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SÍNTESE 

 

 

Os entraves para concessão de crédito a empresas em recuperação prejudicam a finalidade do 

instituto jurídico criado pela Lei nº 11.101/05. Isso porque a sociedade recuperanda, sem 

dispor de crédito junto às instituições financeiras encontra dificuldades em manter suas 

atividades, sendo conduzida, muitas das vezes, à inevitável falência. Nesse sentido, o 

ordenamento jurídico pátrio necessita de inovação normativa a fim de possibilitar o 

financiamento de tais entidades, o que facultará a efetividade do instituto, na condição de 

finalidade especial de estímulo à atividade econômica, por meio da preservação de empresas 

com a manutenção da fonte produtora, do emprego e de trabalhadores.  Para tanto, o presente 

trabalho propõe adaptações para incorporação em nosso ordenamento jurídico do instituto 

estadunidense  DIP Financing, principal veículo de concessão de crédito para empresas que 

enfrentam crise econômica.  
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem por escopo expor e debater acerca dos óbices encontrados 

pelas sociedades brasileiras que optam pelo instituto da Recuperação Judicial e/ou 

extrajudicial e que necessitam obter recursos financeiros com o fito de custear suas despesas 

de capital de giro e manutenção, a fim de evitar a convolação em falência.  

Os institutos da Recuperação Judicial e Extrajudicial, criados pela Lei nº 

11.101/2005, vieram para substituir o antigo sistema de falências e concordatas, instituído no 

regime jurídico brasileiro por meio do Decreto nº 7.661 de 1945, diploma atualmente 

revogado que, praticamente, inviabilizava a reabilitação de empresas em crise econômico-

financeira. O novo diploma locupletou-se de um sucesso fortificado por anos de recessão 

econômica e teve sua adoção expandida em progressões geométricas em todo o país nesta 

última década.  

Se o sucesso dos institutos é indiscutível, igualmente o são o desespero e o infortúnio 

a que as empresas recuperandas são atingidas quando o assunto é a concessão de crédito. Isso 

porque uma vez que tais sociedades optam pela recuperação judicial ou extrajudicial, as 

fontes de recursos, antes escassas, parecem secar de vez, diante da exposição ao risco de 

insucesso do plano de pagamento aos credores e a consequente decretação de falência da 

empresa.  

Ressalta-se que, em que pesem seus 14 anos em vigor, o instituto recuperacional 

pode ser considerado novo em função do seu alcance restrito. Por vezes, as sociedades 

empresárias ou empresários individuais, temerosos quanto às consequências financeiras e 

operacionais da recuperação, deixam de recorrer em tempo ao instituto, assumindo a 

consequência desastrosa da falência que poderia ser evitada com o sucesso do procedimento 

judicial ou extrajudicial da recuperação.  

É certo que o temor dos administradores se justifica a partir da análise quanto à 

desenvoltura dos planos de recuperação a que se submeteram algumas sociedades, sobretudo 

as de pequeno e médio porte, as quais, por diversos motivos, dentre quais, a escassez de 

crédito (escopo central do presente trabalho), não conseguem se recuperar e são forçadas a 

encarar suas quebras.  

Este trabalho não tem por pretensão esgotar os casos de insucesso dos institutos, 

mesmo porque se restringirá às empresas com aptidão para soerguimento, verdadeiras 

destinatárias da recuperação judicial ou extrajudicial, as quais, por motivos externos e 

normativos não encontram no regime recuperacional o escape que necessitam para tal.   
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O principal obstáculo enfrentado pelas recuperandas é a ausência de crédito com o 

deferimento judicial da recuperação, no caso da recuperação judicial ou com a homologação 

do plano de pagamento aos credores, no caso da recuperação extrajudicial, o que inviabiliza a 

manutenção de suas atividades, agravando sua situação de crise.  

Como estimular a concessão de crédito a tais sociedades? Essa é a questão central do 

presente trabalho, o qual exporá os riscos, obstáculos e sugestões que se adequam a esse 

universo de pessoas jurídicas que necessitam de reabilitação financeira.  

O primeiro capítulo se inicia com a apresentação do instituto da recuperação judicial 

e extrajudicial, sua origem, finalidade, objetivos e dados estatísticos, incluindo setores mais 

atingidos e percentuais de sucesso consistente no número de sociedades cuja recuperação 

converteu-se em falência e/ou esbarrou em trâmites burocráticos que prolongaram a duração 

do processo recuperacional. Também será abordada a evolução histórica do regime, bem 

como seus princípios norteadores.   

