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RESUMO: O objetivo do artigo é 
analisar os impactos da reforma das 
regras aplicáveis aos Fundos de 
Investimento em Direitos Creditórios 
introduzidas pela Instrução CVM nº 
531/13, com base em dados empíricos 
sobre o volume de cotas de FIDC 
ofertadas antes e depois da norma, bem 

como realizando uma análise crítica da 
reforma introduzida do ponto de vista 
jurídico e de sua adequação, 
especialmente em relação à vedação à 
realização da guarda de documentos 
comprobatórios de direitos creditórios 
pelos respectivos cedentes. 

 
1. Introdução 
 
  O presente artigo tem como objetivo avaliar os impactos da reforma das 
regras aplicáveis aos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (“FIDC”), com 
base em dados históricos e publicamente disponíveis sobre o volume de cotas de tais 
fundos de investimento ofertadas antes e depois da edição da Instrução CVM nº 531, de 
6 de fevereiro de 2013, especialmente em relação à proibição de contratação do cedente 
para a realização da guarda dos documentos comprobatórios dos direitos creditórios de 
titularidade do condomínio. 
 
  Para tanto, analisaremos (i) o conceito jurídico de securitização; (ii) o 
que, afinal, é o FIDC e como é utilizado no mercado de capitais brasileiro, 
correlacionando-o com o negócio jurídico de securitização de recebíveis e demais 
negócios jurídicos a que se presta tal fundo; (iii) os dados empíricos relativos à queda 
no volume de ofertas públicas de cotas de FIDC no horizonte dos últimos 5 anos; as 
circunstâncias fáticas que levaram a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) a editar 
a referida instrução, que introduziu outras diversas e profundas alterações na Instrução 
CVM nº 356, de 17 de dezembro de 2001, que rege os fundos em tela; (iv) a resposta do 
órgão regulador aos problemas que detectou na regulamentação aplicável aos FIDC, 
bem como a evolução de sua jurisprudência administrativa desde a edição da Instrução 
CVM nº 531/13, o que nos permitirá observar as correções de rumo já em curso; e (v) 
por fim, analisaremos criticamente a resposta do órgão regulador, bem como as 
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alternativas regulatórias disponíveis para a estruturação de securitização de recebíveis 
além do FIDC. 
 
2. Conceito de Securitização  
 
  A palavra securitização, como utilizada na língua portuguesa, é 
anglicismo derivado do termo securitization.  O termo em inglês, por sua vez, é um 
neologismo derivado de security. Já o termo security 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 19401.  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”2.   
 

																																																													
1 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. 
 
2 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, 
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). 
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  Security, portanto, pode ser traduzido para o português como “valor 
mobiliário”3.  Chega-se a securitization a partir de securtiy porque um dos elementos 
essenciais da securitização é a emissão de valores mobiliários4.  Em Portugal, utiliza-se 
o termo “titularização”, oriundo, por seu turno, da palavra francesa titrisationº  O autor 
português MATIAS critica o uso de “securitização”, classificando-o como “neologismo 
desenraizado, sem qualquer raiz significativa”5.  
 
  À parte tais considerações etimológicas, é forçoso reconhecer que, tendo 
em vista sua origem, naturalmente o termo “securitização” admite mais de uma 
definição6.  Aquela relevante para o presente trabalho, e sem prejuízo de interpretações 
diversas na doutrina7, é a de securitização em sentido estrito, que define a securitização 

																																																													
3 É o entendimento de GAGGINI e de CAMINHA (GAGGINI, Fernando Shwarcz.  Op. cit., p. 23, e 
CAMINHA, Uinie.  Securitização.  São Paulo: Saraiva, 2007, p. 35).   
 
4 A criação do vocábulo securitization se deu precisamente no ano de 1977: “The term securitization has 
an interesting originº  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 securitizationº  
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 securitizationº  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 
conocted 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 securitizationº  Cambridge: MIT Press, 2000, p. 31).   
 
5 MATIAS, Armindo Saraiva.  Titularização: um novo instrumento financeiro.  In Revista de Direito 
Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro.  São Paulo: Malheiros, 1998, nº 112, out./dez. 1998, p. 
52. 
 
6 Os críticos mais ferrenhos da securitização chegam a considerar as dificuldades de definição do instituto 
como um esforço proposital destinado, efetivamente, a confundir investidores e reguladores: “Left alone, 
markets only sometimes have an interest in developing clear definitions of terms that describe new 
technologies. Our experience with securitization suggests that this would not appear to be one of those 
times. If the market had gotten securitization right, I would probably not have bothered to attempt to 
clarify the meaning of the term. But the financial crisis tells us that the market did not get securitization 
right. I suspect that applying the label “securitization” to many transactions which, on inspection, 
differed in important ways from my more restrictive definition lulled investors and regulators into a 
complacency that created conditions permitting mistakes and conflicts of interest that plague us still. 
While the market made many mistakes having nothing to do with nomenclature, a failure to understand 
what the term securitization can, and should, mean likely contributed to those mistakes.” (LIPSON, 
Jonathan C. Why (and How to) Define Securitization? A Sur-Reply to Professor Schwarcz (February 28, 
2013). In Temple University Legal Studies Research Paper No. 2013-06, p. 1303. Disponível em: 
<http://ssrnºcom/abstract=2225571>). 
 
7 NAJJARIAN entende que a securitização consiste em contrato mercantil de cessão de lastro, atípico e 
inominado, para emissão de valores mobiliários (NAJJARIAN, Ilene Patrícia de Noronha. Securitização 
de Recebíveis Mercantis. São Paulo: Quartier Latin, 2010, p.25), embora assuma isto como pressuposto 
de seu trabalho e não apresente o percurso lógico que fundamenta tal conclusão; nas palavras da autora, 
em seu trabalho, “parte-se da idéia de que a securitização é um contrato mercantil de cessão de lastro, 
ou seja, cessão de recebíveis para emissão de valores mobiliários, de vez que o contrato de cessão de 
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como negócio jurídico indireto, composto por três negócios-meio: a constituição de um 
veículo de propósito específico (“VPE”), a cessão de créditos do originador ao VPE, e a 
subscrição e integralização de valores mobiliários emitidos pelo VPE por investidores8.  
Segundo CHAVES, a securitização seria um negócio jurídico coligado, plurilateral, 
inter vivos, informal ou formal, e a título oneroso9. 
 
  A securitização tem função econômica relevante, pois permite o acesso 
ao mercado de capitais, ainda que indiretamente, por empresas que não são companhias 
abertas, por meio da cessão dos créditos ao VPE e consequente recebimento do preço de 
cessão dos créditos em contraprestação, pago com os recursos obtidos de investidores 
na integralização de valores mobiliários objeto de oferta pública.  Ainda, a depender das 
características dos créditos objeto de cessão, a empresa patrocinadora de uma 
securitização pode obter taxas de juros inferiores àquelas que seriam cobradas caso se 
endividasse em nome próprio10.  NAJJARIAN lista diversos benefícios para as empresas 
patrocinadoras de uma securitização, a saber: 
 

“As vantagens da securitização para as empresas são, 
basicamente: 
 
1) Geração própria de antecipação de receita; 
2) Planejamento tributário;  
3) Não comprometimento das linhas de crédito; 

																																																																																																																																																																																			
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” (NAJJARIAN, Ilene Patrícia de Noronha. 
Op. cit., p. 27). 
 
8 Segundo a interpretação de GAGGINI, são três as etapas (GAGGINI, Fernando Shwarcz. Op. cit., p. 29).  
Para CAMINHA, há uma quarta etapa, que consiste na classificação de risco (rating) da emissão dos títulos 
pelo VPE, realizada por agência classificadora de risco (CAMINHA, Uinie.  Op. cit., pp. 101, 115-116).  
A autora, no entanto, reconhece que, via de regra, a classificação de risco não é obrigatória em 
securitizações no Brasil. Para os fundos de investimento em direitos creditórios, a regra é a 
obrigatoriedade da apresentação de classificação de risco sempre que suas cotas forem objeto de oferta 
pública (ainda que com esforços restritos), com a possibilidade de dispensa deste requisito, que pode até 
mesmo ser automática cumpridas sob certas condições. 
 
9 CHAVES, Natália Cristina.  Direito Empresarial: Securitização de Crédito. Belo Horizonte: Del Rey, 
2006, pp. 70-71. 
 
10 “A securitization transaction can provide obvious cost savings by permitting an originator whose debt 
securities are rated less than investment grade or whose securities are unrated to obtain funding through 
an SPV whose debt securities have an investment grade rating. Even an originator with an investment 
grade rating may derive benefit from securitization if the SPV can issue debt securities with a higher 
investment grade rating and, as a result, significantly decrease the originator's interest costs.” 
SHWARCZ, Stephen.  The alchemy of asset securitizationº  In Stanford Journal of Law, Business, and 
Finance, Vol. 1, 1994, p. 137, disponível em <http://ssrnºcom/abstract=868520>. 
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4) Não aumento do índice de endividamento no balanço – 
(somente para operações off-balance) (...); 

5) Análise de crédito atuarial; 
6) Spread de juros favorável; 
7) Custo baixo da operação comparado a outras formas de 

captação de receita, porém fixas; 
8) Divulgação institucional da empresa no mercado de 

capitais”11 
 
  Por outro lado, não são poucos os críticos da securitização, mecanismo 
que muitos culpam pela crise econômica e bancária de 200812.  Ainda, muito se 
discutem os incentivos econômicos que movem os participantes de uma operação do 
gênero.  Há quem defenda que, em relação à empresa patrocinadora, a securitização 
propicia a externalização dos riscos de sua atividade em detrimento dos titulares dos 
valores mobiliários emitidos13. Outros críticos apontam que todo o processo de 
concessão de financiamento bancário pode ser negativamente afetado, em decorrência 
de um menor rigor por parte das instituições financeiras na concessão de crédito, tendo 
em vista a possibilidade de “terceirizar” o risco dos empréstimos concedidos, além de 
ser uma forma de driblar limitações regulatórias e exigências de capital aplicáveis no 
mercado financeiro14. 
 
