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ABSTRACT

The authors assess chattel mortgage from the standpoint 
of the judicial reorganization process, considering the 
preservation of the company and of the general principles of 
trade law, and also considering the legal provision regarding 
the abovementioned institutes. 
They deal specifically with the issue of the (im)possibility of 
subjecting creditors holding fiduciary property to the debtor’s 
judicial reorganization, and also with this discussion in the 
Superior Court of Justice. 
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RESUMO

O presente artigo analisa a alienação fiduciária sob a perspectiva 
do processo de recuperação judicial, diante do princípio da pre-
servação da empresa e dos princípios gerais do Direito Comer-
cial, bem como diante da disposição legal acerca dos institutos 
supracitados. 
Trata especificamente da questão da (im) possibilidade da sujei-
ção dos credores titulares da propriedade fiduciária à recupera-
ção judicial do devedor fiduciante, e seu tratamento no Superior 
Tribunal de Justiça.
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1 INTRODUÇÃO, OBJETIVO, METODOLOGIA

O presente artigo trata de uma questão importante e mui-
tas vezes crucial no que diz respeito à recuperação de empresas 
em crise econômico-financeira. A (im) possibilidade da partici-
pação de credores fiduciários, no processo de recuperação ju-
dicial, pode definir a salvação ou corroborar com a falência de 
devedores, observado que seus principais bens estejam dados 
em garantia junto a instituições financeiras.

O tema em questão é de suma relevância e desperta interes-
se, pois, ao interferir na possibilidade do soerguimento de deter-
minada atividade empresarial, pode definir o cenário econômico 
de todo o País, devido ao fato de que o mercado atual não possui 
meios para suportar um sistema travado e desatualizado, sem ga-
rantias legais dadas às instituições financeiras quanto ao recebi-
mento de seus créditos. A quebra de determinada empresa gera-
da pelo fato de que esta alienou seu principal estabelecimento em 
garantia, e agora se vê diante da impossibilidade de quitar suas 
dívidas, pode refletir em diversos âmbitos da sociedade, ocasio-
nando desemprego e enfraquecendo a economia local.

Assim como, por outro lado, o afastamento da garantia fi-
duciária pode ocasionar um aumento em massa dos juros por 
parte das instituições financeiras, fato que também gera reflexos 
sociais, pois, com o aumento dos juros bancários, toda a so-
ciedade é prejudicada com o repasse que as empresas fariam 
para compensar o valor pago de juros às instituições financei-
ras. Nesta última hipótese, o crédito em circulação no mercado 
diminui e, com isso, há recessão econômica. Assim, importante 
é que a moeda e a economia nacional sejam equilibradas e es-
tabilizadas por meio das legislações que envolvem o mercado 
financeiro (THEODORO JÚNIOR, 2003).

O crédito em circulação no mercado influencia uma série 
de questões que o seguem, como investimentos, contratações, 
construções, compra e venda de mercadorias em geral; assim, 
o crédito movimenta a economia local, sendo alcançado com 
maior facilidade e com menos encargos, caso as garantias de 
recebimento sejam maiores. Conforme justificativa, parte-se da 
seguinte questão de pesquisa: De que forma é tratada a sujeição 
dos credores fiduciários ao processo de recuperação judicial do 
devedor fiduciante no Superior Tribunal de Justiça?

O objetivo do presente artigo é entender o contrato de aliena-
ção fiduciária, bem como os créditos que dela decorrem, em seus 
aspectos jurídicos, e estudar o processo de recuperação judicial 
a partir da Lei 11.101/05 e demais dispositivos legais aplicáveis 
ao instituto. A partir disso, busca-se a análise da (im)possibilida-
de da sujeição dos credores titulares da propriedade fiduciária ao 
processo de recuperação judicial, buscando ainda refletir sobre a 

melhor hipótese para a sociedade como um todo, com base no 
princípio da preservação da empresa e nos objetivos principais da 
Lei n. 11.101/05, no que se refere à recuperação de empresas ou 
sociedades empresárias e, posteriormente, verificar a questão no 
âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Deste modo, parte-se do método dedutivo, utilizando pes-
quisa bibliográfica e documental, que se mostram importantes 
para elucidação do tema em questão, juntamente com análises 
jurisprudenciais realizadas no bojo do item 4, de modo a contra-
pô-las à legislação pertinente sobre a matéria em questão, visan-
do cumprir os objetivos propostos. O resultado final é alcançado 
com base na corrente doutrinária composta, dentre outros, por 
Fábio Ulhoa Coelho (2010b), Amador Paes de Almeida (2013) e 
Humberto Theodoro Júnior (2003).

Assim, no item 2, tratar-se-á da alienação fiduciária, sendo 
que esta: [...] consubstancia no modo pelo qual o devedor ou 
fiduciante, a título de garantia, contrata transferência da pro-
priedade resolúvel de coisa imóvel com o credor ou fiduciário. 
(ALBUQUERQUE, 2001, p. 38). Observa-se a característica de 
garantia do referido contrato, portanto, com o vencimento da 
dívida e o não pagamento, no todo ou em parte, pelo devedor, 
a propriedade é consolidada em nome do credor, que deve a 
priori aliená-lo em leilão público (ALBUQUERQUE, 2001).

A recuperação judicial é analisada em seus aspectos le-
gais no item 3, esta é benefício concedido ao empresário ou 
sociedade empresária que passe por crise econômico-finan-
ceira e patrimonial, para que possa superar o atual estado crí-
tico, com o objetivo de reorganizar a empresa em benefício 
dela própria, dos credores e da economia local. Para tanto, 
são empregados esforços da sociedade, do Poder Judiciário, 
do Ministério Público, dos credores e ainda de órgãos espe-
cíficos da recuperação judicial que possuem, por previsão 
legal, função de auxiliar o magistrado na fiscalização do de-
vedor. No mais, a Lei de Falência e Recuperação Judicial traz, 
em seu art. 50, exemplos acerca de instrumentos financeiros, 
administrativos e jurídicos que o devedor pode se valer para 
superar a crise (COELHO, 2016).

Posteriormente, no item 4, estuda-se a impossibilidade 
ou possibilidade de sujeição dos credores fiduciários ao pro-
cesso de recuperação judicial do devedor fiduciante, com 
foco na análise da doutrina e julgados do STJ. Deste modo, 
com base no entendimento de Gladston Mamede (2016), 
tem-se que não é viável permitir que o contrato de alienação 
fiduciária seja meio impeditivo à aplicação da Lei 11.101/05, 
descumprindo os objetivos da recuperação empresarial, com 
a retirada de bens essenciais à manutenção da atividade em-
presária da esfera de propriedade do devedor. Por outro 
lado, conforme entende Fábio Ulhoa Coelho (2010b), seria 
inconstitucional caso o impasse citado seja admitido, pois a 
Constituição da República assegura, de forma veemente, o 
direito à propriedade. Portanto, contrapondo os diplomas le-
gais, verifica-se que o contrato de alienação fiduciária trans-
fere a posse indireta ao credor fiduciário, permanecendo o 
fiduciante apenas com a posse direta. Com isso, possibilitar 
a participação dos credores fiduciários no processo de recu-
peração judicial seria violação ao direito de propriedade e, 
portanto, inconstitucional.