O segundo capítulo se propõe a apresentar o Debtor-In-Possesion (DIP) Financing, 

instituto largamente utilizado como meio de financiamento das sociedades em recuperação no 

mercado internacional. O Capítulo abordará também as práticas semelhantes adotadas no 

Brasil, comparadas aos mercados internacionais, apresentando os obstáculos para 

implementação do DIP Financing, no ordenamento pátrio. 

O terceiro capítulo abordará  a necessidade de reforma da Lei nº 11.101/01, a partir 

do projeto de lei cuja discussão está em curso no Senado Federal, realçando seus aspectos 

positivos, notadamente quanto à previsão de inserção do DIP Financing na Lei. O capítulo 

apresentará as questões jurídicas controvertidas de tais institutos nos EUA, bem como as 

mudanças essenciais para a correta implementação no Brasil.  

O quarto e último capítulo conterá sugestão de adaptação ao ordenamento jurídico 

brasileiro por meio da criação de uma nova modalidade de título de crédito que visa à redução 

do maior drama da sociedade em recuperação, qual seja, a falta de crédito. Nele serão 

detalhados os aspectos sugeridos deste novo título, denominado neste trabalho como 

Certificado de Crédito em Recuperação de Empresas (CCRE), o qual consiste em adaptações 

do DIP Financing à legislação comercial brasileira, atento às necessidades das sociedades 

nacionais em crise econômico-financeira, consistindo em verdadeiro DIP Financing 

brasileiro. Serão apresentados os atributos do certificado, de forma a torná-lo interessante e 

útil à emissora e aos investidores adquirentes dos títulos. O capítulo conterá também 

sugestões de reformas normativas essenciais à implantação e emissões incentivadas de CCRE 
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e os possíveis efeitos de sua implementação no mercado brasileiro, bem como abordará a 

necessidade de controle externo pela CVM.  

Com relação as técnicas metodológicas, o método hipotético-dedutivo é acolhido 

para a produção do trabalho monográfico, pois o pesquisador elenca especulações que, com 

base em estudos, análises estatísticas e casos concretos, são comprovadas ou, ao menos, 

contestadas.  

Pelo exposto, a abordagem do objeto desta pesquisa é qualitativa, pois o pesquisador 

busca apoiar-se em um amplo conjunto de obras literárias adequadas ao tema analisado, além 

do uso da legislação e jurisprudência, que corroboram com a tese sustentada. 
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1. RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS NO BRASIL 

 

O presente capítulo se destinará a abordar as questões historicamente relevantes, 

concernentes ao direito falimentar, o instituto da recuperação judicial e extrajudicial, seus 

princípios norteadores e dados estatísticos, fundamentais à compreensão das inovações que 

serão propostas. 

Isso porque a recuperação empresarial, no Brasil, carrega um antigo estigma 

relacionado ao decaimento da condição social do devedor, além da falta prestígio e 

confiabilidade decorrentes do estado de insolvência.  

Ainda que se possa reconhecer grande evolução do direito falimentar pátrio no 

sentido de melhor atender aos interesses do devedor, que deixou de responder com seu corpo 

pelas dívidas contraídas e passou a responder com seu patrimônio, e também  em função da 

distinção no tratamento jurídico da insolvência a depender da motivação da crise do devedor, 

passando-se a reconhecer que nem todo inadimplemento decorre da má-fé ou desídia dos 

administradores, é recomendável nova adequação que compatibilize a finalidade do instituto 

com as dificuldades ainda enfrentadas pelas recuperandas.  

Dessa forma, mister se faz a abordagem histórica do instituto, a fim de identificar a 

origem das dificuldades ainda enfrentadas pelas sociedades que reclamam a aplicação da Lei 

nº 11.101/051, de elaboração e finalidade honrosas para nosso ordenamento jurídico.   

 

1.1. Aspectos Históricos do Direito Falimentar 

 

 

Sabe-se que o direito é uma estrutura social mutável, imposta à sociedade e afetada 

por mudanças fundamentais nesta ocorridas.  

Nesse ínterim, importante relembrar que o direito obrigacional, em que se incluía o 

direito falimentar, teve origem no Direito Romano2, no qual, em um primeiro momento 

denominado NEXUM, o devedor respondia com o seu próprio corpo pela dívida contraída e 

não adimplida.  

                                                 
1BRASIL. Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005. Disponível em:  <http://www.planalto 

.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11101.htm>. Acesso em: 26 mar. 2019. 
2SIMÃO, José Fernando; Notas sobre a responsabilidade no Direito Romano; Disponível em: < 

http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/notas-sobre-a-responsabilidade-no-direito-romano/9078>. 