																																																													
11 NAJJARIAN, Ilene Patrícia de Noronha. Op. cit., p. 81 
 
12 A ponto de haver diversos livros demonizando caricatamente a securitização, alguns inclusive 
transformados em produções cinematográficas.  Um deles, best-seller, conta a história da equipe do já 
citado Lewis Ranieri no Salomon Brothers dos anos 1980, comparando a securitização a um jogo de azar 
de forma ácida: LEWIS, Michael.  O Jogo da Mentira. Rio de Janeiro: Best Business, 2012. 
 
13 É essa a crítica veemente de SOLOMON, com base em fundamentos matemáticos: “I claim that de 
opportunistic profit to be gained from asset securitization incentivizes companies to choose this financing 
strategy when it is economically inefficient.  An originator has an incentive to engage excessively in 
securitization, which gives it a larger piece of the social welfare pie at the expense of the creditors' share, 
regardless of whether the activity is likely to shrink the size of the pie overall.  The negative 
externalization onto third parties therefore distorts an originator's considerations when weighing 
securitization as a financing strategy, leading to its preference over credit-raising methods that are likely 
to be more generally market efficient” (SOLOMON, Dov. The Rise of a Giant: Securitization and the 
Global Financial Crisis (2012). In American Business Law Journal, Vol. 49, No. 4, 2012, pp. 18-19. 
Disponível em: <http://ssrnºcom/abstract=2195902>). 
 
14 “Securitization brings both potential advantages and disadvantages to an economy.  It allows capital 
recycling of limited bank reserves, and thus may result in the origination of more loans than would be 
available otherwise. It also reduces banks' exposure to the loans they issue, however, exacerbating the 
moral hazard problem inherent in their private choice of loan-monitoring intensity. For these reasons, it 
is importante to understand the optimal government intervention, if any, in the securitization market.” 
(COULTER, Brian. Capital Recycling and Moral Hazard in the Securitization Market (December 10, 
2012). 2013 Financial Markets & Corporate Governance Conference. P. 32. Disponível em: 
<http://ssrnºcom/abstract=2187261>) 
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3. Os FIDC: o que são e para que servem 
 
  Os fundos de investimento em direitos creditórios foram criados pela 
Resolução nº 2.907, de 29 de novembro de 2001, do Conselho Monetário Nacional.  
Posteriormente, sua constituição e funcionamento foram regulamentados pela Instrução 
CVM nº 356/01.  Sua inspiração foram os fonds communs de créance, criados na França 
pela Loi nº 88-1201, de 23 de dezembro de 198815.  Entretanto, enquanto na França os 
fonds communs de créance são, 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 
econômicas16. 
 
  O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios guarda, ainda, grande 
similaridade com os fundos de titularização de créditos, previstos no artigo 3°, “a”, do 
Decreto-Lei nº 453/99 português.  Tal como o francês e o brasileiro, o fundo português 
se organiza sob a forma de condomínio, e os 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 responsabilidade dos titulares das unidades de titularização 
ao valor subscrito pelos respectivos investidores17.  

																																																													
15 CAMINHA, Uinie.  Op. cit., p. 155. 
 
16 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 representativas de seu patrimônio, que 
se aproximam mais de títulos representativos de dívida (debt), quando de classe sênior, ou de títulos 
representativos de capital (equity), quando de classe subordinada ou de classe única (CAMINHA, Uinie.  
Op. cit., p. 105, nota 160). 
 
17 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.  
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  Os FIDC são juridicamente flexíveis para utilização como VPE em 
operações de securitização em virtude da ampla variedade da natureza dos direitos 
creditórios que pode adquirir.  Com efeito, o artigo 2°, I, da Instrução CVM nº 356/01 
estabelece esse rol como “direitos creditórios: os direitos e títulos representativos de 
crédito, originários de operações realizadas nos segmentos financeiro, comercial, 
industrial, imobiliário, de hipotecas, de arrendamento mercantil e de prestação de 
serviços, e os warrants, contratos e títulos referidos no § 8º do art. 4018, desta 
Instrução”. 
 
  O rol de direitos creditórios passíveis de aquisição por Fundos de 
Investimento em Direitos Creditórios se encontra limitado pela definição dos direitos 
creditórios denominados “não-padronizados”19.  Somente Fundos de Investimento em 
Direitos Creditórios Não-padronizados podem adquirir tais créditos ditos não-
padronizados e, embora estes fundos sejam estruturalmente semelhantes aos FIDC 
padronizados, sujeitam-se à Instrução CVM nº 444, de 8 de dezembro de 2006 e, apenas 
supletivamente, aplicam-se a eles as disposições da Instrução CVM nº 356/0120. 

																																																																																																																																																																																			
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.” 
 
18 Tratam-se dos warrants e contratos mercantis de compra e venda de produtos, mercadorias e/ou 
serviços para entrega ou prestação futura, e os títulos ou certificados representativos desses contratos. 
 
19 Veja-se o rol de direitos creditórios considerados “não-padronizados”: 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 356/01 (artigo 1°, parágrafo 1° da 
Instrução CVM nº 444/06). 
 
20 Existe ainda uma outra modalidade especial de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, que é o 
FIDC-PIPS, regido pela Instrução CVM nº 399, de 21 de novembro de 2003.  Estes fundos são voltados à 
aplicação em direitos creditórios originários de projetos e/ou programas aprovados pelo Governo Federal, 
destinados a criação e a implementação de núcleos habitacionais que tornem acessível moradia para 
segmentos populacionais de diversas rendas familiares, mediante a construção de núcleos habitacionais 
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  Importante indagar se o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 
mecanismo apto à realização de operações de securitização, tal como definidas no 
capítulo anterior.  GAGGINI considera que os fundos de investimento em direitos 
creditórios são “instituto assemelhado” à securitização.  Ressalta que a operação de 
securitização realizada por meio de companhia securitizadora é muito semelhante 
àquela operação realizada por meio da constituição de fundo de investimento em 
direitos creditórios e, neste diapasão, estatui que a similaridade teria fundamento na 
necessidade de criação de instrumento similar à securitização que fosse mais benéfico 
para os investidores do ponto de vista tributário21. 
 
  Por outro lado, arrola as características que tornariam impróprio dizer 
que os fundos de investimento em direitos creditórios são veículos aptos à realização de 
operações de securitização, a saber: (i) os FIDC têm natureza jurídica condominial, e 
não societária, como as companhias securitizadoras, e, por isso, não possuem 
personalidade jurídica; (ii) cotas de fundos abertos não podem ser negociadas no 
mercado secundário e, destarte, o investidor não fica sujeito às regras de oferta e 
procura quando deseja se desfazer do seu investimento; (iii) o fundo deve possuir 
administração profissional, enquanto a companhia securitizadora não se sujeita a regras 
específicas com relação ao tema; (iv) os FIDC estão sujeitos a regras de composição de 
sua carteira, o que não ocorre com as companhias securitizadoras; e (v) os fundos 
podem emitir apenas cotas, enquanto as companhias securitizadoras podem emitir 
diversos valores mobiliários22. 
 
  FAGUNDES também aproxima a securitização de recebíveis dos fundos de 
investimento em direitos creditórios sem, contudo, considerar que se possa 
propriamente falar em securitização utilizando o FIDC como veículo.  Salienta que, 
embora quase idênticas, as duas estruturas não se confundem23.  CAMINHA dissente 
																																																																																																																																																																																			
providos de serviços públicos básicos, comércio e serviços, no âmbito do Programa de Incentivo à 
Implementação de Projetos de Interesse Social, instituído pela Lei no 10.735, de 11 de setembro de 2003. 
21 “A criação dos fundos de recebíveis tem lógica sob a ótica fiscal, na medida em que ele possui uma 
série de vantagens tributárias, sendo sua carteira resguardada do pagamento de tributos, incidindo estes 
diretamente sobre os cotistas.” (GAGGINI, Fernando Schwarz.  Op. cit., p. 86). 
 
