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RESUMO
Novos instrumentos financeiros e jurídicos surgem com o desenvolvimento da
economia. Um desses novos instrumentos é a Securitização. No desenvolvimento
deste trabalho buscou-se estudar o instituto da securitização, analisando isoladamente
cada um dos negócios jurídicos que forma a securitização, buscando identificar os
aspectos jurídicos relevantes que poderiam impactar o resultado final desse processo.
Foi feita uma análise de cada um desses negócios jurídicos como se fossem elos de
uma corrente, em que a ruptura, por fragilidades jurídicas explicadas neste trabalho,
poderia levar os investidores a perdas financeiras. Identificou-se, assim, que o negócio
jurídico mais impactante para a toda a cadeia de negócios que forma a securitização é
o negócio subjacente, em regra uma operação de crédito que será a base para a
emissão de um título. Também se buscou entender se o instituto da securitização,
embora formado por diversos negócios jurídicos, poderia ser considerado como um
negócio jurídico único. Por fim, a possibilidade de o instituto da securitização ser
considerado um negócio jurídico único, somada às possíveis fragilidades jurídicas de
um ativo subjacente, resultam na necessidade de profunda avaliação de cada um dos
negócios que formam a securitização, com foco no negócio jurídico subjacente.
Palavras-chaves: Securitização; ativo subjacente; negócio subjacente.
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ABSTRACT
New legal and financial instruments emerge with the development of the economy.
Securitization is one of these new instruments. This paper studies the securitization,
analyzing each legal instrument which composes the securitization, attempting to
identify relevant legal issues that could impact the final result of such layering process.
Each of these legal instruments were analyzed as chain links, in which the ruptures,
due to the legal fragilities explained in this paper, could result in losses to the
investors. It was identified, therefore, that the most relevant legal link to the chain of
transactions involved in securitization is the underlying transaction, which is, as a
general rule, a credit operation which is the basis for the issuance of securities in a
process of securitization. We also sought to understand if the securitization, although
composed of several legal instruments, could be considered as a single legal
transaction. Finally, the possibility of the institute of securitization be considered a
single legal transaction, added to the possible legal frailties of its underlying asset,
result in the need for thorough evaluation of the transactions involved in the
securitization, especially of the underlying legal transaction.
Keywords: Securitization; underlying transaction; underlying asset.
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1.

INTRODUÇÃO

Embora no curso deste trabalho sejam apresentadas, dentre os aspectos jurídicos da
securitização no Brasil, situações de riscos relativos às operações de securitização, este não
tem como fim condenar tais operações. Contrariamente a isso, ao estudar tais operações,
verifica-se que são operações financeiras bastante eficientes com relação à captação de
recursos para o desenvolvimento de atividades econômicas. Destaca-se que a expressão
operações ora utilizada não tem como fim induzir o leitor a acreditar estar diante de operações
exclusivamente constituídas no âmbito do sistema financeiro stricto sensu. Ainda assim, seria
possível verificar que mesmo nas operações que ocorrem fora do sistema financeiro nacional,
no processo de distribuição de valores mobiliários, será necessária a participação de uma
instituição membro do sistema de distribuição, dentre as quais se identificam instituições
financeiras1. Nesse contexto, essa instituição seria mais especificamente um consultor ou
estruturador da operação de crédito, com objetivo de garantir a idoneidade do tomador, sem se
vincular como parte na operação, seja como tomador ou como credor2.
Neste trabalho será possível verificar que a securitização no Brasil aparece com duas
conformações, sendo a partir: (i) de créditos originados do sistema financeiro; e outra (ii) de
créditos originados de operações comerciais, imobiliárias e agropecuárias.
O principal objetivo será demonstrar que o instituto da securitização, embora possa
trazer sob a ótica econômica diversos benefícios ao mercado de crédito, pode também ter
efeitos adversos aos investidores que não conhecem como se formam as operações de
securitização e de forma direta ou indireta adquirem ativos oriundos dessas operações.
O principal impacto será identificado quando a conformação jurídica dos negócios
que dão origem a referido mecanismo trazem vícios, em especial quando os adquirentes dos
ativos resultantes do processo de securitização, mesmo representados por profissionais
capacitados, não suportariam perdas financeiras equivalentes às eventualmente geradas em
um processo de securitização. Mais especificamente, não suportariam tal risco em razão do
objetivo de sua poupança, que poderá ser simplesmente renda acumulada para aposentadoria.