Acesso em: 31mar. 2019. 

http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/notas-sobre-a-responsabilidade-no-direito-romano/9078
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Nas leis de Hamurabi3, por exemplo, havia previsão expressa quanto ao oferecimento 

de pessoas em garantia de dívida. Na Grécia4, o devedor solvente era preso, e em Roma o 

adimplemento das obrigações era garantido pela pessoa do devedor, conforme previsão 

constante da Tábua III5.   

Estabelecia a Tábua III, no capítulo denominado De Rebus Creditus6, que o devedor 

dispunha de um prazo de 30 dias para pagar dívida confessada. Ultrapassado tal prazo, a lei 

determinava a manus iniectio7 e o encaminhamento do devedor perante o magistrado.  

Se o devedor não efetuasse o pagamento e ninguém se apresentasse como vindex, ou 

seja, garantidor da dívida, o credor poderia conduzir o obrigado, encadeando-o por meio de 

correias ou ferros nos pés.8 

Para além disso, a tábua considerava o inadimplente um preso de titularidade do 

credor, que poderia fornecer-lhe mantimento diário, deixando ao preso a opção de viver às 

próprias expensas ou às expensas de seu credor.9 

Era possível que o credor e devedor se conciliassem. Contudo, caso não houvesse 

acordo, o devedor deveria permanecer preso por 60 dias, durante os quais seria conduzido em 

três dias de feira ao comitium10 , local onde se proclamava, em altas vozes, o valor da dívida.  

Por fim, previa a norma que, na multiplicidade de credores, após o terceiro dia de 

feira, seria possível dividir o corpo do devedor em tantos pedaços quantos fossem os credores, 

não importando em cortar mais ou menos11, ou, caso preferissem os credores, o devedor 

poderia ser vendido como escravo a um estrangeiro além do Tibre.12 

Igual contexto é retratado na clássica obra de Shakespeare13, O mercador de Veneza, 

a qual retrata uma negociação cuja penalidade pelo descumprimento é a parte do corpo do 

devedor, tendo o credor assim se pronunciado:  

                                                 
3MAMEDE, Gladston. Direito empresarial brasileiro: falência e recuperação de empresas. 9. ed. rev. e atual. 

São Paulo: Atlas, 2018, p. 8. 
4  Ibidem, p. 9.  
5 LIMA, João Batista de Souza. As mais antigas normas de Direito. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense,1983, p. 646-

647 e 56-57.  
6 Do Crédito. 
7 Pôr a mão, portanto, apreensão. 
8 O item III da Tábua III assim dispõe: “Se o devedor não paga e ninguém se apresenta como vindex (garantidor 

da dívida), que o credor o conduza a sua casa, encadeando-o por meio de correias ou ferros nos pés, pesando 

pelo máximo quinze libras ou menos se assim o quiser o credor”. 
9 O item IV da Tábua III assim dispõe “Que ele, se quiser, viva às suas próprias expensas; se não quiser, que o 

credor que o tem preso lhe forneça cada dia uma livra de farinha, ou mais, se assim o quiser”. 
10 Comitium, era o lugar do fórum ou da justiça, onde se proclamavam os julgamentos em Roma.  
11 Tradução Livre do original: Tertiis nundinis partis secanto; plus minusve secuerint, ne fraude esto 
12 Rio sobre o qual a cidade de Roma foi fundada. 
13 SHAKESPEARE, Willian. O mercador de Veneza. Tradução Beatriz Viégas Faria. Porto Alegre: L&PM, 

2018. p. 41-42. 
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Ah, meu pai Abraão, o que não são esses cristãos, cuja própria maneira de agir, por 

ser maldosa, ensina-os a suspeitar do pensamento alheio! Eu lhe peço, responda-me 

o seguinte: se o devedor falta com a sua palavra no dia do pagamento, o que ganho 

eu mandando executar a multa? Uma libra de carne humana, arrancada de um 

homem, não é coisa nem desejada nem lucrativa, como seria a carne de ovelha, ou 

de boi, ou de cabra. 

 

Já na fase moderna14, representada pelo Direito Pretoriano ou Honorário, com a 

promulgação da Lex Poetelia Papira15, foi introduzida no direito romano a execução 

patrimonial, abolindo a ideia de que o corpo do devedor respondesse pelas dívidas não 

honradas.  