22 GAGGINI, Fernando Schwarz.  Op. cit., pp. 87-88. 
 
23 “Como se pode notar, existem grandes semelhanças entre as operações de securitização de recebíveis 
e os fundos de investimento em direitos creditórios.  A bem da verdade, as operações de securitização de 
recebíveis e aquelas envolvendo fundos de investimento em direitos creditórios são praticamente 
idênticas.  (...).  Colocando-se de outra forma, pode-se afirmar que os fundos de investimento em direitos 
creditórios são estruturas financeiras alternativas para as operações de securitização de recebíveis (...).” 
(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. 104). 
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desta posição, afirmando que os fundos de investimento em direitos creditórios, em 
operações de securitização, exercem economicamente o mesmo papel da companhia 
securitizadora.  Não há mudança de instituto: há, apenas, a utilização de outra espécie 
de VPE para a efetivação do negócio jurídico indireto24.  É esta última abordagem que 
consideramos mais correta.  
 
  Ainda, a ANBIMA lista, em estudo recente sobre os FIDC, quatro tipos 
de “objetivos” perseguidos com a constituição de tais fundos – ou, juridicamente, quatro 
grandes grupos de negócios jurídicos realizados por meio do FIDC – a saber: (i) a 
captação de recursos por uma empresa, que se coaduna com a acepção estrita de 
securitização adotada neste trabalho; (ii) o financiamento a fornecedores/clientes, em 
que a figura central da estrutura envolvendo o FIDC não são os cedentes, mas o devedor 
dos direitos creditórios; (iii) a centralização de caixa em grupos econômicos (grupo 
societário de facto); (iv) viabilização de projetos de infraestrutura (ou financiamento de 
projetos)25. Nota-se, portanto, que o FIDC é bastante utilizado como mecanismo de 
desintermediação financeira, isto é, como sucedâneo à atuação de instituição financeira 
na alocação de recursos entre os agentes econômicos; isto aumenta, e não diminui, a 
importância de avaliar a adequação das alterações recentes de suas regras. 
 
4. Declínio dos FIDC: dados empíricos 
 
  Em que pese a flexibilidade dos FIDC para sua utilização em 
securitizações de recebíveis e outros negócios jurídicos, os dados empíricos disponíveis 
no sítio eletrônico da CVM relativos ao volume financeiro de ofertas públicas de cotas 
de FIDC demonstram um declínio nos últimos anos.  A tabela abaixo explicita o volume 
de cotas de FIDC ofertadas publicamente desde 2010: 
 

Ano Volume (R$) Número de Ofertas 
2010 9.903.600.000 30 
2011 7.128.150.575 24 
2012 3.917.750.000 16 

																																																																																																																																																																																			
 
24 “Apesar de os fundos de investimento serem tratados na legislação brasileira como categoria distinta 
da securitização, no presente trabalho considera-se que, se tais estruturas forem usadas como VPE, 
como é o caso dos Fundos de Investimento Imobiliário e dos Fundos de Direitos Creditórios, há 
securitização.  Afinal, em tais casos, os fundos de investimento têm exatamente a mesma função 
econômica de uma sociedade de propósito exclusivo, não se tratando de instituto diverso, mas apenas do 
uso do veículo diferente para a emissão de títulos.” (CAMINHA, Uinie.  Op. cit., pp. 104-105, nota 160). 
 
25 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIROS E DE 
CAPITAIS; redatores: Antônio Filgueira, Dalton Boechat. Op. Cit., pp. 25-26. 
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2013 3.379.326.000 10 
2014 1.796.195.500 11 
2015 2.937.646.780 7 

Fonte: www.cvm.gov.br (acesso em 26/02/2016, Central de Sistemas) 
  
  A evolução que se observa nos dados relativos às ofertas públicas de 
cotas de FIDC não encontram correspondência em outros mecanismos de captação de 
recursos no mercado de capitais.  Isto indica, embora não seja prova cabal, que o 
declínio acima referido não decorre de uma menor necessidade de captação de recursos.  
Neste sentido, veja-se na tabela abaixo a evolução do volume de debêntures ofertadas 
publicamente desde 2010:  
 

Ano Volume (R$) Número de Ofertas 
2010 15.634.956.000 19 
2011 3.180.000.000 9 
2012 50.047.485.000 21 
2013 10.944.760.000 16 
2014 3.673.632.000 8 
2015 20.639.725.000 10 

Fonte: www.cvm.gov.br (acesso em 26/02/2016, Central de Sistemas) 
  
  Por outro lado, importante destacar que outros fatores podem ter pesado 
favoravelmente aos outros valores mobiliários; no caso específico das debêntures, por 
exemplo, houve incentivo fiscal para a aquisição de tais títulos por pessoas físicas, 
previsto na Lei nº 12.931, quando destinados os recursos captados a projetos prioritários 
de infraestrutura. 
 
5. Problemas nos FIDC e a transição regulatória 
 
  Os dados empíricos referidos acima não são fruto do acaso.  Uma 
hipótese que se pode apontar como eventual causa de sua ocorrência são as intervenções 
regulatórias empreendidas pela Comissão de Valores Mobiliários e que foram 
cristalizadas na edição da Instrução CVM nº 531/13. 
 
  A referida reação regulatória decorreu de casos de perdas expressivas 
sofridas por investidores de cotas de determinados FIDC, inclusive em decorrência de 
fraudes praticadas em cessões de créditos a tais fundos.  A própria CVM menciona 
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expressamente seis casos em que houve problemas, e que motivaram o ajuste 
regulatório em comento26, ocorridos entre os anos de 2010 e 201127.   
 
  A reação do órgão regulador em virtude das circunstâncias acima 
delineadas se iniciaria com parecer emitido pela Procuradoria Federal Especializada – 
PFE da CVM, constante do MEMO/PFE-CVM/GJU-1/Nº 129/11, em que expressou 
entendimento de que o custodiante do FIDC somente poderia terceirizar a atividade de 
custódia e guarda dos documentos comprobatórios da existência dos direitos creditórios 
a instituições financeiras. Este entendimento, a contrario sensu, era contrário à prática 
até então muito comumente adotada de contratar o próprio cedente dos créditos – ou 
outras instituições não financeiras participantes da estruturação do FIDC – como fiel 
depositário de tais documentos28. 
 
  Com base nesta interpretação, passou inicialmente o órgão regulador a 
condicionar o registro de funcionamento dos FIDC à previsão de que o custodiante ou 
instituição financeira por ele contratada seria o responsável direto e exclusivo pela 
realização da guarda acima referida29.  O efeito deste posicionamento sobre o mercado 

																																																													
26 Foram seis os casos, envolvendo FIDC´s relacionados ao Banco BVA, Union National, Banco Cruzeiro 
do Sul, Banco Panamericano, Tradebank e Oboé DTVM, sendo todos anteriores à ICVM 531, de 
fevereiro de 2013” (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, 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. 39, disponível em < 
http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/menu/acesso_informacao/serieshist/estudos/anexos/AIR_retenca
o-de-riscos.pdf>. 
 
27 “Não é novidade que os FIDC estruturados pela Union National e Porto Forte, duas empresas de 
factoring, causaram enormes prejuízos aos seus cotistas, em decorrência de problemas ligados à guarda 
dos documentos comprobatórios e ao conflito de interesses na venda dos direitos creditórios pela 
empresa de factoring ao fundo. Os FIDC estruturados pelos bancos Cruzeiro do Sul e BVA, por seu 
turno, também sofreram enormes perdas com problemas relacionados com conflito de interesses, guarda 
de documentos comprobatórios e cobrança de direitos creditórios”. Anuário Finanças Estruturadas 2013 
UQBAR. São Paulo: Uqbar Educação e Informação Financeira Avançada, 2013, p. 130. 
 
28 Anuário Finanças Estruturadas 2013 UQBAR. São Paulo: Uqbar Educação e Informação Financeira 
Avançada, 2013, p. 130. 
 
29 À época, a relação de responsabilidades do custodiante do FIDC era aquela abaixo destacada. Note-se 
que não havia vedação à subcontratação do cedente como fiel depositário da documentação 
comprobatória dos direitos creditórios:  
 
“Art. 38.  O custodiante é responsável pelas seguintes atividades: 

I – receber e analisar a documentação que evidencie o lastro dos direitos creditórios 
representados por operações financeiras, comerciais e de serviços; 

II – validar os direitos creditórios em relação aos critérios de elegibilidade estabelecidos no 
regulamento do fundo; 
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de FIDC foi imediata e não tardou para que os interessados na obtenção de registro de 
funcionamento de tais fundos pleiteassem a flexibilização da interpretação do artigo 38 
da Instrução CVM nº 356/01. 
 
  Em resposta às demandas acima referidas, a CVM passou a permitir que 
o custodiante contratasse empresas especializadas, não relacionadas ao cedente ou 
originador dos créditos, a realizar referida guarda dos documentos comprobatórios dos 
direitos creditórios adquiridos pelos FIDC.   
 
  A primeira destas autorizações foi concedida ao Driver Brasil One Banco 
Volkswagen FIDC Financiamento de Veículos, no âmbito do Processo CVM nº 
RJ2011/12712, em que a CVM autorizou a instituição custodiante do Fundo a contratar 
empresa terceirizada especializada em armazenagem de documentos.  Nesta ocasião, a 
Superintendência de Relações com Investidores Institucionais – SIN, responsável pela 
análise do pedido, inferiu que “a terceirização, per si, não é o cerne dos problemas que 
afetam a indústria e sim a forma como as terceirizações foram efetivamente 
implementadas, materializando hipóteses de conflito de interesses, nas quais o 
originador e/ou o cedente dos direitos creditórios, ao realizar atividades típicas dos 
custodiantes de FIDC, fragilizaram a plataforma regulatória”30. 
 