A quebra de determinada empresa gerada pelo 
fato de que esta alienou seu principal 

estabelecimento em garantia, e agora se vê 
diante da impossibilidade de quitar suas 

dívidas, pode refletir em diversos âmbitos da 
sociedade, ocasionando desemprego e 

enfraquecendo a economia local.
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2 CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

E OS CRÉDITOS DECORRENTES: ASPECTOS 

JURÍDICOS

O contrato de alienação fiduciária foi 
instituído no Direito brasileiro em 1965, 
com o advento da Lei 4.728/65, que dis-
ciplina o mercado de capitais e estabele-
ce medidas para o seu desenvolvimento. 
Guarda relação com o conceito romano 
de “fidúcia cum creditore” – na qual o 
devedor, em confiança, vendia seu bem a 
um credor, reservando-lhe, porém o direi-
to de reaver o bem quando da quitação 
da dívida. Desde já se observa o escopo 
de garantia atribuída ao negócio fiduciário 
(FELICIANO, 1999).

Com a evolução da sociedade e do 
Direito: O direito de propriedade dei-
xa de ser visto como uma verdadeira 
plena in re potestas para ter uma fun-
ção econômica. (LIMA, 1999, p. 24, 
grifos do autor). Assim, devido à ne-
cessidade de impulsionar a economia 
na segunda metade da década de ses-
senta em meio a um processo de in-
dustrialização, e ao fato de que as mo-
dalidades de direitos reais de garantia 
– hipoteca e penhor, por exemplo – 
não facilitavam a execução do saldo 
devedor pelas instituições financeiras, 
por ser um processo moroso que de-
manda tempo, e causa riscos quanto 
ao recebimento, viu-se diante da ne-
cessidade de facilitar o acesso da po-
pulação ao crédito e também de criar 
mecanismos para que as instituições 
financeiras pudessem reaver o crédi-
to cedido com maior facilidade. Nesse 
cenário político-econômico, visando 
proteger as cessionárias de créditos e, 
por outro lado, facilitando a obtenção 
dos créditos pelos interessados, foi 
instituída, no ordenamento jurídico, a 
alienação fiduciária em garantia, que, 
como o próprio nome sugere, pos-
sui viés de garantia, sendo esta uma 
garantia real, pois recai sobre o bem 
alienado, que tornou mais eficiente e 
célere o procedimento para cobrir o 
saldo devedor, caso haja, e o fiducian-
te não consiga cumprir suas obriga-
ções (LIMA, 1999). 

Conforme Humberto Theodoro 
Júnior: Girando com capitais alheios, 
os bancos têm de equacionar suas 
operações dentro de padrões merca-
dológicos que lhes assegurem a re-

posição ágil das somas mutuadas. 
Quanto mais pronta e segura essa re-
cuperação, menores serão os encargos 
devidos pelo empréstimo. A contrario 
sensu, quanto maior a inadimplência 
e mais demorada dita recuperação, 
maior terá de ser a remuneração co-
brada no mercado financeiro. O certo 
é que o operador bancário não tem 
como assumir os riscos dos emprésti-
mos senão exigindo da clientela uma 
taxa remuneratória que, além de pro-
porcionar-lhe lucro, lhe garanta cober-
tura para os riscos da inadimplência, 
neles incluídos os custos da Justiça 
para cobrar dos devedores morosos. 
(2003, p. 6, grifos do autor). 

A partir da introdução da Lei 
4.728/65 – Lei do Mercado de Capitais 
–,com alteração realizada pelo Decreto-
Lei n. 911/69, surgiram outras normas 
legais regulamentando variadas modali-
dades de alienação fiduciária, como a Lei 
n. 9.514/97, que dispõe sobre o Sistema 
de Financiamento Imobiliário, institui a 
alienação fiduciária de coisa imóvel e dá 
outras providências, e posteriormente o 
Código Civil – Lei 10.406/2002. 

Frisa-se que a alienação fiduciária 
não visa fornecer vantagens em excesso 
a qualquer das partes do processo, e sim 
garantir o pleno e bom funcionamento 
do mercado e o giro da economia, fazen-
do com que, em última análise, seja aten-
dido um fim social. Humberto Theodoro 
Junior entende que: É preciso que o di-
nheiro circule com segurança de retorno. 
A política monetária e as regras jurídicas 
sobre o crédito têm, pois, fins sociais, pú-
blicos, macroeconômicos. Não têm as re-
gras jurídicas, nesse campo, propósitos 
de tutelar e favorecer nenhuma das par-
tes, credor ou devedor. Isso se faz, hora 
ou outra, apenas como meio de se al-
cançar um fim público (2003, p. 8).

Com base no art. 22 da Lei 9.514/97, 
tem-se que a alienação fiduciária: [...] é 
o negócio jurídico pelo qual o devedor, 
ou fiduciante, com o escopo de garantia, 
contrata a transferência ao credor, ou fi-

duciário, da propriedade resolúvel de coi-
sa imóvel (BRASIL, 1997). Ainda em rela-
ção ao conceito, tem-se que: a alienação 
fiduciária é um contrato formal e aces-
sório, tendo como objetivo principal ga-
rantir o cumprimento de uma obrigação 
convencionada [...] (ALBUQUERQUE, 
2001, p. 17). 

Assim, os conceitos e legislações são 
complementares de modo que, quando 
analisados conjuntamente, remontam 
à alienação fiduciária e suas principais 
características. Em linhas gerais, Fábio 
Ulhoa Coelho entende que: Em suma, 
atualmente, apesar da diversidade dos 
diplomas legais, que sugerem uma in-
desculpável falta de sistematicidade da 
matéria, não é difícil delinear o regi-
me jurídico da propriedade fiduciária. 
Qualquer que seja o seu objeto, apli-
cam-se, como normas gerais, os arts. 
1.361 a 1.368 do Código Civil. Recaindo 
a garantia sobre imóveis, submete-se 
o instituto aos arts. 22 a 33 da Lei n. 
9.514/91; quando tiver por objeto bem 
móvel fungível ou direito creditório, 
incide o art. 66-B, §§3º a 6º, da Lei n. 
4.728/65 (2010a, p. 257).

Tem-se, então, que o contrato de 
alienação fiduciária é meio instrumental 
que visa à instituição da propriedade fi-
duciária, na qual o credor fiduciário tem 
a posse indireta do bem alienado, per-
manecendo o devedor fiduciante com a 
posse direta. Caso ocorra o cumprimento 
da obrigação pactuada no prazo determi-
nado, a propriedade plena retorna ao de-
vedor, que passa às condições iniciais de 
proprietário. Porém, caso haja o inadim-
plemento das prestações, a propriedade 
se resolve em favor do credor, hipótese 
em que pode dispor do bem, alienando-
-o judicialmente ou extrajudicialmente, 
salvo se o devedor tiver pago 40% do 
valor total financiado, situação na qual 
este poderá purgar a mora, conforme 
a Súmula 284 do Superior Tribunal de 
Justiça. Deste modo, diz-se que o credor 
possui a propriedade resolúvel do bem 
(TARTUCE, 2011). Nesse sentir, João 

O contrato de alienação fiduciária foi instituído no Direito 
brasileiro em 1965, com o advento da Lei 4.728/65, que 
disciplina o mercado de capitais e estabelece medidas  
para o seu desenvolvimento. 
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Roberto Parizatto entende que: Tem-se que o bem dado em 
garantia da dívida, embora permaneça em poder do devedor, 
implica na transferência da propriedade do mesmo ao credor, 
que recebendo tal garantia se obriga, tão-logo receba o valor 
de seu crédito, a restituí-lo, ou seja, a transmitir ao devedor a 
propriedade do bem.

O credor fiduciário embora adquira a propriedade do bem, 
não pode dele dispor, pois, que não possui in casu, a proprie-
dade plena do bem, devendo assim aguardar o adimplemento 
da obrigação ajustada com o devedor fiduciante, para então 
devolver a propriedade deste ao mesmo (1998, p. 7).