Essa fase foi marcada pela possibilidade de que dispunha o credor de entrar na posse 

dos bens do devedor. Na última época do direito romano16, a prática foi substituída pelo 

direito de o credor dispor dos bens do devedor, por meio da cessio bonorum, ou seja, da 

cessão dos bens do devedor ao credor. Nessa fase, o credor que capitaneava a cessão de bens 

agia em benefício de direito próprio e dos demais credores, não havendo falar em intervenção 

judicial no âmbito da falência do devedor.  

Sob a ótica do devedor, ainda que este não fosse tratado como objeto de direito do 

credor, a cessão de todos os seus bens acarretava a imagem social de desonra e infâmia que o 

perseguiria até quitação total da dívida.   

Na Idade Média17, foi introduzido o direito falimentar, o qual representou uma 

repartição de tratamento conferido ao devedor comerciante dos demais devedores. Assim, a 

insolvência comercial foi objeto de tutela pelo instituto da falência, que contava com a 

atuação jurisdicional consistente na habilitação dos créditos, processamento, arrecadação e 

partilha dos bens do devedor. Tal procedimento constava da legislação napoleônica que 

inspirou a edição do Código Comercial Brasileiro de 1850.18  

Ocorre que, à época, entendia-se que o estado de insolvência de uma sociedade 

decorria da má-fé dos administradores. Por isso, buscou-se criminalizar determinadas 

condutas do falido, aplicando-se o brocardo falliti sunt fraudatores (os falidos são 

fraudadores), o que culminava na desmoralização dos devedores falidos.  

                                                 
14 MAMED, op.cit. nota 3, p. 10. 
15 A Lex Poetelia Papira foi uma lei da República Romana que aboliu o nexum, forma de garantia de 

cumprimento de obrigação com o próprio corpo. A partir da nova lei, somente os bens do devedor podiam ser 

dados em garantia de um crédito. Disponível em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Lex_Poetelia-Papiria>. Acesso 

em: 31 mar. 2019.  
16 MAMED, op.cit. nota 3, p. 10. 
17 Ibidem.  

 18 BRASIL. Lei no 556, de 25 de junho de 1850. Disponível em: < http://www.planalto. 

gov.br/ccivil_03/leis/LIM/LIM556.htm >. Acesso em: 31 mar. 2019. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lex_Poetelia-Papiria
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Segundo Mamede19, as Ordenações Filipinas de 1603 consagraram a quebra dos 

comerciantes, disciplinando, desde logo, o concurso de credores, bem como conferindo o 

aspecto penal supramencionado, na medida em que atribuía ao falido a condição especial de 

públicos ladrões.   

As ordenações foram sucedidas por alguns Alvarás Reais, do século XVIII20, em 

vigor até a edição do Código Comercial de 185021, com destaque para o Alvará de Marquês 

de Pombal, datado de 175622, o qual introduziu, no ordenamento jurídico, um processo de 

falência aplicável ao comerciante, ao mercador ou aos homens de negócio.  

Considerado por muitos doutrinadores23 como o marco inicial do instituto da 

falência, o Código Comercial de 185024, influenciado pela legislação francesa, centralizava a 

preocupação protetiva-normativa no homem, na propriedade e na aquisição de bens. Tal 

diploma disciplinava a falência, distinguindo os devedores honestos dos desonestos. Os 

devedores honestos contavam com o benefício da moratória, evitando-se a quebra.   

A fase acima encerrou-se, na República, com a edição do Decreto 91725 de 1890, o 

qual modificou totalmente o instituto da falência, introduzindo a concordata preventiva. 

Contudo, esta não dotava de muito prestígio, em razão, dentre outros motivos, da autonomia 

excessiva conferida aos credores.   

Posteriormente, foram realizadas novas alterações com o objetivo de aprimorar o 

instituto, implementadas por meio da Lei nº 2.024/190826, em vigor até elaboração do Decreto 

nº 5.764/1929.27 No âmbito da ditadura de Getúlio Vargas28, um grupo de juristas29 se 

                                                 
 19 MAMED, op.cit. nota 3, p. 11. 
20 Ibidem. 
21BRASIL, op.cit., nota 18.  
22 Promulgado em 13 de novembro de 1756, por Marquês de Pombal, o alvará representou um marco do direito 

falimentar brasileiro, pois inaugurou o processo de falência exclusivamente para comerciantes, mercadores e 

homens de negócio.  
23 VALVERDE, Trajano de Miranda. A falência no direito brasileiro. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1931. 1a 

parte, v. 1, p. 25-28. 
24 BRASIL, op.cit., nota 18. 
25 BRASIL. Decreto no 917, de 24 de outubro de 1890. Disponível em: < https://www2.camara. 

leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-917-24-outubro-1890-518109-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso 

em: 31 mar.2019 
26 BRASIL. Lei no 2.024, de 17 de dezembro de 1908. Disponível em: <https://www2.camara 

.leg.br/legin/fed/lei/1900-1909/lei-2024-17-dezembro-1908-582169-publicacaooriginal-104926-pl.html>. 