1

Fazemos referência aqui às instituições listadas no artigo 15 da Lei 6.385/76.
FRANCO, Vera Helena de Mello. Mercado Financeiro e Mercado de Capitais. In: Revista Forense, vol. 399, p.
529.
2
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Para isso, este trabalho traz um capítulo para definir quais são os negócios jurídicos
que consubstanciam a securitização, com ênfase no negócio jurídico subjacente.
Adicionalmente, destacam-se alguns dos riscos jurídicos inerentes a cada um desses negócios,
sem perder de vista quem seriam os potenciais investidores.
Por se tratar de um trabalho de cunho jurídico e não econômico, ainda que o instituto
da securitização possa ter nascido da engenharia financeira, como será brevemente
apresentado, este trabalho parte da premissa de que tais operações originam-se em negócios
jurídicos como, por exemplo, contratos de compra e venda ou mútuos. Assim, busca-se
demonstrar que tais atos, na cadeia de negócios jurídicos, tais como a cessão de créditos,
constituição de patrimônio segregado, securitização como negócio jurídico único ou emissão
de títulos ou valores mobiliários, que se forem gerados com vícios de formação, podem ter
como resultado efeitos econômicos adversos aos investidores.
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6. CONCLUSÃO
Percorridos todos os elementos que compõem uma operação de securitização,
verifica-se uma grande reunião de negócios jurídicos, que em uma operação de securitização
são intrinsicamente ligados, embora do ponto de vista jurídico possam existir isoladamente.
Assim, conforme foi possível verificar no curso deste trabalho, a securitização nasce
a partir de um conjunto de operações de crédito, financeiras (originadas ou não no âmbito do
sistema financeiro nacional) ou não financeiras, mas não se limitam a estas. Poderá inclusive
ser composta por fluxos de caixa, direitos ou recebíveis, performados ou não, os quais são
cedidos para um “veículo de securitização”, que por sua vez emitirá títulos ou valores
mobiliários lastreados em referidos créditos, podendo a emissão dos títulos ocorrer antes ou
depois da cessão.
Forma-se assim, uma corrente de negócios jurídicos, que em algum momento poderá
ligar as duas pontas, tornando-a circular, a depender da estrutura definida em instrumentos
próprios.
A captação de recursos poderá ser utilizada para aquisição de novos créditos e o
produto do recebimento desses créditos poderá ser repassado integralmente aos investidores.
Mas também será possível uma estrutura em que somente parcela dos créditos seja repassada
aos credores, servindo a parcela remanescente para retroalimentar uma cadeia de aquisição de
novos créditos, e assim sucessivamente.
O negócio jurídico subjacente, por sua vez, é o negócio que antecede à securitização,
passando a ser parte desta, a partir dos recursos mantidos no veículo de securitização, em
regra, captados pela emissão de títulos.
Verifica-se no decorrer do trabalho que as obrigações creditícias geradas pelo
negócio jurídico subjacente, que poderá ser ou não o primeiro dos elos da cadeia, deverão ter
seus aspectos jurídicos sempre avaliados.
Embora a avaliação dos riscos de crédito caiba aos analistas de crédito, no
desenvolvimento deste trabalho buscou-se demonstrar algumas das mais importantes questões
jurídicas da securitização identificadas em pesquisa.
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Destacam-se, dentre estas questões jurídicas, a formalização de estrutura e vícios
eventualmente identificados nestas. E mais do que isso, buscou-se demonstrar quais são os
principais riscos jurídicos identificados, que deverão ser avaliados pelos adquirentes de
créditos securitizados. Isto resultou em um foco maior nos riscos do negócio jurídico
subjacente que suporta as securitizações, podendo impactar toda a cadeia.
Observou-se, ainda, que se faz necessária a obtenção de informações que
compreendem a totalidade dos negócios jurídicos envolvidos em uma operação de
securitização, desde o negócio jurídico subjacente, inclusive os documentos que materializam
esse negócio, bem como todos os negócios que dela decorrem, como suas garantias,
instrumentos de cessão para aquisição dos créditos e assim sucessivamente, até a emissão do
título.
Somente tendo acesso à totalidade desses documentos é que será possível começar a
desenvolver uma análise efetiva da operação de securitização por completo.
Vale ainda mencionar que a análise jurídica de uma operação de securitização
completa não se limitaria à avaliação dos documentos mencionados acima. Conforme o
negócio jurídico subjacente lastro da operação de securitização, será necessário prévio
conhecimento ou estudo aprofundado do arcabouço jurídico que o suporta.
Exemplos disso estão em diversos apontamentos realizados do decorrer do trabalho.
Para créditos bancários, existem posicionamentos da jurisprudência sobre a questão dos juros.
Também na jurisprudência encontram manifestações embasadas no Código de Defesa do
Consumidor para recebíveis de cartões de crédito. Para créditos originários de concessões,
será necessária certa incursão no Direito Administrativo, o que também ocorrerá com créditos
vinculados a empresas públicas ou aos próprios entes da administração pública. Isso torna o
instituto da securitização multidisciplinar e muito desafiante.
Também é possível identificar essa multidisciplinariedade e complexidade no
exemplo abaixo. Veja que o credor/investidor poderia perder seus recursos se quaisquer dos
elos da cadeia de circulação do crédito se rompessem. Nas incorporações imobiliárias: (i) pela
não construção do imóvel, (ii) por não serem honradas as notas promissórias emitidas pelos
mutuários na aquisição do imóvel na planta diretamente com a construtora, ou simplesmente,
por terem sido firmadas em branco; (iii) por vício na cessão, que não descreveu corretamente
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o bem ou o crédito cedido; ou (iv) decorrente de qualquer outra razão que leve à quebra da
cadeia.
A perda financeira do referido credor/investidor decorrerá, muitas vezes, do fato
deste não ter capacidade técnica para avaliar os riscos jurídicos intrínsecos ao título oriundo
de um processo de securitização. E esses investidores, mesmo quando considerados como
qualificados pela regulamentação, ainda que representados por quem tenha capacidade para
avaliação desses riscos, poderiam não ser capazes de suportar as perdas.
Vale mais uma ressalva quanto a esse ponto. As restrições ou limites relativos à
regulação das poupanças privadas previdenciárias, por exemplo, sequer seriam de
competência do regulador do mercado de capitais. Indaga-se, ainda, se seria necessária a
intervenção ou não no controle dessas poupanças, ou seja, regulamentação sobre os
investimentos de entidades de previdência, fora do âmbito das discussões sobre securitização.
Identificar as possíveis falhas ou problemas que poderão gerar a ruptura dos referidos
elos, e assim, demonstrar quais consequências a que os adquirentes dos créditos estão sujeitos,
parece ser uma das formas de se buscar prevenir tais consequências.
Também não se pretende imputar a responsabilidade exclusivamente ao investidor,
principalmente nas hipóteses em que o risco é tão implícito que até mesmo investidores
capacitados a avaliá-lo poderiam não identificá-lo. Assim como nos casos submetidos a
procedimentos administrativos sancionadores3 em que coube ao próprio regulador fiscalizar e
apenar os envolvidos.
Discussões sobre o patrimônio segregado também poderiam deixar em risco uma
operação de securitização. Por princípio essa barreira ser pode entendida de forma restrita,
exclusivamente perante terceiros estranhos ao processo de securitização. Vale esclarecer que,
com relação ao patrimônio legalmente segregado, não foram localizadas na jurisprudência
discussões sobre “contaminações” ou desconsiderações de patrimônios segregados de um
mesmo veículo de securitização. No entanto, questões dessa natureza poderiam colocar o