A propriedade fiduciária é instituída por meio de contrato 
público ou particular entre as partes, que serve de título à citada 
propriedade. Para a validade deste contrato, que é obrigatoria-
mente constituído por escrito, é necessário conter a discrimina-
ção de, no mínimo, uma estimativa do valor devido, quando 
não for possível indicar sua integralidade, bem como prazo para 
pagamento, mais as taxas de juros e a descrição do bem com 
suas características indispensáveis à sua identificação, conforme 
determinado pelo art. 1.362 do Código Civil, combinado com o 
art. 1º do Decreto-Lei n. 911/69 (GONÇALVES, 2015).

Constituída a propriedade fiduciária com o devido registro, 
no Cartório de Registro de Títulos e Documentos do domicílio 
do credor – nos casos relacionados a bens móveis, conforme § 
1º do art. 1º do Decreto Lei 911/69 – ou no Cartório de Registro 
de Imóveis – quando o bem alienado é um imóvel, nos termos 
do art. 23, parágrafo único, da Lei n. 9.514/97 – a alienação 
fiduciária passa a ser oponível contra terceiros, pois o instru-
mento passa a ser de conhecimento público. Assim, o devedor 
não poderá alienar o bem a terceiro e, caso o faça, pode ser 
enquadrado no art. 171 do Código Penal, que trata do crime de 
estelionato (ALBUQUERQUE, 2001).

A garantia da alienação fiduciária efetiva-se de modo dis-
tinto, a depender da modalidade do bem alienado – móvel ou 
imóvel. Assim, no que se refere aos bens móveis, caso haja ven-
cimento da dívida, o credor fiduciário independe de leilão ou 
hasta pública para vender o bem objeto do contrato a terceiros 
seguindo a disposição do art. 2º do Decreto-lei 911/69, poden-
do inclusive se valer da ação de busca e apreensão do bem, por 
autorização expressa do art. 3º do diploma legal citado, sen-
do que, para tal, há o requisito obrigatório da comprovação da 
mora, que pode ser feita por meio de protesto ou notificação 
extrajudicial com aviso de recebimento. 

Com a concessão da liminar na ação supra, ocorre conso-
lidação da propriedade em favor do credor fiduciário após o 
decurso do prazo de cinco dias, salvo se, neste prazo, o deve-
dor purgar a mora, hipótese em que é resolvida a propriedade 

em favor do fiduciante, conforme § 1º do art. 3º do Decreto-
lei 911/69. No mais, consolidada a propriedade em nome do 
credor e vendido o bem, o valor arrecadado é utilizado para o 
pagamento da dívida e de todas as despesas relacionadas à co-
brança. Caso o valor arrecadado seja insuficiente para saldar as 
despesas, o devedor continua obrigado a quitar o restante; por 
outro lado, caso o saldo seja positivo, ele será restituído. Caso o 
bem objeto do contrato não seja encontrado, segue-se a norma 
do art. 4º do Decreto-lei 911/69 (COELHO, 2010a).

Já no que diz respeito aos bens imóveis, a regulamentação 
é feita pela Lei 9.514/97. Assim, diferentemente do que diz res-
peito aos bens móveis e, conforme art. 26 da citada Lei, neste 
caso, a mora será comprovada por intimação, feita pelo oficial 
do Cartório de Registro de Imóveis ao devedor fiduciante, que 
pode ser feita a requerimento do credor ou por meio de so-
licitação do oficial. Desse modo, comprovada a mora, é dado 
o prazo de 15 dias úteis1 para que o devedor quite totalmen-
te a dívida – purgue a mora – hipótese na qual resta solucio-
nada a questão. Porém, caso não o faça, o oficial do Cartório 
deve efetuar a devida anotação na matrícula do imóvel, trans-
ferindo efetivamente a propriedade deste ao credor fiduciário. 
Posteriormente à consolidação da propriedade o credor possui 
30 dias para vender o bem em leilão observando, então, as con-
dições do art. 27, também da Lei 9.514/97. Realizada a venda, 
as questões relativas ao saldo seguem o mesmo entendimento 
quanto aos bens móveis. (ALBUQUERQUE, 2001).

Assim, de todo o exposto, chega-se à conclusão de que o 
contrato de alienação fiduciária transfere ao credor fiduciário a 
propriedade da coisa, mantendo o devedor como possuidor di-
reto e na condição de depositário. Com isso, o bem objeto do 
contrato não mais integra a esfera patrimonial do devedor até 
que se implemente a condição resolutiva, qual seja, o adimple-
mento da obrigação contratada, que, caso não aconteça, possi-
bilita que o credor tome as medidas legais cabíveis para recupe-
rar seu crédito, como por exemplo, efetuando a venda do bem. 
Tal conclusão é importante, pois dá subsídio ao item 4 deste 
artigo, na medida em que define questões atinentes à proprie-
dade do bem dado em garantia, fato crucial para definir a (im) 
possibilidade da participação dos credores fiduciários no pro-
cesso de recuperação judicial do devedor fiduciário.

3 O PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Inicialmente, na Idade Média, a insolvência era tratada como 
fato inaceitável perante a sociedade, possuindo caráter criminal 
e amplamente repressivo, com larga exposição social quanto à 
crise, por ser considerada um ato de ilusão da pessoa devedora 
para com seus credores, que confiaram em sua palavra. O ter-
mo falência vem do verbo latino fallere, que quer dizer enganar, 
assim, o devedor era considerado um criminoso. Não obstante, 
os devedores eram responsabilizados pessoalmente por seus 
débitos; nesse sentido, Amador Paes de Almeida disserta que: 
Nessa fase, a falência é vista como um delito, cercando-se o 
falido de infâmia e impondo-se-lhe penas que vão da prisão 
à mutilação – Falliti sunt fraudatores (Os falidos são fraudado-
res, enganadores, velhacos). (ALMEIDA, 2013, p. 30, grifos do 
autor). Tem-se então que: A insolvência, portanto, era hipóte-
se de capitis diminutio maxima, ou seja, do maior decaimento 

O princípio da preservação da atividade 
empresarial é considerado um instrumento de 

interpretação das normas referentes à 
recuperação judicial, porém, não possui caráter 

absoluto, sendo relativizado quando 
relacionado ao interesse dos credores. 
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de condição social, perdendo o devedor 
seu status político (status civitatis) de ci-
dadão, sua liberdade e, até, a sua vida. 
(MAMEDE, 2016, p. 9, grifos do autor).

Com o surgimento da moratória, 
como meio de concórdia entre devedo-
res e credores, foram então distinguidos 
bons e maus pagadores, e, posterior-
mente, esta evoluiu e deu lugar à con-
cordata, a qual constituía meio menos 
gravoso para proteger insolventes consi-
derados honestos e bons pagadores da 
falência, e possuía, então, o viés de pre-
venção. Portanto, o devedor considerado 
culpado pela atual situação crítica não 
faria jus ao instituto supra. A concorda-
ta era caracterizada por possuir o condão 
de favor judicial, que dependia unica-
mente da avaliação do julgador para que 
fosse concedida. (ALMEIDA, 2013).

No âmbito do Direito brasileiro, devi-
do à ineficácia do instituto da concorda-
ta instituída pelo Decreto-lei n. 7.661/45, 
por não garantir recursos necessários à 
recuperação do devedor, tornou-se indis-
pensável realizar mudanças no ordena-
mento jurídico, fato que ocorreu com a 
edição da Lei de Falências e Recuperação 
de Empresas, n. 11.101, de 9 de fevereiro 
de 2005, que possui propósito especifi-
cado em seu art. 47. 