  Ainda assim, e em que pese ter havido decisões semelhantes em outros 
casos31, a CVM se manteve inflexível no que tange à terceirização da atividade de 
guarda e custódia da documentação comprobatória ao cedente, negando a dispensa, por 
																																																																																																																																																																																			

III – realizar a liquidação física e financeira dos direitos creditórios, evidenciados pelo 
instrumento de cessão de direitos e documentos comprobatórios da operação; 

IV – fazer a custódia, administração, cobrança e/ou guarda de documentação relativos aos 
direitos creditórios e demais ativos integrantes da carteira do fundo; 

V – diligenciar para que seja mantida, às suas expensas, atualizada e em perfeita ordem, a 
documentação dos direitos creditórios, com metodologia preestabelecida e de livre acesso para auditoria 
independente, agência classificadora de risco contratada pelo fundo e órgãos reguladores; e 

VI – cobrar e receber, por conta e ordem de seus clientes, pagamentos, resgate de títulos ou 
qualquer outra renda relativa aos títulos custodiados, depositando os valores recebidos na conta de 
depósitos dos mesmos.” (grifamos). 

 
30 CVM. Processo CVM nº RJ2011/12712. Decisão. Ata de Reunião do Colegiado de 02/05/2012. 
MEMO/CVM/SIN/GIE/Nº 62/2012. 
 
31 Por exemplo, o Opus Vintage I FIDC NP e o FIDC Multissetorial Invest Dunas LP (CVM. Processo 
CVM nº RJ2012/6032 e RJ2012/7105. Decisão. Ata de Reunião do Colegiado de 11/12/2012. 
MEMO/CVM/SIN/GIE/Nº 228/2012).  Neste caso, a SIN menciona, como um dos fundamentos da 
concessão da dispensa, o fato de os regulamentos dos fundos estarem alinhados ao Edital de Audiência 
Pública SDM nº 05/2012, que daria origem à Instrução CVM nº 531/13. 
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exemplo, ao FIDC Zema, embora tenha se manifestado pela concessão da dispensa caso 
o administrador reformulasse o fundo de modo a torná-lo um FIDC Não-Padronizado, 
cujas cotas somente poderiam ser adquiridas com investimento mínimo inicial de R$1 
milhão32, dentre outras obrigações previstas na Instrução CVM nº 444/06.  
Fundamentou-se esta interpretação no teor do artigo 9º da norma referida, que 
autorizava a CVM a dispensar o cumprimento de requisitos da Instrução CVM nº 
356/01 aplicáveis aos FIDC padronizados. Em nossa opinião, no entanto, esta 
flexibilização ocorreu não em virtude de possíveis alterações de interpretação normativa 
pela autarquia, mas pela própria natureza dos direitos creditórios não-padronizados, que 
demandam maior flexibilidade na estrutura dos fundos e, em contrapartida, possuem 
público-alvo mais restrito33. 
 
  A solução adotada à época em relação à estruturação, como FIDC não-
padronizados, daqueles fundos que mantivessem a guarda dos documentos 
comprobatórios nos parece pouco adequada do ponto de vista jurídico, pois os FIDC 
não-padronizados se caracterizam pela incompatibilidade dos direitos creditórios cuja 
aquisição é permitida em sua política de investimento com a descrição contida no artigo 
2º, I, da Instrução CVM nº 356/01, e não por particularidades operacionais em relação à 
contratação de seus prestadores de serviços.  Ou seja: a autarquia passou a conceder a 
dispensa pleiteada de cumprimento do artigo 38, IV, da Instrução CVM nº 356/01 à luz 
da interpretação da PFE, ainda que o fundo não preenchesse os requisitos 
regulamentares para ser considerado um FIDC-NP, mas desde que o fundo se sujeitasse 
às limitações de público-alvo decorrentes do investimento inicial mínimo de 
R$1.000.000,00 previsto na Instrução CVM nº 444/06 (ou seja, somente pudesse 
acessar os investidores ditos “superqualificados” pelo jargão de mercado à época)34. 
 
																																																													
32 CVM. Processo CVM nº RJ2012/1961. Decisão. Ata de Reunião do Colegiado de 10/10/2012. 
MEMO/CVM/SIN/GIE/Nº 184/2012.  
 
33 Veja-se o teor do artigo em comento: “Art. 9º A CVM poderá, a seu critério e sempre observados o 
interesse público, a adequada informação e a proteção ao investidor, autorizar procedimentos 
específicos e dispensar o cumprimento de dispositivos da Instrução CVM nº 356/01, para os fundos 
registrados na forma desta Instrução”.  
 
34 Note-se que o parágrafo 1º do artigo 1º da Instrução CVM nº 444/06 diz, com clareza, que são não-
padronizados os FIDC que preencham os requisitos nele relacionados, não devendo aplicar-se, a 
contrario sensu, aos FIDC que não tenham como finalidade adquirir os créditos lá referidos: 
 
“§ 1º Para efeito do disposto nesta Instrução, considera-se Não-Padronizado o FIDC cuja política de 
investimento permita a realização de aplicações, em quaisquer percentuais de seu patrimônio líquido, 
em direitos creditórios: 
(...) 
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.” (grifamos). 
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  Em 10 de julho de 2012, a CVM divulgou o Edital de Audiência Pública 
SDM nº 05/12, que propunha, dentre outras alterações, permitir a contratação de 
empresas especializadas para realizar a guarda dos documentos comprobatórios dos 
créditos, bem como vedar que tal atividade fosse delegada ao cedente ou originador dos 
direitos creditórios, bem como ao gestor e consultor especializado de tais fundos, ou a 
partes relacionadas a mencionadas pessoas35. 
 
  Neste sentido, a autarquia apontou como fundamento a necessidade de 
impedir a ocorrência de conflitos de interesse quando o próprio cedente ou originador 
dos créditos é, também, responsável pela guarda de sua documentação comprobatória. 
Em decorrência disso, ficaria consolidada, também, a responsabilidade do custodiante 
por eventuais problemas no exercício desta atividade por terceiro, tendo em vista a 

																																																													
35 “Partes relacionadas” são, neste contexto, aquelas assim consideradas em regra contábil; a definição é 
ampla e consta da Deliberação CVM nº 560, de 7 de outubro de 2010: 
 
“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).” 
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obrigatoriedade de previsão de mecanismo de verificação das atividades do prestador de 
serviço também sugerida no Edital36. 
 
  Além disso, afimava o Edital que as alterações propostas pretendiam 
fortalecer o papel da instituição administradora e do custodiante como gatekeepers em 
relação aos FIDC.37 
 
  Nesta concepção, o gatekeeper assume um papel de auxiliar do órgão 
regulador, quer em virtude de norma que o obriga a assim atuar, quer em decorrência do 
risco de prejuízo para seus negócios em decorrência de dano à sua reputação caso deixe 
de cumprir seu papel.  Sua atuação protetiva no âmbito do mercado de capitais se 
materializaria ao negar ao interessado a entrega de bem, serviço ou certificação sem o 
qual determinado negócio ou operação não poderia se concretizar38.  
 
  Em outras palavras, a CVM buscou reforçar a delegação de competência 
fiscalizatória que já constava da Instrução CVM nº 356/01, mas agora supostamente 
com maior eficácia, em vista da vedação à contratação do cedente ou originador dos 
direitos creditórios para, dentre outras funções, realizar a guarda dos documentos 
comprobatórios dos créditos. 
 
6. A reforma da regulamentação e evolução da jurisprudência administrativa 
 
  O Edital de Audiência Pública foi alvo de uma série de comentários por 
parte de participantes do mercado, conforme o Relatório de Análise da Audiência 
Pública SDM nº 05/2012, de 6 de fevereiro de 2013.  A vedação à contratação do 
Cedente seria um dos alvos de críticas, no entanto a Autarquia decidiria manter a 
previsão na norma que decorreu da audiência pública, a Instrução CVM nº 531/13. 
 

																																																													
36 “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 nº 05/2012. 
Presidência. Presid. Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana. 10.07.2012). 
 
37.  HAENSEL define gatekeeper 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.” (HAENSEL, Taimi. A Figura dos Gatekeepers. 
São Paulo: Almedina, 2014, p. 70). 
 
38 HAENSEL, Taimi. Op. Cit, pp. 71-72. 
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  Em resposta aos comentários contrários à vedação referida, manifestou-
se a CVM: 
 

“Quanto ao comentário do Vaz Barreto, a CVM entende que as 
possibilidades de guarda da documentação listadas no atual §11 
desobrigam a efetiva transferência física da documentação 
original para os custodiantes ou prestadores de serviço por ele 
subcontratados, uma vez que se pode utilizar meio digital. 
 