3

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ 2011/10415; PROCESSO
ADMINISTRATIVO CVM Nº RJ2009/2917; DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM
Nº 19/03 e outros.
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instituto da securitização em risco, caso o Judiciário venha a desconsiderá-lo, ainda que
contra legem.
Como dito, relatam-se neste trabalho algumas situações e pontos de atenção que
deverão ser observados pelos credores finais dessas operações, pois serão os principais
impactados em eventuais problemas nos elementos e procedimentos aqui descritos.
É imperativo, no entanto, que a análise dos ativos subjacentes não seja fator
impeditivo se investir em títulos securitizados. Existem situações em que a emissão de um
título está lastreada por créditos das mais diversas naturezas dos mais diversos credores.
Nessas situações, salvo se houver problemas jurídicos latentes, o mitigador do risco da
operação não será jurídico, mas estará na dispersão de modalidades de créditos e devedores.
Uma avaliação jurídica de cada um dos ativos subjacentes, nessa situação, poderia ser
impeditiva por razões de custo e tempo.
Um ponto identificado como problema foi o fato de que possivelmente não exista
uniformidade de tratamento na ligação entre o negócio subjacente e o título gerado pela
securitização.
Identificados todos esses pontos, chega-se à conclusão de que a securitização é um
instituto formado por um complexo de negócios jurídicos. Isso não significa dizer que se trata
de um negócio jurídico complexo, coligado, indireto, de formação sucessiva ou outro tipo
específico de negócio jurídico único por definição ou essência, mas sim de um instituto
formado por uma série de operações, que podem guardar características de todas essas
espécies de negócios jurídicos.
No entanto, o que se pode afirmar com precisão é que para cada uma das espécies de
negócios jurídicos acima listados, foram encontrados argumentos positivos ou negativos para
neles classificar o instituto da securitização. Todavia, como foram identificados argumentos
tanto positivos ou quanto negativos, para cada um deles, não foi possível classificar o instituto
da securitização de forma definitiva em nenhuma dessas espécies, nem destacar uma possível
classificação como tais, em situações reais.
Nesse contexto, conclui-se como necessária, além de uma avaliação da operação de
securitização como um todo, a avaliação individualizada de cada operação que a compõe,
especialmente quanto ao negócio jurídico subjacente, pois se levado à discussão no judiciário,
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poderá comprometer toda a cadeia de negócios que o sucederá para formar a securitização,
conforme a classificação de negócio jurídico único que lhe for atribuída no judiciário.

Por fim, deve-se considerar que as operações de securitização como um negócio
único terão aspectos positivos para os seus credores, em situações de prescrição ou de
manutenção das condições originais, desde que não abusivas, mas pesará contrariamente,
quando da identificação de problemas no negócio jurídico subjacente. Como visto, esses
vícios poderão invalidar toda a cadeia de negócios que poderão vir a formar determinada
operação de securitização, o que reforça a necessidade de avaliação criteriosa do ativo
subjacente pelo operador do direito que auxiliar os potenciais adquirentes de títulos
securitizados.
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