Assim, a recuperação judicial é um 
meio facultativo, ao qual têm direito o 
empresário e a sociedade empresária, 
que, com as etapas legais, visam reparar 
problemas econômicos por eles sofridos, 
acarretando, desse modo, a salvaguarda 
de empresas – não sendo o empresário 
protegido pela Lei – em crise de natureza 
econômica, financeira e patrimonial, fa-
zendo com que ela cumpra sua função 
social e estimulando a atividade econô-
mica, pois demonstra que o Estado bra-
sileiro toma medidas para evitar a falên-
cia de empresas que sofrem crises. Com 
todo esse sistema jurídico de recupera-
ção, são privilegiados princípios como 
o da livre iniciativa, da função social da 
propriedade e da primazia do trabalho, 
bem como o da preservação da empre-
sa. (ALMEIDA, 2013; BARUFALDI, 2009; 
MORAES, 2013).

Assim, há fomento da atividade eco-
nômica, estimulando empresários e em-
preendedores a investirem no País. Isso 
porque, com o advento da Lei 11.101/05, 
o exercício da atividade empresária tor-

nou-se menos gravoso, sob a perspecti-
va das crises suportadas por empresários 
individuais e sociedades empresárias em 
diversos ramos, por motivos muitas ve-
zes naturais e intrínsecos à própria ativi-
dade econômica desenvolvida e ao mer-
cado no qual é inserida. As crises estão 
ligadas à empresa, podendo advir do 
envelhecimento de seu maquinário, fal-
ta de gerenciamento ou organização, ou 
até mesmo da situação econômica pela 
qual o País passa. (MAMEDE, 2016).

O princípio da preservação da 
atividade empresarial é considerado 
um instrumento de interpretação das 
normas referentes à recuperação ju-
dicial, porém, não possui caráter ab-
soluto, sendo relativizado quando re-
lacionado ao interesse dos credores. 
Sua invocação não pode restringir de 
modo geral os interesses e direitos 
dos credores – pode apenas suspen-
der direitos – bem como seu exercí-
cio, que sobressaem em relação ao in-
teresse do empresário. Sua aplicação 
deve ser proporcional levando-se em 
conta a possibilidade de recuperação 
da atividade empresária, sua viabilida-
de, entre outros requisitos impostos 
(BARUFALDI, 2009).

Trata-se então de uma legislação 
dotada de princípios que visam possi-
bilitar o saneamento das diversas cri-
ses, retirando devedores do quadro de 
insolvência e aumentando os créditos 
disponíveis no mercado financeiro e 
em consequência – por tornar a ativi-
dade empresária menos gravosa – di-
minuindo seus custos (AYOUB, 2008). 
Do mesmo modo, Daniel Adensohn de 
Souza (2009, p. 67) relata que: o obje-
tivo da recuperação judicial é sanear a 
crise econômico-financeira do devedor 
em insolvência, que possua viabilidade 
econômica, tornando-o novamente um 
agente econômico competitivo e pro-
dutivo, de maneira a cumprir sua fun-
ção econômico-social. Assim, podemos 
conceituar a recuperação judicial como 

sendo um instrumento de negociação 
coletiva, colocado à disposição do de-
vedor, com o objetivo de sanear sua 
crise econômico-financeira, através de 
um plano de recuperação de conteúdo 
flexível, que deverá ser aprovado pelos 
credores e homologado pelo juiz.

Salienta-se assim a importância do 
juiz no processo de recuperação judicial, 
que, embora às vezes limitado à atuação 
da Assembleia-Geral dos Credores, pos-
sui meios capazes de fazer valer a lei e 
garantir o funcionamento da atividade 
empresarial. Desse modo: Indispensável, 
portanto, repensar a conduta e a atua-
ção do juiz à frente do processo com o 
objetivo de garantir o incentivo à ativi-
dade empresarial, que é responsável 
pelo desenvolvimento do país. (AYOUB, 
2008, p. 91). Portanto, o papel do juiz no 
processo de recuperação judicial faz-se 
importantíssimo, pois o sucesso da lei: 
[...] muito dependerá da postura pró-a-
tiva dos magistrados que devem buscar 
interpretar as normas jurídicas sem per-
der de vista as conseqüências econômi-
cas. (IDEM, p. 103).

Para fazer jus à recuperação judi-
cial, Fábio Ulhoa Coelho (2005) entende 
que a empresa deve ser viável, pois as-

sim seria justo o sacrifício da sociedade 
para com o soerguimento desta. Analisa 
a viabilidade da empresa sob a ótica de 
sua importância social, da mão de obra e 
tecnologia existentes, do ativo e passivo, 
da idade da empresa e de seu aspecto 
econômico. Segundo o autor, todos es-
tes pontos devem ser analisados no cur-
so do processo de recuperação judicial, 
para proteger a sociedade brasileira de 
uma recuperação onerosa e desvantajo-
sa aos seus integrantes, que arcam direta 
ou indiretamente com o ônus da recupe-
ração judicial.

Desse modo, [...] a concessão da re-
cuperação judicial não é um direito sub-
jetivo absoluto do devedor. Se não hou-
ver possibilidade de se aplicar o instituto 
da recuperação, não haverá alternativa 

O princípio da preservação da atividade empresarial é 
considerado um instrumento de interpretação das normas 
referentes à recuperação judicial, porém, não possui 
caráter absoluto, sendo relativizado quando relacionado  
ao interesse dos credores.
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a não ser decretar a falência da empresa. (MORAES, 2013, p. 
231). Por outro lado, só é fundamentado o fim da empresa em 
crise quando a sociedade estiver “em perigo” e não puder su-
portar o ônus da recuperação, pois caso oposto, sua subsistên-
cia é de interesse social (AYOUB, 2008).

O art. 48 da Lei de Falências e Recuperação de Empresas 
elenca condições para ser sujeito ativo legítimo no processo de re-
cuperação. Vale ressaltar que a Lei 11.101/05 não pode ser aplica-
da aos constantes no art. 2º, que, nos casos de possível dificulda-
de econômica, devem observar as disposições contidas no bojo 
de sua lei própria, sendo afastada a aplicação das disposições da 
recuperação judicial e falimentar. Assim, quanto aos requisitos, 
além de ser viável e obter aprovação mínima na Assembleia-Geral 
dos Credores, o empresário deve explorar a atividade econômica 
por mais de dois anos, não ter sido objeto de recuperação há me-
nos de cinco anos, não estar falida e não ter seus administradores 
ou sócio controlador condenados por crimes de natureza falimen-
tar. Ainda há necessidade de estar enfrentando crise econômico-
-financeira, portanto, sob o risco de se ver quebrada. Existe tam-
bém o elemento volitivo, que é a vontade do devedor, sendo 
essencial para a recuperação judicial, não cabendo aos credores 
elaborar plano de recuperação por iniciativa própria e requerer o 
benefício (COELHO, 2016; SOUZA, 2009).

O pedido de recuperação deve conter os requisitos exigi-
dos pelo art. 51 da Lei 11.101/05, e com sua apresentação dá-
-se início à fase postulatória, findando-se esta com o despacho 
de processamento do pedido proferido pelo juiz competente. 
Com isso, inicia-se a fase deliberativa, na qual são analisados os 
créditos e aprovado o plano de recuperação judicial de acordo 
com as disposições legais, assim é proferida decisão que con-
cede o pedido de recuperação, finalizando a fase em questão 
(MORAES, 2013).

