor, fez com que esta 

garantia passa-se a ser largamente utilizada pelas instituições financeiras em 

substituição ao penhor de direitos creditórios. 



Todavia, ainda há um grande debate na doutrina e jurisprudência sobre o 

tratamento a ser dado à cessão fiduciária de créditos e/ou títulos de crédito na hipótese 

de recuperação judicial do devedor-fiduciante. 

 

Isto porque, o parágrafo 3º do artigo 49 da LRE exclui dos efeitos da 

recuperação judicial os “proprietários fiduciários de bens móveis e imóveis”. A maior 

parte da doutrina e da jurisprudência defende que os titulares de créditos cedidos 

fiduciariamente estão compreendidos na definição de “proprietário fiduciário de bem 

móvel” prevista no referido parágrafo 3º do artigo 49 da LRE e, portanto, estão 

excluídos dos efeitos da recuperação judicial do devedor-fiduciante.  

 

Somos partidários desta corrente, pois da análise do processo legislativo da LRE 

no tocante ao parágrafo 3º do artigo 49, nos pareceu que o legislador, usando o título 

errôneo de “alienação fiduciária de direitos”, teve a intenção de excluir os créditos 

cedidos fiduciariamente dos efeitos da recuperação judicial do devedor. 

 

Sob o ponto de vista jurídico, acreditamos que no conceito de “proprietário 

fiduciário de bens móveis” previsto no parágrafo 3º do artigo 49 da LRE estão também 

incluídos os credores titulares de créditos e/ou títulos de créditos cedidos 

fiduciariamente, pelas seguintes razões: (i) primeiro, porque há consenso na doutrina de 

que tanto créditos como títulos de créditos são bens móveis, por força do disposto no 

artigo 83, inciso III do CC; e (ii) depois, porque a cessão fiduciária de créditos e/ou 

títulos de crédito é modalidade de negócio fiduciário, onde há a efetiva transferência da 

titularidade dos referidos créditos para o cessionário, que o torna verdadeiro 

proprietário.  

 

Por outro lado, parte minoritária da doutrina e da jurisprudência defende que o 

parágrafo 3º do artigo 49 da LRE não menciona expressamente “os titulares de crédito 

cedidos fiduciariamente” e, sendo o referido parágrafo exceção à regra de que todos os 

credores estão sujeitos à recuperação judicial do devedor, sua redação deveria ser 

interpretada restritivamente, razão pela qual os credores titulares de créditos cedidos 

fiduciariamente estão sujeitos à recuperação judicial do devedor-fiduciante. 

 



A divergência da doutrina e da jurisprudência sobre o tema acaba por acarretar 

insegurança jurídica quanto ao uso da cessão fiduciária como forma de garantia. De um 

lado, as instituições financeiras têm dúvidas sobre a real segurança de tal garantia, o que 

pode comprometer uma eficiente avaliação de risco de crédito, assim como a 

recuperação do crédito na hipótese de insolvência do devedor. Por outro lado, as 

empresas em crise têm dúvidas sobre a viabilidade de sua efetiva recuperação, 

principalmente quando seus maiores credores forem bancos.  

 

Por todos esses motivos, entendemos ser de suma importância que haja um 

tratamento adequado do instituto da cessão fiduciária de créditos e/ou títulos de crédito 

na LRE. Para tanto, propomos a modificação do parágrafo 3º do artigo 49 da LRE para 

fazer constar expressamente que os titulares de créditos cedidos fiduciariamente estão 

excluídos dos efeitos da recuperação judicial do devedor-fiduciante. 

 

Parece-nos, também, que uma solução legislativa intermediária deveria ser 

proposta, como a possibilidade de que os créditos não sujeitos à recuperação judicial 

possam ser objeto de recuperação extrajudicial. 

 

Cremos que somente uma solução que não privilegie tanto os interesses de uma 

só parte (seja credor ou o devedor), mas que privilegie a economia como um todo, seja a 

mais adequada ao atendimento do princípio da preservação da empresa em crise trazido 

pela LRE. 
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