Acesso em: 31 mar.2019. 
27 BRASIL. Decreto nº 5.746, de 9 de dezembro de 1929. Disponível em: < http://www.planalto. 

gov.br/ccivil_03/decreto/historicos/dpl/DPL5746-1929.htm >. Acesso em: 31mar.2019. 
28 Estado Novo foi o regime político brasileiro instaurado por Getúlio Vargas, em 10 de novembro de 1937, que 

vigorou até 31 de janeiro de 1946. Era caracterizado pela centralização de poder, pelo nacionalismo, pelo 

anticomunismo e pelo autoritarismo. Em 10 de novembro de 1937, por meio de um golpe de estado, Vargas 

instituiu o Estado Novo, através de pronunciamento em rede de rádio. Nesse período foi instituído o decreto-lei 

nº 7.761, de 21 de junho de 1945, o qual estabeleceu a Lei de Falências, em vigor até 2005. Disponível em: < 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_Novo_(Brasil)>. Acesso em: 31 mar. 2019.  
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incumbiu de elaborar um anteprojeto para uma nova legislação falimentar, culminando no 

Decreto-Lei nº 7.661/4530, em vigor até edição da Lei nº 11.101/05.31   

O Decreto nº 7.661/4532, cujo escopo principal consistiu na apuração de haveres das 

sociedades que se encontravam em dificuldade econômica, visando ao rateio de seus ativos 

para adimplemento total ou parcial dos débitos, foi marcado pelo empoderamento do juiz em 

detrimento dos credores, bem como pela transformação da concordata em um benefício do 

devedor. 

Contudo, à luz da modernidade do direito empresarial brasileiro, observou-se que tal 

norteamento ia de encontro ao interesse social atinente à continuidade da sociedade em 

dificuldade econômica.  

Com esse ponto de vista, foi editado o Código Civil de 200233, o qual rompeu com o 

viés individualista, relativizando, por exemplo, o pacta sunt servanda, por meio da disciplina 

do princípio da socialidade, base da função social do contrato e, consequentemente, da função 

social da empresa.  

Ressalta-se que a nova legislação civilista consolidou a doutrina da teoria da 

empresa, unificando as obrigações civis e comerciais, bem como estabeleceu a noção de 

empresário e sociedade empresária, com a edição do Livro II, intitulado “Direito da 

Empresa”, conferindo à empresa uma tutela jurídica própria.   

É bem verdade que o Decreto-lei nº 7.661/4534 preceituava a concordata -preventiva 

ou suspensiva - como o instituto que tinha por escopo manter a sociedade em funcionamento e 

a continuidade de seus negócios.  

Contudo, o que se observava, na prática, era um desencadeamento severo de 

concordatas em falências, fosse pelo curto prazo concedido para quitação das obrigações, 

fosse pela “contaminação” comercial dos negócios sociais pelas celeumas contabilizadas no 

passado.  

Sob essa batuta foi editada a nova lei de falências e recuperação de empresas, a qual 

                                                                                                                                                         
29 Segundo Mamed, o grupo de juristas era composto por Noé Azevedo; Joaquim Cantuo Mendes de Almeida; 

Silvio Marcondes; Filadelfo Azevedo; Hahnemann Guimarães; e Luis Lopes Coelho. MAMED, op.cit. nota 3, p. 

12. 
30 BRASIL. Decreto-lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945. Disponível em: < https://www2.camara.leg.br/l 

egin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-7661-21-junho-1945-449981-publicacaooriginal-36829-pe.html >. Acesso 

em: 31 mar. 2019. 
31BRASIL, op. cit., nota 1. 
32 BRASIL, op. cit., nota 30. 
33 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br 

/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm >. Acesso em: 31 mar. 2019. 
34 BRASIL, op. cit., nota 30. 
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introduziu no ordenamento jurídico o instituto da recuperação, em substituição à concordata, 

com a finalidade de proteger o interesse da economia nacional e dos trabalhadores na 

manutenção de seus empregos.35  

Tal instituto pretendeu valorizar a concordata, mediante simplificação do seu 

procedimento, concedendo, ao empresário em dificuldade, prazo mais dilatado para 

pagamento aos credores, redução de despesas com as publicações obrigatórias, sobrestamento 

das execuções por dívidas não sujeitas aos seus efeitos após a avaliação dos bens do devedor, 

e impossibilidade de instauração de novos processos.  