Via de regra, todos os créditos existentes à data do pedido 
– protocolo – da recuperação judicial, ainda que não vencidos, 
estão sujeitos ao processo e podem integrar o plano de recu-
peração, conforme art. 49 da Lei 11.101/05. Contudo, cuidou o 
citado diploma legal de excepcionar a participação de débitos 
tributários, que não podem ser atingidos ou modificados pelo 
plano de reerguimento. Assim, necessário é que o devedor faça 
um parcelamento junto ao órgão competente nos termos do 
Código Tributário Nacional. A Lei impõe, em seu art. 54, requi-
sitos para o pagamento de credores trabalhistas conforme ex-
plica Waldo Fazzio Júnior: Essa proposta não poderá estipular 
prazo superior a 1 (um) ano para pagamento dos créditos 
trabalhistas e acidentários vencidos até a data do pedido de 
recuperação. Também, não poderá fixar prazo superior a 30 

(trinta) dias para o pagamento dos créditos estritamente sala-
riais vencidos nos 3 (três) meses anteriores ao pedido. O limite 
desse pagamento é de 5 (cinco) salários mínimos por traba-
lhador (2008, p. 621).

Cumpre ressaltar ainda a existência das travas bancárias – 
por exemplo, a alienação fiduciária –, que constituem um impe-
dimento – por isso, “travas” – ao alcance da recuperação pela 
empresa, pois são institutos que retiram determinados credores 
da sujeição ao processo de recuperação judicial. São garantias 
consideradas mais eficazes, seguras e céleres, das quais são be-
neficiadas geralmente instituições financeiras atuantes no mer-
cado de capitais, que celebram contrato no qual são alienados 
– pelo devedor – bens em garantia ao crédito contraído. Dão 
maior facilidade no alcance da satisfação das obrigações contra-
ídas pela sociedade empresária, que, com isso, visam possibili-
tar maior desenvolvimento econômico, flexibilizando as taxas e 
juros bancários (COELHO, 2010b; MORAES, 2013).

A Lei de Falências e Recuperação de Empresas dispõe, em 
seu art. 50, de modo exemplificativo, alguns: [...] instrumentos 
financeiros, administrativos e jurídicos que normalmente são 
empregados na superação de crises de empresas (MORAES, 
2013, p. 236). Porém, não é defeso em lei o uso de qualquer 
outra hipótese que seja viável, lícita e importante para o pro-
cesso, podendo então ser disposto no plano de recuperação, 
estando sujeito à aprovação da Assembleia Geral dos Credores 
e ao crivo do magistrado.

Assim, no prazo de 60 dias úteis2, a contar da publicação da 
decisão que deferiu pedido de processamento da recuperação, 
deve ser apresentado o plano de recuperação judicial conten-
do em seu bojo os instrumentos necessários e ideais ao reer-
guimento da empresa em crise, bem como os requisitos legais 
exigidos pelo art. 53 da Lei de Falências e Recuperação Judicial.

Ao receber o plano de recuperação, o juiz publica edital 
para informar aos credores sobre o processo e possibilitar a ma-
nifestação de suas objeções, conforme art. 55 da Lei 11.101/05. 
Existindo objeções, o juiz deve convocar a assembleia geral de 
credores para deliberar sobre o tema, que caso rejeite a propos-
ta do devedor, o juiz deve decretar sua falência. A alteração do 
plano de recuperação judicial pode ser feita na forma do art. 56, 
§ 3º, da citada Lei, porém o devedor não é obrigado a suportar 
uma recuperação que não lhe seja conveniente e fuja de seus 
interesses, por isso possui o direito de não concordar com al-
terações propostas pela assembleia geral de credores (FAZZIO 
JÚNIOR, 2008; MAMEDE, 2016; MORAES, 2013).

Nos termos do art. 57 da Lei 11.101/05, o devedor deve 
apresentar certidões negativas de débitos tributários, obedecen-
do assim às normas do Código Tributário Nacional para tanto. 
Após, concedido o pedido de recuperação judicial conforme o 
art. 58 da citada Lei, tem-se início a fase de execução, na qual 
ocorre o cumprimento do plano pelo devedor, caso contrário, 
pode ter decretada sua falência, por isso qualquer ato que se 
deseja praticar diferentemente do estabelecido no plano, deve 
ser solicitado ao juiz, que, por sua vez, convoca a assembleia 
geral dos credores para deliberar sobre possíveis alterações ao 
projeto de recuperação. A decisão de concessão é título executi-
vo judicial, podendo inclusive ser objeto de execução caso haja 
qualquer descumprimento do plano de recuperação judicial 

Com a utilização do instituto da alienação 
fiduciária, as instituições financeiras são 

protegidas e desse modo é gerado um 
benefício social, pois com tal proteção  

os credores fiduciários não sofrem – ou 
reduzem potencialmente – prejuízos com  

insolvência dos devedores.
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(COELHO, 2016; MORAES, 2013).
O empresário individual ou socie-

dade empresária tem dois anos para 
cumprir o plano de recuperação judicial, 
que, desse modo, é proferida sentença 
de encerramento, dando por finalizado 
o processo, fato este que atenderá aos 
objetivos do instituto. Assim, Fábio Ulhoa 
Coelho relata que: De duas formas di-
ferentes se encerra a fase de execução 
do processo de recuperação judicial. A 
primeira corresponde ao cumprimen-
to do plano de recuperação no prazo 
de até 2 anos. Nesse caso, o juiz pro-
fere a sentença de encerramento, de-
terminando a quitação dos honorários 
do administrador judicial e das custas 
remanescentes, a apresentação em 15 
dias de relatório do administrador judi-
cial, a dissolução dos órgãos auxiliares 
da recuperação judicial e a comunica-
ção à Junta Comercial do término do 
processo. A segunda decorre do pedido 
de desistência da devedora beneficiada, 
que poderá ser apresentada a qualquer 
tempo e está sempre sujeita à aprova-
ção pela Assembleia Geral dos Credores 
(2016, p. 395).

Por fim: No Direito brasileiro, abs-
traída a hipótese de desistência, não 
há terceira alternativa: quem requer o 
benefício da recuperação judicial ou o 
obtém ou terá sua falência decretada 
(MORAES, 2013, p. 258). As hipóteses 
de convolação da recuperação judicial 
em falência são tratadas no art. 73 da lei 
11.101/05. Deste modo, caso a reque-
rente não consiga a concessão da recu-
peração judicial ou, caso a tenha, não 
cumpra as determinações legais relativas 
ao processo, regras de pagamento e con-
dições contidas em seu plano, terá sua 
falência decretada pelo juiz, sendo assim 
convolada a recuperação em falência.

Conforme visto neste tópico, à luz 
do disposto no § 3º do art. 49 da Lei 
11.101/05, os credores fiduciários são 
excluídos expressamente do processo de 
recuperação judicial do devedor. Porém, 
tal fato contraria veemente o objetivo 
principal da recuperação judicial, qual 
seja, o soerguimento da empresa – am-
parado no princípio da preservação da 
atividade empresarial –, na medida em 
que deixa a sociedade empresária em 
crise sem recursos para uma possível 
recuperação. Este conflito normativo dá 

ensejo à discussão acerca da (não) su-
jeição dos credores fiduciários à possível 
recuperação judicial do devedor. Assim, 
contraposta ao item 2, esta análise é fato 
primordial para o disposto no item 4.