A CVM entende que há potencial conflito de interesses entre o 
controle e guarda da documentação comprobatória dos diretos 
creditórios e a sua originação e cessão, entendendo ser 
pertinente a associação de obrigações pelo gatekeeper 
responsável (custodiante) com as vedações presentes nos §§7º e 
8”39 

 
  Na mesma data da divulgação do relatório de análise acima referido, foi 
editada a Instrução CVM nº 531/13.  Seus efeitos econômicos sobre o mercado de FIDC 
foram negativos e ainda permanecem sendo sentidos, como verificado na Seção 4 
acima40.  Por outro lado, alguns pontos controvertidos da minuta de instrução 
originalmente proposta foram revertidos, como, por exemplo, a obrigatoriedade de 
contratação de administrador e custodiante de grupos econômicos distintos, elemento 
que, dada a concentração de prestadores de serviços habilitados a realizar esta atividade, 
acabaria inviabilizando novos fundos41. 
 

																																																													
39 CVM. Relatório de Análise da Audiência Pública SDM nº 05/2012. Superintendência de 
Desenvolvimento de Mercado. Superintendente Flavia Mouta Fernandes. 06.02.2013, p. 32. 
 
40 “Além disto, com a absorção pela indústria de FIDC, finalmente, de seu novo marco regulamentar, 
estabelecido pela Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 531 (ICVM 531), editada em 2013, as 
expectativas de uma retomada do movimento de expansão deste segmento haviam sido reforçadas. Assim, 
pode-se dizer que, ao final do último ano, a evolução verificada no mercado de FIDC não correspondeu 
às expectativas que seus participantes nutriam no início do mesmo.” (Anuário Finanças Estruturadas 
2015 UQBAR. São Paulo: Uqbar Educação e Informação Financeira Avançada, 2015, p. 13). 
 
41 A CVM entendeu por bem permitir que o administrador acumule as responsabilidades do custodiante, 
desde que adote políticas adequadas de chinese wall, ou seja, de segregação de atividades: “A alternativa 
a esta abordagem, que permite a superação de muitos dos óbices apontados pelos participantes sem, 
contudo, desconsiderar a necessária segregação a ser exigida das atividades de administração e de 
custódia, por fim adotada pela CVM, foi a de prever que o administrador que acumule as funções de 
gestão e de custódia do FIDC deve manter total segregação de tais atividades nos termos da 
regulamentação aplicável aos administradores de carteira.” (CVM. Relatório de Análise da Audiência 
Pública SDM nº 05/2012. Superintendência de Desenvolvimento de Mercado. Superintendente Flavia 
Mouta Fernandes. 06.02.2013, p. 47). 
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  Outras medidas relevantes foram adotadas no âmbito da nova 
regulamentação. Por exemplo, os custodiantes passaram a ser obrigados a possuir 
“regras e procedimentos adequados, por escrito e passíveis de verificação”, que lhe 
permitam possuir efetivo controle sobre a documentação comprobatória dos direitos 
creditórios integrantes da carteira do FIDC; além disso, tais procedimentos devem estar 
contemplados no prospecto do FIDC, quando houver, bem como constar do contrato de 
prestação de serviços com a entidade responsável pela guarda de tais documentos e 
estarem disponíveis no sítio eletrônico do administrador do Fundo42. 
 
  Esta medida nada mais é que uma decorrência lógica da obrigação a que 
já estavam originalmente vinculados os custodiantes: ao delegar a terceiro atividade que 
lhe é atribuída na regulamentação, deveriam acautelar-se para que os prestadores de 
serviços contratados diligentemente desempenhassem suas funções.  No entanto, em 
vista da desídia verificadas nos casos dos FIDCs já mencionados neste trabalho, 
entende-se salutar a adoção da previsão expressa na norma. 
 
  Ainda, e essa característica será relevante mais adiante, foi mantida a 
obrigatoriedade de verificação do lastro dos direitos creditórios43, e, preenchidas certas 
circunstâncias, a autorização de realização de tal verificação por meio de amostragem 
estatística44.  Tais circunstâncias são a existência de (i) grande quantidade de créditos 
cedidos e (ii) expressiva diversificação de devedores.   
 
  Continua permitido, até mesmo, que o custodiante seja eximido da 
obrigação de realizar a verificação de lastro, caso o valor médio dos direitos creditórios 
seja muito baixo45.  Entende-se por “verificação de lastro” a checagem, pelo custodiante 
ou por terceiro por ele contratado – geralmente uma firma de auditoria46 – da efetiva 
existência dos créditos cedidos, por meio de acesso aos documentos que os formalizam.  
 

																																																													
42 Artigo 38, §§9º e 10º, da Instrução CVM nº 356/01, conforme introduzidos pela Instrução CVM nº 
531/13. 
43 Prevista no artigo 38, I e III, da Instrução CVM nº 356/01, conforme alterada. 
 
44 Conforme artigo 24, XVII, e artigo 38, §3º, da Instrução CVM nº 356/01, conforme alterada. 
 
45 Autorização prevista no artigo 38, §3°, da Instrução CVM nº 356/01.  Por outro lado, reza o §5º do 
mesmo artigo que, nesta hipótese, o FIDC não poderá obter o registro automático previsto na norma, isto 
é, seu funcionamento dependerá da expressa autorização da autarquia. 
 
46 Importante ressaltar que a CVM posicionou-se contra a acumulação, por uma mesma firma de 
auditoria, da responsabilidade pela verificação do lastro dos direitos creditórios e das demonstrações 
financeiras do FIDC, caso esta acumulação configure autorrevisão conforme definida nas normas 
contábeis, por meio do Ofício-Circular CVM/SNC/SIN/Nº 02/2013, de 11 de junho de 2013. 
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  Houve, desde a edição da Instrução CVM nº 531/13, pleitos à CVM para 
flexibilizar a aplicação da vedação à contratação do cedente como responsável pela 
guarda dos documentos comprobatórios dos créditos cedidos ao FIDC.  O caso mais 
emblemático é aquele que envolve o FIDC Multisegmentos NPL Ipanema – NP, FIDC 
Multisegmentos NPL Ipanema II – NP, FIDC Multisegmentos NPL Ipanema III – NP, 
FIDC Multisegmentos NPL Ipanema IV – NP e FIDC Multisegmentos NPL Ipanema V 
– NP (“Fundos Ipanema”) e o Itapeva II Multicarteira Fundo de Investimento em 
Direitos Creditórios Não Padronizados (“FIDC Itapeva”). 
 
  Tratam-se os Fundos Ipanema e o FIDC Itapeva de FIDC não 
padronizados, cuja política de investimento é voltada à aquisição de créditos vencidos e 
não pagos, inclusive objeto de ações judiciais (non performing loans – NPL ou 
“créditos podres”, no jargão de mercado).  Seus administradores pleitearam à autarquia 
a dispensa do cumprimento do artigo 38, V e §7º, II, de modo a permitir que os cedentes 
dos direitos creditórios permanecessem responsáveis pela guarda dos respectivos 
documentos comprobatórios47. 
 
  Além de ter sido a primeira decisão da CVM a respeito do tema, houve 
controvérsia entre o posicionamento da Superintendência de Relações com Investidores 
Institucionais e a Diretora Ana Novaes, de um lado, e o posicionamento da Diretora 
Luciana Dias, de outro.   
 
  A Diretora Luciana Dias posicionou-se pelo indeferimento do pleito, 
alegando que qualquer dispensa de requisitos da Instrução CVM nº 356/01 “da 
inexistência de violação ao interesse público, o qual, nesse caso, parece corresponder 
justamente à segurança da indústria, à proteção do investidor e à mitigação dos 
conflitos de interesses” e que, no caso em tela, “(i) a estrutura dos FIDC Ipanema e do 
FIDC Itapeva não atende as expectativas da CVM com relação à mitigação de conflitos 
de interesses na guarda da documentação pertinente aos direitos creditórios cedidos 
aos fundos, consolidadas na Instrução CVM 531/2013; e (ii) qualquer flexibilização 
dos comandos trazidos pela Instrução CVM Instrução CVM 531/2013 é precipitada”48. 
 
  Por outro lado, a Diretora Ana Novaes, em seu voto-vista, posicionou-se 
pela concessão da dispensa pleiteada, tendo sido acompanhada pelos demais diretores, 

																																																													
47 CVM. Processo CVM nº RJ2013/4911. Voto-vista. Diretora Luciana Dias. 27.05.2014, pp. 1-4. 
 
48 CVM. Processo CVM nº RJ2013/4911. Ata da Reunião do Colegiado da CVM de 27.05.2015, 
disponível em <http://www.cvm.gov.br/decisoes/2014/20140527_R1/20140527_D01.html>. 
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exceto a Diretora Luciana Dias49.  O voto-vista da Diretora Ana Novaes sopesa 
adequadamente a proteção ao interesse e o ônus imposto aos participantes do mercado 
no caso de FIDC-NP voltados à aquisição dos chamados “créditos podres”, levando em 
consideração dados concretos de custos e de dificuldades operacionais decorrentes do 
cumprimento da norma contida no artigo 38, §7º, II, da Instrução CVM nº 365/0150.  
 