A medida judicial de preservação do empresário devedor relativamente à falência 

deixou de ser a concordata e passou a ser a recuperação de empresas. Tais institutos se 

diferem em muitos aspectos.   

Enquanto a concordata é um direito a que tinha acesso qualquer empresário que 

preenchesse as condições da lei, independentemente da viabilidade econômica da empresa, a 

recuperação empresarial só se justifica às devedoras que, além de preencherem outras 

condições legais, sejam consideradas economicamente viáveis a partir de uma reorganização 

societária.  

Outra diferença importante reside no fato de que a concordata só alcançava credores 

quirografários, enquanto a recuperação judicial abrange outras classes de credores, como a 

relativa aos titulares de créditos com garantia real, especial e aos trabalhistas.  

Por fim, ao contrário da concordata, cuja lei determinava o sacrifício a ser imposto 

aos credores, consistente em dividendo mínimo de escolha unilateral do devedor, na 

recuperação judicial, se for imposto sacrifício ao credor, este deve constar do plano de 

pagamento, a ser aprovado, em assembleia geral de credores, por todas as classes de créditos 

sujeitos à recuperação judicial, inexistindo limitação legal.  

Ressalta-se que a nova lei de recuperação e de falências foi inovadora, possibilitando 

a aquisição, no mercado, de ativos da recuperanda sem que o investidor assuma o passivo do 

vendedor.  

Observa-se que o direito falimentar foi marcado por uma fase inicial que concedia 

aos credores ampla autonomia na organização da falência, caracterizada pelo inadimplemento 

do devedor. Gradativamente, o tratamento foi alterado a fim de equilibrar os direitos dos 

credores e dos devedores, a partir da diminuição da influência dos credores na falência e da 

                                                 
35 BRASIL. Item 11 da Exposição de Motivos da Lei nº 11.101/05. Disponível em: < http://www2.camara. 

leg.br/legin/fed/lei/2005/lei-11101-9-fevereiro-2005-535663-exposicaodemotivos-150148-pl.html >. Acesso em: 

31 mar. 2019.  
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inserção da atividade jurisdicional, com a concentração dos atos no juízo falimentar.   

Ao delimitar as fases observadas pelo direito falimentar, no Brasil, Luiz Felipe 

Salomão e Paulo Penalva Santos36 sustentam que, sob a ótica da nova concepção de empresa 

‒ a qual passa a ser tida como “atividade econômica organizada, habitual que visa à produção 

ou à circulação de bens ou serviços” ‒, a materialização do equilíbrio entre credores e 

devedores é a maior dificuldade enfrentada pelo legislador hodierno, tendo sido a Lei nº 

11.101/0537 importante avanço neste sentido, na medida em que institui a Recuperação 

Judicial e Extrajudicial como opções de soerguimento da empresa em dificuldade.  

Assim, o ordenamento jurídico criou um instituto que, buscando conciliar os 

interesses de credores e devedores da pessoa jurídica em dificuldade, preza pela preservação 

da empresa, concomitantemente à satisfação dos créditos devidos pela sociedade em questão.  

 Nesse aspecto, é de suma importância abordar o contexto, os fundamentos e 

objetivos que norteiam a criação da Lei nº 11.101/0538, principal objeto deste trabalho. 

 

1.2. Aspectos relevantes da Lei nº 11.101/0539 

 

Em consonância com o acima exposto, a função social da empresa passa a ser 

importante mitigadora dos interesses individuais dos credores, motivo pelo qual a Lei nº 

11.101/0540, oriunda do Projeto de Lei nº 4.376/9341, modificando o direito falimentar até 

então regulado pelo Decreto-Lei nº 7.661/4542, passou a disciplinar o princípio da preservação 

da empresa a partir da criação dos institutos da recuperação judicial e extrajudicial. 

A primeira importante alteração introduzida pela Lei foi a ampliação do rol de 

sujeição à falência, anteriormente reservada aos comerciantes, de modo que a norma se dirija 

a todos os que se amoldam à definição do artigo 966 do Código Civil43, compatibilizando o 

direito falimentar pátrio com os princípios basilares do direito empresarial: a função social e a 

preservação da empresa.  