4 A (IM) POSSIBILIDADE DE 

PARTICIPAÇÃO DOS CREDORES 

FIDUCIÁRIOS NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Como visto no item 2 deste artigo, 
a alienação fiduciária visa proporcionar 
maior proteção às operações de conces-
são de créditos, que passam a serem re-
alizadas com maior “facilidade” e quan-
tidade. Desse modo, devido ao fato de 
o crédito ser: [...] poderoso instrumento 
a serviço do incremento da indústria e 
do comércio (BERTOLDI, 2015, p. 788), 
a alienação fiduciária faz-se meio eficaz 
para promover o desenvolvimento eco-
nômico simplesmente por assegurar o 
recebimento do saldo devedor gerado 
por possíveis inadimplências, pois com 
sua instituição há verdadeira transferên-
cia da propriedade de um bem, indepen-
dentemente de sua natureza, ao credor 
fiduciário, que tem instituída, a partir da 
celebração do contrato, a posse indireta 
e a propriedade resolúvel em seu favor.

Em comum a isso, tem-se o propó-
sito da Lei 11.101/2005, estudado no 
item 3, que é: [...] a proteção jurídica 
do mercado, o qual, desenvolvendo-se 
de modo sadio, potencialmente atua 
em benefício da sociedade como um 
todo e do crescimento econômico do 
País. (RIBEIRO, 2015, p. 495). Em meio 
a esse contexto, observa-se a discussão 
doutrinária a respeito da possibilidade, 
ou não, da participação dos credores fi-
duciários – em sua maioria bancos – no 
processo de recuperação judicial. Parte 
da doutrina sustenta que os credores 
fiduciários devem participar do pro-
cesso normalmente, hipótese em que 
são classificados no quadro de credo-
res, obedecendo às determinações le-

gais, pois a alienação fiduciária muitas 
vezes pode prejudicar a viabilidade da 
empresa e sua recuperação. Conforme 
Gladston Mamede, tem-se que: [...] No 
entanto, acredito, não se deverá admi-
tir que a via da propriedade resolúvel 
se constitua em verdadeiro empecilho 
à aplicação da Lei 11.101/05, vencen-
do a determinação do seu artigo 47. 
Isso poderá acontecer sempre que se 
tenha alienação fiduciária de elemen-
tos essenciais da empresa, como esto-
que, insumos e até a cessão fiduciária 
de recebíveis futuros, ou seja, quando 
o financiamento tenha por garantia o 
faturamento que a empresa obterá no 
futuro. Tal operação, a bem da preci-
são, aliena o caixa da empresa e, as-
sim, torna inviável sua recuperação 
judicial, em desproveito de todos os 
demais credores, incluindo trabalha-
dores. (2016, p. 136).

Assim, a alienação fiduciária – pro-
priedade resolúvel – não deve ser apli-
cada e com isso o credor fiduciário deve 
participar do processo de recuperação 
judicial, pois o instituto citado constitui 
meio impeditivo à aplicação das dispo-
sições da Lei 11.101/05 e, do mesmo 

modo, quando se desencontrar dos prin-
cípios norteadores da lei, sendo eles o da 
preservação da empresa e de sua fun-
ção social. Com relação à cessão fiduciá-
ria de direitos creditícios, Paulo Roberto 
Colombo Arnoldi (2010) traz a tese de 
que as empresas cedentes do crédito 
em alienação fiduciária não podem ficar 
à mercê deste contrato, sem quaisquer 
recebíveis para poder saldar seus débitos 
em momentos de dificuldade econômi-
co-financeira, pois deste modo uma cri-
se maior seria inevitável e, sem dúvidas, 
com amplas consequências, inviabilizan-
do completamente o exercício da ativida-
de empresária. Com isso, como dito, é 
violado o objetivo da Lei 11.101/05 de 
proteger e preservar a empresa para, no 

No Brasil, em momento tão delicado devido à crise, 
desemprego e corrupção, elevar os juros bancários e,  
por consequência, diminuir o crédito – pecúnia – em 
circulação não é boa escolha, visto que o mercado 
necessita ser movimentado para que todo o sistema 
capitalista funcione em sintonia [...]
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fim, beneficiar a sociedade em geral.
Não obstante isso, Fábio Ulhoa Coelho (2010b), 

Amador Paes de Almeida (2013), Marcia Clara Pereira 
Ribeiro (2015), entre outros integrantes da corrente ma-
joritária, sustentam a impossibilidade da participação dos 
credores fiduciários no processo de recuperação judicial, 
pois, como a alienação fiduciária visa proteger os emprés-
timos disponibilizados pelas instituições financeiras a ter-
ceiros, nada mais justo do que proteger tal crédito ainda 
no processo de insolvência da sociedade empresária, vis-
to que, desse modo, ocorre o barateamento dos juros de 
mercado, beneficiando não só os empresários individuais 
ou coletivos, mas também a comunidade como um todo.

Levando em consideração a corrente doutrinária da 
não sujeição dos credores fiduciários – de bens móveis 
ou imóveis – à recuperação judicial do devedor fiduciante, 
tem-se assim que as condições contratuais são prestigia-
das, sobressaindo o direito de propriedade que o credor 
possui sobre a coisa – pois com a alienação fiduciária há 
transferência da propriedade, visto que o devedor perma-
nece apenas com a posse direta do bem –, observando 
então a legislação específica aplicada ao contrato, isso nos 
temos do art. 49, § 3º, da Lei de Falência e Recuperação de 
Empresas. Deste modo, a única ressalva é que incide sobre 
o bem dado em garantia, quando este se faz indispensável 
para o funcionamento e manutenção da atividade empre-
sária, o curso do prazo prescricional de cento e oitenta dias 
constante no § 4º do art. 6º da Lei 11.101/05, que impede 
a venda ou retirada desses bens essenciais da proprieda-
de do devedor durante o referido prazo, que é contado a 
partir do deferimento do processamento da recuperação 
judicial (ALMEIDA, 2013; MORAES, 2013), pois que, [...] 
quanto aos titulares da posição de proprietários fiduciá-
rios, a lei lhes assegura a fruição do resultado econômico-
-financeiro de bens objeto de propriedade fiduciária, com 
independência em relação ao processo de falência ou de 
recuperação de empresa, a eles garantindo a apropriação 
do produto da conversão do bem em dinheiro, até o limi-
te do seu crédito, vedada, entretanto, a venda ou retirada 
do estabelecimento da empresa recuperanda das máqui-
nas e equipamentos alienados fiduciariamente, mas que 
sejam necessários ao exercício da atividade empresarial 
(Lei 11.101/2005, arts. 49, § 3º, e 119, IX). (ASSUMPÇÃO; 
CHALHUB, 2009, p. 100).

Com a utilização do instituto da alienação fiduciária, 
as instituições financeiras são protegidas e desse modo é 
gerado um benefício social, pois com tal proteção os cre-
dores fiduciários não sofrem – ou reduzem potencialmente 
– prejuízos com insolvência dos devedores.

Assim, o mercado é favorecido na medida em que 
se torna favorável à retomada do desenvolvimento eco-
nômico, por possibilitar maiores condições para que os 
negócios envolvidos tenham menor valor em seu desen-
volvimento e, por consequência, causem tendência a aná-
lises mais flexíveis dos juros bancários (COELHO, 2012; 
MORAES, 2013).

A alienação fiduciária causa transferência e, por ób-

vio, garante direitos de propriedade ao credor fiduciário, 
na medida em que este possui a propriedade resolúvel e 
a posse indireta da coisa objeto do contrato, instituídas a 
seu favor no momento em que o devedor fiduciante entre-
ga seu bem como garantia de pagamento de determinada 
obrigação contraída, conforme visto no item 2. Dessarte: 
[...] quando do efetivo pagamento da dívida, a garantia se 
extingue automaticamente e o bem é revertido novamente 
em favor do devedor. (BERTOLDI, 2015, p. 789). Com isso, 
o devedor possui apenas a posse direta e permanece na 
condição de depositário.

