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1. Tema, contexto e delimitação de escopo
O trabalho terá como tema a análise de um aspecto relevante das operações de
securitizações de recebíveis, até hoje pouco explorado, que é o papel da oferta pública dos
valores mobiliários emitidos no âmbito de tais operações, à luz da proteção conferida aos
titulares de tais valores mobiliários pelo artigo 136, parágrafo 1º, da Lei nº 11.101, de 9 de
fevereiro de 2005.
Buscar-se-á analisar se e em que medida a realização de oferta pública dos valores
mobiliários emitidos no âmbito de uma securitização de recebíveis é condição para incidência
da proteção legal conferida ao investidor.
Nesta análise, abordaremos operações que são denominadas “securitizações de
recebíveis” que poderiam ser melhor acomodadas juridicamente na categoria de mútuo de
dinheiro, por exemplo, especialmente para fins de proteção aos credores no processo
falimentar e se a mera existência de oferta pública dos títulos seria suficiente para alterar esta
abordagem.
Assim, por decorrência, analisaremos se a oferta pública dos títulos é um dos
elementos constitutivos da securitização de recebíveis, isto é, se é juridicamente correto
entender como securitização de recebíveis uma operação em que estejam presentes todos os
demais elementos que a caracterizem sem que tal oferta pública ocorra.
Dito de outro modo, buscaremos responder se valores mobiliários emitidos por um
veículo de propósito específico e colocados privadamente junto a subscritores previamente
determinados (isto é, sem a realização de esforço de venda junto a investidores
indeterminados) poderia – ou não - afastar a aplicação da proteção disposta no artigo 136,
parágrafo 1º, da Lei de Falências, e em que circunstâncias.
2. Modelo de pesquisa
O presente trabalho consistirá em estudo de natureza exploratória sobre uma prática
jurídica já difundida no mercado de capitais brasileiro, que são as operações de securitização
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de recebíveis. Buscar-se-á alcançar os limites desta estrutura no que tange ao mecanismo de
colocação dos títulos emitidos pelos veículos de propósito específico utilizados em seu
âmbito, com a intenção de produzir conteúdo de cunho primordialmente prático e não
simplesmente teórico, embora a teoria o subsidie.
As fontes e métodos de investigação adotados para esta finalidade estão detalhados no
item 5 abaixo.
3. Problemas e quesitos
No âmbito da análise que será realizada no trabalho que resultará deste Projeto,
enfrentaremos, dentre outros, os seguintes problemas:
(i)

Como surgiu a securitização de recebíveis e por que este conceito foi importado
pelo direito brasileiro?

(ii)

Quais as implicações do tratamento normativo esparso conferido pelo
legislador brasileiro à securitização de recebíveis?

(iii)

Como se qualificam os negócios jurídicos que, em conjunto, denominamos de
securitização de recebíveis?

(iv)

O que é um negócio jurídico indireto? O que é abuso de forma? Podemos
classificar a securitização de recebíveis como um negócio jurídico indireto? Em
que situações é possível apontar a ocorrência de abuso de forma em
securitizações de recebíveis? Quais são as consequências do enquadramento da
securitização de recebíveis como um negócio jurídico indireto ou da conclusão
de ocorrência de abuso de forma em tal contexto?

(v)

O que é um veículo de propósito específico? Quais as diferenças entre os
diferentes veículos de propósito específico que podem ser utilizados no Brasil
no âmbito de uma securitização de recebíveis?

(vi)

O que é uma oferta pública de valores mobiliários? Qual é o regime jurídico
aplicável às ofertas públicas de valores mobiliários?

(vii)

O que diferencia uma oferta pública de valores mobiliários de uma colocação
privada destes títulos? Quais as consequências práticas desta distinção?

(viii) Como a falência do cedente de um crédito pode afetar sua cessão a um terceiro?
(ix)

O que são atos ineficazes e atos revogáveis no âmbito da falência?
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(x)

Em que medida a cessão de créditos no âmbito de uma securitização de
recebíveis está protegida de anulação ou revogação pelo artigo 136, parágrafo
1º, da Lei de Falências?

(xi)

Como estruturar uma securitização de recebíveis de modo que o investidor não
seja prejudicado em caso de falência do cedente dos créditos-lastros?