                                                 
36 SANTOS Penalva, Paulo; SALOMÃO, Luiz Felipe. Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência: Teoria e 

Prática. 3. ed. rev., atual. e ampl. – [2.Reimpr.]. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 7. 
37 BRASIL, op.cit., nota 1. 
38 Ibidem.  
39 Ibidem. 
40 Ibidem. 
41 BRASIL. Projeto de Lei nº 4.376 de 1993, publicado no Diário do Congresso Nacional (Seção I) em 22 de 

fevereiro de 1994. Disponível em: < http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD22FEV1994.pdf#page=44 

> Acesso em: 31 mar. 2019. 
42 BRASIL, op. cit., nota 30. 
43 Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a 

produção ou circulação de bens ou de serviços. BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Disponível 

em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm >. Acesso em: 31 mar. 2019. 
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Com o fito de dar eficácia aos princípios supra, a recuperação empresarial foi 

inserida no ordenamento jurídico, por meio da proteção dos interesses da economia nacional e 

dos trabalhadores, por meio da manutenção de empregos.   

A recuperação não prescinde de plano de saneamento e solução do passivo, bem 

como de estudo de viabilidade. Isso porque a atividade empresária que o instituto pretende 

tutelar é aquela considerada viável mercadologicamente, tendo sido mantido o instituto da 

falência adequado às sociedades que se mostrarem inviáveis economicamente.  

Do ponto de vista social e econômico, as empresas inviáveis representam um risco 

caso não sejam liquidadas o mais breve possível, em razão da acumulação de passivo que 

pode ultrapassar os ativos, gerando um déficit para a economia e a sociedade, que sofrem os 

reflexos decorrentes da preservação de uma empresa irrealizável.  

Da mesma forma, liquidar uma empresa viável economicamente é causar um dano à 

economia e à sociedade, cuja prosperidade está vinculada ao livre mercado, capacidade de 

gerar empregos em um ambiente de ampla concorrência.   

Por esse motivo, a recuperação empresarial surgiu com a importante função de 

viabilizar o soerguimento das sociedades endividadas, a partir da elaboração de um plano de 

pagamento aos credores que tenha o condão de afastar a sociedade do estado de insolvência. 

Em linha com a necessidade de superar o estigma social decorrente do estado de 

insolvência, o qual consiste na ideia de que a pessoa insolvente é “caloteira”, “criminosa”, 

“fraudadora”, “desonesta” etc., os institutos da recuperação judicial e extrajudicial de 

empresas se inserem no ordenamento jurídico, prestigiando a preservação da empresa, em que 

pese toda a incompreensão decorrente da insolvência da sociedade, e protegendo aquele 

devedor cujo inadimplemento não decorreu de má-fé ou desídia de seus administradores. 

Sabe-se que toda atividade empresarial carrega, intrinsecamente, o risco de 

insucesso, seja por razões alheias à sociedade, como questões socioeconômicas ou 

regulamentares, por exemplo, seja por questões atinentes à gestão administrativa ou à 

obsolescência da estrutura material.  

O risco, inversamente proporcional ao lucro, integra a atividade empresarial que tem 

neste, o lucro, seu propósito primordial. Tal finalidade está inserida na qualificação do próprio 

conceito de “empresa”, como visto alhures, não podendo este objetivo se desvencilhar de sua 

outra face, qual seja, a possibilidade de fracasso, insucesso.  

Por isso, atenta ao drama que vivenciam as sociedades insolventes, agravado pela 
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baixa de prestígio social, a Lei nº 11.101/0544 representa importante marco de mudança de 

paradigma social, a partir da nova ótica de recuperar as sociedades inadimplentes, com 

manutenção das suas atividades vis a vis a elaboração,  aprovação e o cumprimento de plano 

de pagamento dos credores habilitados.  

Débora Kirschbaum45 diferencia a crise econômica da crise financeira, revelando que 

“a crise financeira se caracteriza pela incapacidade da empresa devedora em pagar seu 

passivo, que pode decorrer seja de um problema de falta de liquidez dos ativos, seja do fato de 

o montante de passivo da empresa superar o total do ativo, ou ainda de ambos os fatores”, 

enquanto “a crise econômica se caracteriza por problemas na alocação dos recursos utilizados 

pela empresa”.  

Segundo revela a autora46, não são incomuns casos de crises financeiras enfrentadas 

por determinados setores da economia brasileira as quais não representam uma crise 

econômica da empresa, mas são suficientes para comprometerem temporariamente a 

capacidade financeira da devedora.  

Da mesma forma, a crise econômica, apesar de representar a má gestão ou alocação 

dos ativos da devedora, não necessariamente ensejará a falência da pessoa jurídica, quando 

demonstrada a possibilidade de reestruturação e superação do problema econômico. 