Portanto, o bem não mais integra o patrimônio do 
devedor fiduciante e enquanto não for implementada a 
condição resolutiva, pertence legalmente ao credor – lo-
gicamente que com algumas limitações – e assim, devi-
do à proteção constitucional dada ao direito de proprie-
dade, conforme art. 5º, XXII, da Constituição da República 
Federativa do Brasil, não pode lei ordinária violar o direito 
de propriedade, por ser medida inconstitucional. Tem-se 
que: [...] seria inconstitucional, em outras palavras, even-
tual previsão da lei falimentar no sentido de submeter aos 
efeitos da recuperação judicial o credor titular de direito 
real em garantia [...] (COELHO, 2010b, p. 27).

A jurisprudência pátria tem-se posicionado pela corren-
te majoritária, conforme constatado na análise dos julga-
mentos dos Recursos Especiais 1.202.918/SP; 1.263.500/
ES; 1.412.529/SP; 1.549.529/SP e 1.559.457/MT.

Desse modo, a não sujeição dos credores fiduciários 
ao processo de recuperação judicial é defendida em di-
versas ocasiões. Nos julgados analisados, verifica-se este 
posicionamento e, a exemplo, cita-se trecho do voto do 
Ministro da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, 
Marco Aurélio Bellizze, no julgamento do Recurso Especial 
n. 1.549.529/SP: Note-se, assim, um acentuado enfraque-
cimento da importância do sujeito de direito, seja ele o 
fiduciário ou o fiduciante, uma vez que a titularidade da 
propriedade passa a ser exercida exclusivamente como 
forma de consecução da finalidade antevista. [...]. Todas 
essas disposições legais deixam evidente a compreensão 
do legislador de que a propriedade fiduciária responderá 
exclusivamente pela finalidade almejada, distanciando-se 
do interesse subjetivo lateral das partes contratantes [...] 
(2016, p. 5).

Observa-se então que o julgador, antes de qualquer 
outra coisa, fortalece a finalidade do contrato de alienação 
fiduciária. Não importa as partes envolvidas e seus interes-
ses, e sim o fim com o qual esta modalidade contratual fora 
inserida no ordenamento jurídico brasileiro. Por óbvio, que 
tal finalidade – que visa à satisfação do crédito – atende 
aos anseios do credor fiduciário por sanar seu crédito, mas 
isso não por se tratar de benefícios ou vantagens, e sim de-
vido à própria finalidade do instituto, que traz segurança ao 
recebimento do crédito. Nesta toada, continua o Relator: 
Nessa linha, o afastamento do credor titular da condição 
de proprietário fiduciário dos efeitos da recuperação judi-
cial disposto no art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/05 é coeren-
te com toda a sistemática legal arquitetada para albergar 
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o instituto da propriedade fiduciária. 
Porque distanciado o referido institu-
to dos interesses dos sujeitos envol-
vidos, tem-se por irrelevante a iden-
tificação pessoal do fiduciante ou do 
fiduciário com o bem imóvel ou com 
o próprio recuperando, simplifican-
do-se assim o sistema de garantia, 
de forma que o bem imóvel estará 
indissociavelmente vinculado ao cré-
dito garantido (BELLIZZE, 2016, p. 5).

Ao vincular o bem dado em ga-
rantia ao crédito, o objetivo principal 
é assegurar seu recebimento nos ca-
sos de inadimplemento contratual por 
parte do devedor fiduciário, assim, o 
contrato de alienação fiduciária cum-
pre seu escopo legal. A alienação fi-
duciária é utilizada então, desde o 
início, com tal finalidade, motivo pelo 
qual nessas hipóteses os juros pra-
ticados no mercado financeiro são 
mais baixos que nas garantias hipo-
tecárias, por exemplo. Observa-se o 
voto da Ministra Maria Isabel Gallotti, 
no julgamento do Recurso Especial n. 
1.263.500/ES: Se, por um lado, a dis-
ciplina legal da cessão fiduciária de 
título de crédito coloca os bancos em 
situação extremamente privilegiada 
em relação aos demais credores, até 
mesmo aos titulares de garantia real 
(cujo bem pode ser considerado in-
dispensável à atividade empresarial), 
e dificulta a recuperação da empresa, 
por outro, não se pode desconside-
rar que a forte expectativa de retor-
no do capital decorrente deste tipo 
de garantia permite a concessão de 
financiamentos com a menor taxa de 
risco e, portanto, induz à diminuição 
do spread bancário, o que beneficia 
a atividade empresarial e o sistema 
financeiro nacional como um todo 
(2013, p. 7).

A instituição financeira cede o cré-
dito tendo em vista uma fácil recupe-
ração nos casos de inadimplemento 
e, não seria justo, nem viável econo-
micamente, frustrar tal garantia de re-
cebimento, visto que, em parte, a cir-
culação de créditos e o crescimento 
econômico dependem do emprésti-
mo de créditos.

Observa-se, nos julgados, que a 
divergência no Superior Tribunal de 
Justiça se enquadra de forma mais am-

pla no que tange à aplicação da não 
sujeição dos credores fiduciários ao 
processo de recuperação judicial nos 
casos de cessão fiduciária, ou quan-
to à necessidade do registro do con-
trato nos cartórios competentes para 
que possam produzir efeitos. Embora 
o presente artigo não trate especifica-
mente dessas questões, frisa-se que o 
posicionamento dominante é o rela-
cionado à “igualdade” de tratamentos 
entre todas as modalidades de aliena-
ção fiduciária, no que diz respeito à 
impossibilidade de participação destes 
no processo de recuperação do deve-
dor. Nesses termos, o Ministro Ricardo 
Villas Bôas Cueva, no julgamento do 
Recurso Especial n. 1.202.918/SP: 
Conclui-se, assim, que a alienação fi-
duciária de coisa fungível e a cessão 
fiduciária de direitos sobre coisas 
móveis, bem como de títulos de cré-
dito, afiguram-se como (ou possuem 
a natureza jurídica de) propriedade 
fiduciária, não se sujeitando, por-
tanto, aos efeitos da recuperação ju-
dicial, nos termos do § 3º do art. 49 
da Lei n. 11.101/05. (2013, grifos do 
autor, p. 6).

Portanto, embora haja divergên-
cia de alguns ministros no caso, como 
a Ministra Nancy Andrighi (Superior 
Tribunal de Justiça, Terceira Turma, 
REsp n. 1.202.918/SP, 2013), que pre-
ceitua que a alienação fiduciária e a 
cessão fiduciária são diferentes tipos 
de fidúcia, por aquela instituir em fa-
vor do credor a posse direta e indireta 
do bem objeto do contrato, enquanto 
esta institui a posse direta e indireta 
somente sobre o título representativo 
e, devido a este fato, são modalidades 
distintas. Frisa ainda a finalidade da 
recuperação judicial – o soerguimen-
to da empresa –, fato que não pode 
ser abandonado e relativizado tendo 
em vista o recebimento do crédito e 
beneficiamento das instituições finan-
ceiras, devendo a questão do aumen-
to dos juros ser resolvida pela prática 
de política governamental que reduza 
o encargo.