  Com base no caso dos FIDC Ipanema e Itapeva, cristalizou-se 
jurisprudência administrativa que mitiga a vedação à manutenção da documentação 
comprobatória dos direitos creditórios junto aos respectivos cedentes em relação aos 
FIDC-NP, regidos pela Instrução CVM nº 444/06, que cumpram os seguintes 
requisitos:51 
 

“(i) prévia aprovação pela unanimidade dos cotistas, reunidos 
em assembleia geral, independentemente de qualquer 
ciência por meio de termo de adesão; e compromisso dos 

																																																													
49 CVM. Processo CVM nº RJ2013/4911. Ata de Reunião do Colegiado da CVM de 15.07.2014, 
disponível em <http://www.cvm.gov.br/decisoes/2014/20140715_R1/20140715_D02.html>. 
 
50 O voto-vista da Diretora Ana Novaes é um exemplo de respeito aos interesses dos participantes do 
mercado e sobre a correta visão de serviço público como um todo: “48. Assim, não considero conclusiva 
a afirmação de que todos os fundos FDICs-NP se adaptaram, exceto os Requerentes, como se fosse um 
capricho destes últimos e não um problema para o qual estão buscando solução legítima. Não concordo 
ainda com o argumento segundo o qual, a medida afeta uma parcela pequena da indústria. A meu ver 
qualquer jurisdicionado que seja afetado por uma instrução da CVM tem o direito de ver o seu 
legítimo pleito de dispensa ser considerado pelo Colegiado, mesmo que este pleito seja único e 
particular.  
 
49. Lembro também que o indeferimento da dispensa afeta não apenas a eles, mas também àqueles que 
queiram implementar estrutura similar. A Área Técnica tem outros pedidos semelhantes, inclusive de um 
grande banco de varejo, esperando a decisão do caso em tela. O indeferimento da dispensa aqui 
requerida não afeta apenas os Recorrentes, mas todos os potenciais participantes deste mercado que 
ora começa a florescer no Brasil.” (grifamos) (CVM. Processo CVM nº RJ2013/4911. Voto-vista. 
Diretora Ana Novaes. 15.07.2014. Pp. 6-7). Com efeito, o regulador não pode fechar os olhos aos efeitos 
práticos de suas ações.  Suas decisões têm um peso sobre a vida de diversas pessoas sob sua autoridade e 
poder de polícia, de modo que uma visão meramente doutrinária e abstrata é imprópria. 
 
51 Podemos mencionar, sem esgotar os precedentes, as decisões relativas aos FIDC-NPs Ipanema e ao 
FIDC Itapeva, já acima referenciadas; ao BB Recuperação de Crédito Banco do Brasil FIDC-NP, caso em 
que a Diretora Luciana Dias foi, novamente, voto vencido na matéria (CVM. Processo CVM nº 
RJ2013/11017. Ata da Reunião do Colegiado da CVM de 23.09.2014. Disponível em 
<http://www.cvm.gov.br/decisoes/2014/20140923_R1/20140923_D02.html>); aos FIDC NP 
Multisegmentos Creditstore, FIDC NP NPL I, FIDC NP PCG-Brasil Multicarteira (CVM. Processos 
CVM nºs RJ2013/13258, RJ2014/8511 e RJ2014/8611. Ata da Reunião do Colegiado da CVM de 
18.11.2014. Disponível em 
<http://www.cvm.gov.br/decisoes/2014/20141118_R1/20141118_D27.html>); ao Itapeva VI 
Multicarteira FIDC-NP e Rio Tibagi FIDC-NP (CVM. Processos CVM nºs RJ2014/10761 e 
RJ2014/10762. Ata da Reunião do Colegiado da CVM de 06.01.2015. Disponível em < 
http://www.cvm.gov.br/decisoes/2015/20150106_R1/20150106_D9496.html>); ao Fundo Renegociação 
de Débitos FIDC-NP (CVM. Processo CVM nº RJ2014/13932. Ata da Reunião do Colegiado da CVM de 
24.03.2015. Disponível em < 
http://www.cvm.gov.br/decisoes/2015/20150324_R1/20150324_9606.html>). 
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administradores em adotar procedimentos que assegurem, 
na hipótese de ocorrer transferência de cotas, que o 
adquirente será previamente cientificado sobre a dispensa 
do cumprimento do art. 38, §7º, II, da Instrução 356; 

 
(ii) todos os contratos de cessão de direitos creditórios devem 

possuir cláusulas que preveem a recompra ou indenização 
pelos cedentes, no mínimo pelo valor de aquisição pago 
pelos Fundos, corrigidos, quando for o caso, na hipótese de 
o cedente não conseguir apresentar os documentos que 
comprovem a existência do crédito, ou erros na 
documentação que inviabilizem a cobrança do crédito 
cedido; 

 
(iii) os Regulamentos não podem prever a dispensa de que trata 

o art. 38, §3º, da Instrução 356, de forma que o lastro dos 
direitos creditórios seja verificado pelos Custodiantes, nos 
termos do art. 38, §1º, da mesma Instrução; e 

 
(iv) os Informes Trimestrais dos Fundos, estabelecidos no art. 

8º, §3º da Instrução 356, que trata da análise e da 
divulgação de informações sobre a qualidade da carteira, 
bem como os eventos extraordinários ocorridos no 
trimestre, deve divulgar a exposição dos FIDCs a cada um 
do(s) cedente(s), similar ao que hoje ocorre no Informe 
Mensal de FIDC no que se refere a direitos creditórios 
adquiridos sem aquisição substancial de riscos e benefícios, 
divulgando ainda, o montante de créditos recomprados ou 
indenizados conforme o estabelecido no item (ii) acima.”52 

  
7. Análise das Alterações Normativas 
 
  A crítica das alterações introduzidas pela Instrução CVM nº 531/13, 
especialmente no que tange à vedação à guarda de documentos comprobatórios pelo 
respectivo cedente, deve sempre ser analisada à luz do mandato legal da Comissão de 

																																																													
52 CVM. Processos CVM nºs RJ2014/8513, RJ2014/8677 e RJ2014/8678. Ata da Reunião do Colegiado 
da CVM de 25.11.2014. Disponível em 
<http://www.cvm.gov.br/decisoes/2014/20141125_R1/20141125_D20.html>. 
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Valores Mobiliários e de suas atribuições.  Tais balizas legais à atuação da CVM estão 
dispostas na Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, cujo artigo 4º estabelece as 
finalidades que a CVM deve perseguir em sua atuação, que, por óbvio, envolvem a 
proteção ao investidor53 e a prevenção de ocorrência de fraudes no mercado de 
capitais54.   
 
  É muito importante ter clareza das finalidades legais da atuação 
normativa da CVM, pois ela atua na condição de agência reguladora, isto é, como órgão 
quasi-legislativo, não limitado apenas à delegação de parcelas de funções estatais55. 
Desta forma, embora sujeitos ao controle a posteriori pelos demais Poderes, os atos 
administrativos dela emanados podem impactar de modo dramático a atuação 
econômica dos agentes regulados. 
 
  Com efeito, tais impactos podem claramente ser verificados no caso em 
discussão, em que houve uma retração do mercado de FIDC no Brasil desde que a 
Autarquia iniciou seu movimento de mudança das regras aplicáveis a tais fundos, que se 
cristalizaram na Instrução CVM nº 531/13 e decisões administrativas posteriores. 
 
  Ocorre que as finalidades legais da atuação da CVM incluem, também, o 
estímulo à expansão do mercado de valores mobiliários brasileiro.  Isto é, sua atuação 
deve levar em conta não apenas a proteção ao investidor e a prevenção de fraudes, mas 
também, e de modo harmônico e consentâneo, a expansão do mercado de capitais 
pátrio. A atuação normativa da Comissão de Valores Mobiliários, portanto, deve ser 
exercida de modo a proteger o investidor e, também, permitir a expansão do mercado, 
sem que um dos objetivos inviabilize o outro56. 

																																																													
53 Artigo 4º, IV, da Lei nº 6.385/76. 
 
54 Artigo 4º, V, da Lei nº 6.385/76. 
 
55 “O moderno direito administrativo, com efeito, desloca o tratamento das autarquias especiais do 
âmbito do controle exclusivo do Poder Executivo, para situá-las como entidades dotadas de autonomia e, 
portanto, independentes de todos os Poderes estatais, daí resultado a afirmação de que atuam como se 
fossem poderes legiferantes ou como se fossem órgãos judicantes.” (EIZIRIK, Nelson; GAAL, Ariádna 
B.; PARENTE, Flávia; e HENRIQUES, Marcus de Freitas.  Mercado de capitais – regime jurídico. 3ª 
Edição.  São Paulo: Renovar, 2011, pp. 268-269). 
 
56 É o que dispõem os incisos I e II do artigo 4º da Lei nº 6.385/76: 
 
“Art . 4º O Conselho Monetário Nacional e a Comissão de Valores Mobiliários exercerão as atribuições 
previstas na lei para o fim de: 
 
        I - estimular a formação de poupanças e a sua aplicação em valores mobiliários; 
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  Do ponto de vista econômico, o efeito das alterações se afigura 
claramente negativo para os FIDC, conforme já explorado na Seção 4 deste trabalho.  
Segundo a ANBIMA, referidas alterações acabaram por elevar o custo de certas 
estruturas e tornar menos atraente a utilização do FIDC57. Cabe, agora, analisar do ponto 
de vista jurídico se tais alterações foram demasiado rigorosas.  Parece-nos que a 
resposta à questão é afirmativa.   
 