4. Justificação da relevância prática e do potencial inovador
Além de ser popularmente 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
UQBAR1, o estoque (isto é, os títulos emitidos e 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 totalizava R$17,470 bilhões2. Os certificados de recebíveis
imobiliários (“CRI”) e os certificados de recebíveis do agronegócio (“CRA”) são, de acordo com
a dicção das leis que os criaram, títulos de crédito de emissão de companhias securitizadoras,
isto é, de sociedades anônimas cujo objeto é a realização de operações de securitização de
recebíveis.
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 cada vez mais
representatividade na formação da poupança popular. Em virtude da alíquota zero de
imposto de renda incidente sobre os rendimentos de CRI e CRA percebidos por pessoas
físicas, estes investidores representaram 9,9% dos investidores em volume financeiro
captado nas emissões de CRI realizadas em 20163 e 75,4% para as emissões de CRA realizadas
no mesmo ano4.
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
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correspondem a parcela expressiva dos adquirentes dos títulos emitidos nas duas
modalidades mais comuns de securitização.
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.5. Como se viu no item 2 acima deste Projeto,
a Lei de Falências dedica tratamento especial ao investidor que adquire título emitido no
âmbito de securitização de recebíveis, excepcionando a aplicação do princípio da par conditio
creditorum e das proteções conferidas à coletividade de credores dispostas nos artigos 129 e
130 do mesmo diploma legal.
Isto é: o artigo 136, parágrafo 1º, da Lei de Falências 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.
A este cenário, soma-se a inexistência de definição 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”6 e de “securitização de créditos do agronegócio”7, nenhum destes conceitos
abrange, de modo completo, o fenômeno que buscam descrever. Cabe, assim, ao intérprete, a
tarefa de fixar-lhe os limites.
5. Fontes e métodos de investigação
Para os fins do trabalho que resultará deste Projeto, utilizaremos como fonte
primordial de informação a doutrina estrangeira e nacional sobre o tema. As principais obras
de referência a serem consultadas estão indicadas no item 7 do presente Projeto.
Serão, também, fontes relevantes a legislação aplicável sobre o tema, não somente as
leis específicas sobre CRI e CRA acima mencionadas, mas também as leis e regulamentos
editados para reger outros veículos de propósito específico (por exemplo, a Resolução nº
2.686, de 26 de janeiro de 2000, que criou as companhias securitizadoras de créditos
financeiros), normas de mercado de capitais aplicáveis à matéria (como, por exemplo, a
Instrução CVM nº 356, 17 de dezembro de 2001, que rege os fundos de investimento em
direitos creditórios – FIDC) e regras de natureza tributária que se aplicam às operações de
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securitização. Ainda, utilizaremos disposições de autorregulação editadas por associações
civis, como a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais –
ANBIMA.
Outra fonte de informação utilizada para este trabalho serão decisões administrativas
tomadas pelo órgão Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, assim como pelo
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional – CRSFN e pelos órgãos federais de
fiscalização tributária (Receita Federal e Conselho Administrativo de Recursos Fiscais).
Analisaremos, também, a existência e o conteúdo de decisões judiciais que enfrentem o
tema tratado no trabalho que será elaborado, de modo a investigar a abordagem dos
julgadores acerca das estruturas aqui referidas no âmbito de casos concretos de falência.
Por fim, poder-se-á buscar a realização de entrevistas com pessoas que atuem
profissionalmente e em posições de relevo e destaque na estruturação de operações de
securitização de recebíveis, para auxiliar na delimitação prática assumida pela estrutura
jurídica em análise e na análise de questões práticas com conteúdo jurídico e respectivas
soluções usualmente vislumbradas e testadas.
6. Familiaridade com o objeto, acessibilidade de informações e envolvimento
pessoal
O Autor atua profissionalmente com a estruturação de operações de securitização
desde 2005, tendo participado de diversas emissões de CRI, CRA, cotas de FIDC e de outros
tipos de securitização. 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.
Nesta condição, o Autor já advogou como consultor da operação (deal counsel), isto é,
em posição equidistante entre todas as partes envolvidas, buscando a delimitação da melhor
estrutura do negócio; também atuou como assessor de uma ou mais partes, privilegiando os
interesses desta parte específica (por exemplo, buscando delimitar termos mais favoráveis ao
cedente dos créditos, se assessor deste).
Ainda, o Autor já atuou profissionalmente como advogado interno de instituição
financeira estruturadora deste tipo de operação e responsável pela oferta pública (venda) dos
títulos emitidos. Nesta posição, foi responsável por avaliar os potenciais impactos da
estrutura pretendida sobre os interesses do futuro adquirente dos títulos a serem emitidos
pelo veículo de propósito específico.
Além de sua atuação profissional, o Autor já escreveu sobre o assunto em ao menos
três oportunidades. Na primeira delas, tratou de tema similar ao estudar os efeitos da falência
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do cedente de direitos creditórios sobre a cessão destes a fundos de investimento em direitos
creditórios8 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 Mobiliários9. Versão adaptada deste artigo foi publicada,
ainda, na versão digital da Revista Capital Aberto, em formato de artigo opinativo10.
Por fim, o Autor possui amplo acesso à documentação das operações de que participou,
sendo que a grande maioria dos documentos que as integra possui natureza pública em
virtude de sua utilização no âmbito de ofertas públicas conduzidas no mercado de capitais
brasileiro.
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