Com o exposto, ressalvada a di-
vergência constante na Corte Superior, 
observa-se a tendência a manter a pro-
teção dada legalmente aos credores fi-
duciários em todas as “modalidades” 

de alienação fiduciária. Isso como me-
dida de assegurar o recebimento dos 
créditos – atendendo assim aos an-
seios do contrato de alienação fiduciá-
ria –, pois a segurança do recebimento 
sem dúvidas fora levada em conta no 
momento da contratação do emprésti-
mo, fato este que não pode ser deixa-
do de lado e nem frustrar o animus das 
instituições financeiras.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tem-se então que o contrato de 
alienação fiduciária implica efetiva trans-
ferência de propriedade, saindo o bem 
alienado da esfera proprietária do deve-
dor, que passa a ser possuidor direto e 
depositário, e integrando a do credor. 
Embora ambos não possam dispor com-
pletamente da coisa, cada qual assegura 
o devido direito, conforme observado no 
decorrer do artigo. Desse modo, o deve-
dor não pode alienar o bem a terceiro 
sem que haja anuência de seu primeiro 
credor, e, além disso, o credor, caso haja 
o correto cumprimento do contrato, não 
pode privar o fiduciante de dispor em 
certa parte do bem, nos termos acorda-
dos contratualmente (COELHO, 2010b).

Expressamente o art. 49, § 3º, da Lei 
11.101/05, conforme tratado no item 3, 
impossibilita a sujeição dos credores fi-
duciários ao processo de recuperação ju-
dicial, na medida em que estes são atin-
gidos apenas pelo prazo de suspensão 
de que trata o art. 6º, § 4º, da Lei cita-
da. Entende-se por correta tal disposição 
devido ao fato de que, como o contrato 
de alienação fiduciária facilitou o recebi-
mento de valores devidos por empresas 
saudáveis economicamente, não pode 
ser diferente e perderem toda a sua ga-
rantia, no caso de insolvência de certa 
empresa. Assim, por meio do contrato de 
alienação fiduciária, as instituições finan-
ceiras possuem meio eficaz e célere para 
o recebimento dos créditos cedidos às 
empresas, sejam elas promissoras eco-
nomicamente ou não. Com isso, há rela-
tivização do princípio da preservação da 
atividade empresária em prol de toda a 
população, que não terá de arcar, como 
visto, com o alto custo dos créditos. 
Acerca da impossibilidade de sujeição 
dos credores fiduciários ao processo de 
recuperação judicial, tem-se o entendi-
mento do Ministro Luis Felipe Salomão, 
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em seu voto, no julgamento do Recurso Especial n. 1.263.500/
ES: Vale dizer, da leitura dos dispositivos legais e à luz dos prin-
cípios que regem o processo recuperacional, a exceção alusiva 
ao crédito fiduciário contida no art. 49, § 3º, da Lei significa 
que, muito embora o credor fiduciário não se submeta aos 
efeitos da recuperação e que lhe sejam resguardados os direi-
tos de proprietário fiduciário, não está ele livre para simples-
mente fazer valer sua garantia durante o prazo de suspensão 
das ações a que se refere o art. 6º, § 4º (SALOMÃO, 2013, p. 6).

Assim, razoável é manter o “benefício” para com as instituições 
financeiras, dando-lhes maior segurança no exercício de suas ati-
vidades, pois estas possuem grande influência no mercado como 
um todo e alavancam a economia do país. Então, maior seguran-
ça significa juros mais baixos, por diminuir as taxas de perdas de 
crédito. Portanto, a partir do momento em que as instituições fi-
nanceiras perdem suas garantias e “facilidade” de recuperação dos 
créditos cedidos, os juros são aumentados devido aos riscos intrín-
secos à atividade de cessão de créditos3. No Brasil, em momen-
to tão delicado devido à crise, desemprego e corrupção, elevar os 
juros bancários e, por consequência, diminuir o crédito – pecúnia 
– em circulação não é boa escolha, visto que o mercado necessita 
ser movimentado para que todo o sistema capitalista funcione em 
sintonia, agradando assim toda a população, possibilitando o surgi-
mento e a criação de empregos e colaborando com o soerguimen-
to da economia do país como um todo.

Na atual conjuntura econômica, conforme Ernane Galvêas: 
O Brasil sofre uma brutal crise de confiança, que leva à re-
tração econômica. [...] o empresário reduz novos investimen-
tos, ante a falta de perspectivas no mercado (2016, p. 21). 
Portanto, dificultar a obtenção do crédito – e reduzir sua circu-
lação – aumentando os juros, devido à insegurança do sistema 
jurídico brasileiro4, seria frustrar ainda mais o avanço da eco-
nomia5, visto que: [...] a retração do crédito nos últimos anos 
passou a representar o fator mais significativo na geração da 
atual crise econômica (2016, p. 30).

O Relatório de Estabilidade Financeira do Banco Central do 
Brasil, de abril de 2017, ao tratar do Panorama do sistema fi-
nanceiro, comprova a retração dos créditos cedidos às pessoas 
jurídicas, descrevendo a efetiva queda do crescimento anual da 
carteira, dentre outros fatores, devido às altas taxas de juros, sem 
espera de retomada de crescimento, apenas com expectativa de 
desaceleração da queda. Paralelo a isso, segundo tal relatório: No 
segundo semestre de 2016, a inadimplência das empresas con-
servou a tendência de crescimento, encerrando o período em 
3,46%. (2017, p. 18). O relatório conclui então que a inadimplên-
cia das pessoas jurídicas deve continuar crescendo nos próximos 
meses, tendo como evidência disso: a própria percepção de risco 
das instituições financeiras referente às pessoas jurídicas, bem 
como pelo estoque de operações com empresas em dificuldade 
financeira, com volume de requerimentos de recuperação judi-
cial atingindo o recorde em 2016 [...] (2017, p. 19).

Desse modo, devido à crise econômica pela qual o Brasil pas-
sa, entende-se por manter as denominadas “travas bancárias” as-
seguradas contra possível recuperação judicial do devedor fiduci-
ário, pois, como visto, tal fato decorre do direito à propriedade, 
da segurança jurídica e da manutenção da ordem econômica do 
País. Quanto maior é a estabilidade do sistema judiciário e das 

garantias bancárias, prontos a, juntos, proporcionar menos riscos, 
quanto ao recebimento do crédito cedido no caso de possível 
inadimplência do devedor, menores são os juros praticados pelas 
instituições financeiras e, por conseguinte, maior é a disponibili-
dade do crédito no mercado, dando causa, possivelmente, a um 
crescimento: de investimentos e da economia.

NOTAS
1  A contagem dá-se em dias úteis, devido à aplicação analógica do Código 

de Processo Civil de 2015 ao procedimento cartorário, bem como à Lei 
9.514/97. Assim, o Código citado, no art. 219, dispõe sobre a contagem 
dos prazos e, em se tratando de prazos processuais, como analogicamente 
no caso, será esta realizada em dias úteis.

2  A contagem dá-se em dias úteis, pois o art. 189 da Lei 11.101/05 determina 
a aplicação subsidiária, no que couber, do CPC/1973 – revogado. Porém, 
o CPC/2015, no art. 1.046, § 4º, altera as remissões, das Leis anteriores à 
sua vigência, ao CPC revogado, que agora são consideradas remissões ao 
atual CPC/2015. Deste modo, em seu art. 219, dispõe sobre a contagem 
dos prazos e, em se tratando de prazos processuais, como no caso, será 
esta realizada em dias úteis.

3  A relativa insegurança dos direitos de propriedade e uma elevada incer-
teza jurídica e contratual fazem das trocas intertemporais um jogo caro e 
arriscado. (GIANNETTI, 2007, p. 273)

4  Eduardo Giannetti afirma que: A confiabilidade da ordem jurídica aumen-
ta a confiança no amanhã. (2007, p. 273)

5  Conforme Eduardo Giannetti: Assim como uma doença debilitadora, uma 
economia encrencada restringe a margem de escolha e tiraniza a aten-
ção dos homens. (2007, p. 265)
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