  A própria autarquia, no Edital de Audiência Pública nº 05/2012, 
estabelece como principal objetivo da alteração normativa a “i) mitigação de estruturas 
que propiciam a ocorrência de conflito de interesses, em que a concentração indevida 
de funções por um mesmo participante ou por partes a ele relacionadas compromete a 
boa governança dos FIDC; e ii) ao aperfeiçoamento dos controles por parte do 
administrador e dos principais prestadores de serviços aos FIDC, com a definição 
mais clara da atuação e de responsabilidades dos atores desse mercado”58 (grifamos). 
 
  Mais ainda, a Autarquia, na análise de casos concretos, manifestou-se, a 
nosso ver acertadamente, no sentido de que o principal conflito de interesse a ser 
endereçado com a alteração normativa seria o existente em casos em que os gatekeepers 
do FIDC – administrador, custodiante, gestor, consultor e outros prestadores de serviços 
– são, também, cedentes de direitos creditórios59. 
 
  Esta situação passou a ser vedada no âmbito do FIDC, com a introdução 
da redação vigente do artigo 39, §2º, da Instrução CVM nº 356/01, a seguir reproduzido: 
 

“§ 2º É vedado ao administrador, gestor, custodiante e consultor 
especializado ou partes a eles relacionadas, tal como definidas 
pelas regras contábeis que tratam desse assunto, ceder ou originar, 
direta ou indiretamente, direitos creditórios aos fundos nos quais 
atuem.” 

																																																																																																																																																																																			
        II - promover a expansão e o funcionamento eficiente e regular do mercado de ações, e estimular as 
aplicações permanentes em ações do capital social de companhias abertas sob controle de capitais 
privados nacionais;”. 
 
57 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIROS E DE 
CAPITAIS; redatores: Antônio Filgueira, Dalton Boechat. Op. Cit., p. 21. 
 
58 CVM. Edital de Audiência Pública nº 05/2012. Presidência. Presid. Maria Helena dos Santos Fernandes 
de Santana. 10.07.2012, p. 1. 
 
59 CVM. Processo CVM nº RJ2013/4911. Voto-vista. Diretora Luciana Dias. 27.05.2014, p. 8. 
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  À parte a crítica à possibilidade fática de se “ceder ou originar” direitos 
creditórios de modo indireto, nos parece adequada a previsão legal, pois previne 
objetivamente situação muito criticada na doutrina estrangeira, qual seja, a criação de 
estruturas de securitização da espécie “originar para vender”, em que são distorcidos os 
incentivos para os agentes econômicos em virtude do prévio conhecimento de que o 
risco de crédito relativo aos direitos creditórios eventualmente originados e cedidos 
serão suportados por terceiros60. 
 
  Além disso, o estabelecimento de obrigações adicionais ao custodiante 
que venha a contratar um terceiro para a realização da guarda de documentos já é 
avanço suficiente para coibir a prática de fraudes pelos cedentes.  Esta previsão, já 
abordada acima, obriga os custodiantes a verificarem a efetiva e adequada prestação dos 
serviços pelo terceiro contratado e seria igualmente eficaz em relação aos cedentes, 
como, aliás, já decidiu a CVM nos precedentes mencionados neste trabalho61. 
 
  Vale ressaltar que a caracterização de contrato de depósito para a 
prestação dos serviços de guarda de documentação pelo cedente, conforme 
anteriormente praticado pelo mercado, concede ao FIDC, na condição de depositante, as 
proteções legais previstas na legislação civil e que já atendem adequadamente os 
interesses dos condôminos.  Com efeito, estipula o artigo 629 do Código Civil que “o 
depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa depositada o cuidado e 
diligência que costuma com o que lhe pertence, bem como a restituí-la, com todos os 
frutos e acrescidos, quando o exija o depositante”, ficando clara a atribuição de 
responsabilidade ao depositário, em favor do depositante62. 

																																																													
60 Muito embora existam diversos autores que, em vista dos benefícios oriundos da securitização serem 
superiores ao risco moral que deriva desse conflito de interesse, sugiram que estruturas deste tipo sejam 
permitidas desde que haja retenção de risco pelo originador/cedente: “Whatever the cause of falling 
mortgage-underwriting standards, the originate-to-distribute model may need fixing to avoid its 
perception as the cause. There is little question, though, that the model should remain basically intact; it 
is critical to the underlying funding liquidity of banks and corporations, and empirical evidence 
tentatively indicates that it creates net value. The goal therefore should be to minimize any potential 
moral hazard resulting from the originate-to-distribute model without undermining the model’s basic 
utility. There are various ways this might be done. Potential moral hazard problems could be managed, 
for example, by requiring mortgage lenders and other originators to retain some realistic risk of loss. 
This is the central approach of the Dodd-Frank Act in the U.S., which requires sellers of securitization 
products to retain a minimum unhedged position in each class of securities they sell—the so-called “skin 
in the game.” (SCHWARCZ, Steven L. Securitization, Structured Finance, and Covered Bonds 
(December 14, 2012). Disponível em: http://ssrn.com/abstract=2182597, p. 8). 
 
61 Artigo 38, §9º, da Instrução CVM nº 356/01. 
 
62 Segundo VENOSA, é importante ter em mente que “guarda” e “conservação” são atividades distintas; 
esta prevê uma conduta ativa do depositário, enquanto aquela uma conduta passiva: “Será desidioso tanto 
o depositário que esmorece em sua obrigação de guarda, permitindo que a coisa saia de seu âmbito de 
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  Esta proibição ainda encontra uma incompatibilidade lógica com a 
faculdade estabelecida no artigo 39, IV, e §3º, “a”, da Instrução CVM nº 356/01, que 
permite ao administrador contratar o cedente para realizar a cobrança dos direitos 
creditórios inadimplidos.  Ora, se a guarda dos documentos comprobatórios é vedada, 
em virtude do potencial conflito de interesses, porque o mesmo não se aplicaria à 
cobrança? Ademais, a cobrança – judicial ou extrajudicial – de tais créditos 
demandariam o acesso, pelo cedente, aos documentos que o cedente não pode guardar 
por força de disposição expressa da mesma norma, trazendo um óbvio ônus operacional 
ao FIDC e, via de consequência, aos seus investidores. 
 
  Outra incompatibilidade que se afigura é o fato, já acima ressaltado, de 
que a Autarquia permite, em certos casos, que seja o custodiante dispensado de realizar 
a verificação do lastro, isto é, da efetiva existência dos direitos creditórios integrantes da 
carteira do fundo, quando o valor médio de tais créditos seja baixo o suficiente para 
inviabilizar tal procedimento.  Quando presente os requisitos de existência de (i) grande 
quantidade de créditos cedidos e (ii) expressiva diversificação de devedores, pode o 
custodiante realizar esta verificação por amostragem estatística, diretamente ou por 
meio de terceiros contratados63.   
 
  Esta previsão já seria suficiente para garantir, com segurança matemática, 
a efetiva existência dos créditos cedidos ao FIDC, sanando a preocupação expressa do 
regulador a fundamentar a vedação ao cedente manter a custódia física dos documentos 
comprobatórios: 
 

“35. Eu não questiono o fato de a cobrança de créditos dispersos e de 
baixo valor ser feita sem a necessidade de documentos. Parece bastante 
lógico que a cobrança de créditos de baixo valor privilegie formas mais 
baratas e céleres como as negociações extrajudiciais e que, para isso, a 
documentação seja menos relevante. 36. No entanto, a exigência de 
guarda física dos documentos não tem por objetivo viabilizar a 
cobrança dos créditos cedidos aos FIDC, mas sim garantir a 
verdadeira cessão do crédito e, consequentemente, a sua propriedade 

																																																																																																																																																																																			
vigilância, como aquele que deixa de praticar atos necessários à conservação do que lhe foi confiado” 
(VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: contratos em espécie. 9ª edição. São Paulo: Atlas, 2009, 
p.241). 
 
63 Ainda, importante ressaltar que mesmo a verificação das polêmicas condições de cessão, filtro que 
seleciona quais créditos pode ou não adquirir o FIDC, ainda pode ser delegada ao cedente pelo 
administrador, conforme artigo 39, §3º, “b”, da Instrução CVM nº 356/01. 
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pelo fundo. Portanto, é pouco relevante para o bem jurídico protegido 
pelo comando ora discutido se a cobrança dos créditos cedidos pode ser 
feita sem a documentação pertinente ao crédito”64 (grifamos). 

 
  Relevante, ainda, verificar que as regras pertinentes à cessão de créditos 
dispostas na legislação civil pátria atribuem ao cedente dos créditos a responsabilidade 
pela existência dos créditos cedidos65.  Vale dizer, se comprovada a inexistência dos 
créditos adquiridos, o cessionário pode pleitear ao cedente a restituição do preço pago 
por tais créditos66.   
 
  Assim, nos parece desnecessário, inclusive, o requisito estabelecido pela 
Autarquia para conceder a dispensa da vedação à guarda de documentos pelo cedente 
que vem sendo exigida em casos de estruturação de FIDC-NP, conforme explorado 
amplamente na Seção 7 acima, tendo em vista que tal obrigação já decorre de 
disposição legal expressa. 
 
  Por fim, nos parece que seria mais adequado que a CVM coíba eventuais 
desvios em relação à guarda da documentação por meio do exercício de sua 
competência fiscalizatória, punindo tanto eventuais desvios praticados por cedentes 
quanto práticas negligentes eventualmente adotadas por custodiantes que permitam 
comprovar não terem estes gatekeepers atuado na prevenção de eventuais fraudes e 
outros problemas operacionais que possam trazer prejuízos aos investidores e ao 
mercado de capitais como um todo67.   
 

																																																													
64 CVM. Processo CVM nº RJ2013/4911. Voto-vista. Diretora Luciana Dias. 27.05.2014, p. 10. 
 
65 Conforme disposto no artigo 295 do Código Civil Brasileiro: “Art. 295. Na cessão por título oneroso, o 
cedente, ainda que não se responsabilize, fica responsável ao cessionário pela existência do crédito ao 
tempo em que lhe cedeu; a mesma responsabilidade lhe cabe nas cessões por título gratuito, se tiver 
procedido de má-fé.” 
 
66 “A responsabilidade do cedido é pagar a dívida. O cedente, ainda que não se responsabilize pela 
solvência do cedido, nem subsidiariamente pelo pagamento, é responsável pela existência do crédito ao 
tempo da cessão, se esta se operou a título oneroso (art. 295). Caso não houvesse objeto, haveria burla e 
enriquecimento injusto.” (VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: teoria geral das obrigações e teoria 
geral dos contratos. 9ª edição. São Paulo: Atlas, 2009, p. 147). 
 
67 No âmbito da fiscalização, a competência legal está disposta no artigo 8º, III a V, da Lei nº 6.385/76; 
do ponto de vista da aplicação das penalidades, veja-se o artigo 11 da mesma norma, que prevê punições 
aplicáveis pela autarquia desde aplicação de multa e advertência até a proibição de atuar no mercado de 
capitais por até 10 anos.  Sem prejuízo disso, compete também à Autarquia comunicar ao Ministério 
Público a ocorrência de eventuais ilícitos penais que tenha verificado em processos administrativos por 
ela conduzidos, conforme leciona EIZIRIK (EIZIRIK, Nelson; GAAL, Ariádna B.; PARENTE, Flávia; e 
HENRIQUES, Marcus de Freitas.  Op. Cit. 3ª Edição.  São Paulo: Renovar, 2011, pp. 282-283). 
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  Neste sentido, é importante destacar que a CVM pode agir, dentro de sua 
competência fiscalizatória, tanto de forma preventiva quanto de forma repressiva.  Ou 
seja, a agência reguladora pode, detectando eventuais indícios de irregularidades, 
intervir nas atividades de um FIDC e determinar a cessação de eventual prática irregular 
antes que verificada a ocorrência de dano aos bens jurídicos protegidos pela autarquia, 
bem como pode, uma vez ocorrido o dano, levar a cabo a aplicação das cabíveis 
punições68. Isso tudo sem onerar os demais participantes do mercado com 
procedimentos que podem inviabilizar estruturas lícitas por serem ou excessivamente 
caros, ou operacionalmente inviáveis.  Veja-se o que reza, a propósito, o artigo 9º, §1º, 
IV, da Lei nº 6.385/76: 
 

“Art 9º A Comissão de Valores Mobiliários, observado o disposto 
no §2º do art. 15, poderá:  
(...) 
        §1º  Com o fim de prevenir ou corrigir situações anormais 
do mercado, a Comissão poderá:  
(...) 
        IV - proibir aos participantes do mercado, sob cominação de 
multa, a prática de atos que especificar, prejudiciais ao seu 
funcionamento regular.”69 
 

  O olhar atento do regulador, no exercício de sua competência 
fiscalizatória, e a existência de punições rigorosas em caso de desvios teria o duplo 
efeito de desestimular economicamente a realização de fraudes e a negligência por parte 
dos gatekeepers, de um lado, e de imprimir segurança e credibilidade ao mercado de 
capitais em geral e, em especial, aos FIDC. 
 
8. Alternativas para a securitização no Brasil 
 

																																																													
68 Veja-se o que entende EIZIRIK a respeito do poder de polícia da CVM: “A CVM tem poderes para 
aplicar a lei de maneira preventiva ou repressiva, pelos meios que lhe foram outorgados pela Lei nº 
6.385/1976. O artigo 9º, incisos e §1º, por exemplo, habilita a CVM a averiguar fatos, investigando-os, e 
a impor condutas com o objetivo de reprimir danos aos investidores.” (EIZIRIK, Nelson; GAAL, 
Ariádna B.; PARENTE, Flávia; e HENRIQUES, Marcus de Freitas.  Op. Cit. 3ª Edição.  São Paulo: 
Renovar, 2011, p. 278). 
 
69 “Portanto, o aludido dispositivo legal expressamente confere à CVM poderes para: (...) (ix) proibir aos 
participantes do mercado a prática de atos que especificar, prejudiciais ao funcionamento regular, 
chamado de stop order.” (EIZIRIK, Nelson; GAAL, Ariádna B.; PARENTE, Flávia; e HENRIQUES, 
Marcus de Freitas.  Op. Cit. 3ª Edição.  São Paulo: Renovar, 2011, p. 278). 
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  Apesar de toda esta discussão sobre o passado e o futuro dos FIDC, é 
importante relembrar, a título de epílogo deste trabalho, que a securitização no Brasil 
pode ser objeto de outras estruturas jurídicas. 
 
  Em primeiro lugar, podemos mencionar a securitização de créditos 
imobiliários e de créditos do agronegócio, que se encontram previstas expressamente na 
Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, e na Lei nº 11.076, de 30 de dezembro de 
2004, respectivamente, que se limitam à aquisição de créditos de natureza imobiliária ou 
de direitos creditórios oriundos de operações de agronegócio por securitizadoras 
organizadas sob a forma de companhias abertas e sujeitas às regras legais e à 
regulamentação da CVM específica. 
 
  Ainda, pode-se citar a securitização de créditos financeiros, regida pela 
Resolução nº 2.686, de 26 de janeiro de 2000, do Conselho Monetário Nacional, 
contemporânea dos FIDC mas que, até hoje, viveu à sombra destes Fundos.   
 
  A atual complexidade e os desafios operacionais vividos pelos FIDC 
podem ser um incentivo à utilização, por bancos, como um meio de captação de 
recursos, da cessão de créditos oriundos de operações praticadas por bancos múltiplos, 
bancos comerciais, bancos de investimento, sociedades de crédito, financiamento e 
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades de arrendamento mercantil, 
companhias hipotecárias, associações de poupança e empréstimo e pela Caixa 
Econômica Federal70 às companhias securitizadoras de créditos financeiros, que são 
sociedades anônimas com objeto social exclusivo de adquirir tais créditos e de emitir 
debêntures com lastro neles.   
 
  A cessão de créditos por bancos às companhias securitizadoras de 
créditos financeiros não se sujeita às diversas restrições impostas à cessão de créditos 
por instituições financeiras a sociedades não integrantes do Sistema Financeiro Nacional 
dispostas na Resolução nº 2.836, de 30 de maio de 200171. 

																																																													
70 Artigo 1º da Resolução CMN nº 2.686/00. 
 
71 Vejam-se abaixo as aludidas restrições: 
 
“Art. 6º Autorizar as instituições financeiras e as sociedades de arrendamento mercantil a ceder créditos 
oriundos de operações de empréstimo, financiamento e arrendamento mercantil para pessoas não 
integrantes do Sistema Financeiro Nacional, observado que:  
 
I - somente são admitidas as cessões de crédito realizadas sem coobrigação da instituição cedente;  
 
II - não é permitida a recompra dos créditos cedidos;  
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  Do ponto de vista do regulador, esta certamente não seria a melhor 
solução.  As companhias securitizadoras de créditos financeiros possuem, em sua 
estrutura, fragilidades no que tange a conflitos de interesse que se encontram mitigadas 
nos FIDC, conforme já acima exposto: há menos gatekeepers zelando pelo interesse do 
investidor e agindo como delegatários de responsabilidades regulatórias.  No entanto, 
como um rio busca o mar, o mercado deverá buscar soluções menos custosas e 
burocráticas para a securitização, obrigando futuramente o órgão regulador a agir em 
outras frentes. 
 
 
 
 

 

																																																																																																																																																																																			
III - a liquidação das operações deve ser efetuada à vista.  
 
Parágrafo 1º O contrato respectivo deve conter as especificações da operação e permanecer à 
disposição do Banco Central do Brasil na sede da instituição cedente.  
 
Parágrafo 2º Qualquer transação posterior envolvendo os créditos objeto de cessão não poderá 
acarretar retorno do risco, ainda que de forma indireta, para a instituição cedente.  
 
Parágrafo 3º A instituição cedente deve incluir, no primeiro balanço publicado após a realização da 
cessão, nota explicativa informando os valores contábil e de cessão dos créditos, bem como os reflexos 
patrimoniais e no resultado decorrentes da transação.” 