Nesse sentido, a crise empresarial passa a ser tutelada juridicamente com vistas à 

possibilidade de recuperação da sociedade que, exercendo atividade complexa e organizada, 

estabelece uma série de relações negociais e trabalhistas que compreendem diversos interesses 

a serem preservados, na medida do possível -do trabalhador, do empresário, do credor, dentre 

outros.  

Com o fito de viabilizar a manutenção da fonte produtora, do emprego dos 

trabalhadores e dos interesses dos credores, a recuperação judicial promove a função social e 

o estímulo à atividade econômica, como determina o artigo 47 da Lei nº 11.101/05.47  

Ressalta-se que o estímulo à atividade econômica tem como espeque o artigo 3o, 

incisos II e III da Constituição Federal48 que definem, como objetivos fundamentais da 

República Federativa do Brasil, a garantia do desenvolvimento nacional e a erradicação da 

                                                 
44 BRASIL, op. cit., nota 1.   
45KIRSCHBAUM, Deborah. A recuperação judicial no Brasil: governança, financiamento extraconcursal e 

votação do plano. 2009. 213 f.  Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo. Faculdade de Direito São Paulo. 

p. 16. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-03062011-104905/pt-br.php. 

>Acesso em: 21 fev. 2019. 
46 Ibidem. 
47 BRASIL, op. cit., nota 1. 
48 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: < http://www.planalto 

.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm >. Acesso em: 31 mar. 2019. 
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pobreza e marginalização, bem como a redução das desigualdades sociais e regionais.  

Na mesma senda, o artigo 47 da Lei nº 11.101/0549 enumera como finalidades da 

recuperação da empresa (i) a manutenção da fonte produtora, (ii) do emprego dos 

trabalhadores e (iii) dos interesses dos credores.  

Para Manoel Justino Bezerra Filho50, tais objetivos foram inseridos em ordem de 

importância, no sentido de que o primeiro objetivo a ser buscado é o da preservação da 

empresa, sucedido pela manutenção do emprego dos trabalhadores, o que só é possível se 

preservada a empresa. Por fim, mas não menos importante, está a necessidade de atender aos 

interesses dos credores, os quais serão melhor atendidos com a continuidade da atividade do 

que o seriam se fosse determinada a falência empresarial.  

Nesse sentido, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, nos autos 

do Agravo Regimental no Conflito de Competência nº 86.594/SP51:  

 

A recuperação judicial tem como finalidade precípua o soerguimento da empresa 

mediante o cumprimento do plano de recuperação, salvaguardando a atividade 

econômica e os empregos que ela gera, além de garantir, em última ratio, a 

satisfação dos credores. 

 

Ressalta-se que a lei de falências e recuperação de empresas impõe algumas 

restrições ao deferimento da recuperação, as quais se coadunam com os objetivos 

supramencionados. Assim, a Lei nº 11.101/0552 não exige somente regularidade e atualidade 

no exercício da atividade, mas também o exercício pretérito por mais de dois anos, dentre 

outras exigências, todas relacionadas no artigo 48 da Lei mencionada.53  

Com vistas a interpretar sistematicamente essa exigência, o Superior Tribunal de 

                                                 
49 BRASIL, op. cit., nota 1. 
50BEZERRA FILHO, apud MARTINS ABUD, HUGO. Os três princípios fundamentais da recuperação 

judicial. Disponível em: <http://martinsabud.com.br/publicacoes/os-tres-principios-fundamentais-da-

recuperacao-judicial >. Acesso em: 31 mar. 2019. 
51 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Conflito de Competência nº 151495 - RJ (2017/0062344-9). Relator: 

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Disponível em: < https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/498945796 

/conflito-de-competencia-cc-151495-rj-2017-0062344-9 >. Acesso em: 31 mar. 2019 
52 BRASIL, op. cit., nota 1. 
53 Ibidem. “Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça 

regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:I – 

não  ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as responsabilidades 

daí decorrentes; II – não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial; III – não ter, 

há menos de 8 (oito) anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a 

Seção V deste Capítulo; III - não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial com 

base no plano especial de que trata a Seção V deste Capítulo; (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 

2014);  IV – não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por 

qualquer dos crimes previstos nesta Lei”.  
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Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.478.001/ES54, assim decidiu:  

 

Apesar de a Lei realmente não impor explicitamente que a legitimidade para o 

pedido de recuperação dependa de que o empresário exerça, por mais de dois anos, a 

atividade empresarial no mesmo ramo ou similar, uma interpretação sistemática da 

Lei nº 11.101/2005 parece sinalizar nesse sentido. As determinações do artigo 51, 

especialmente de seus incisos I e II, aliadas à regra do multicitado artigo 48, só tem 

sentido se a exposição acerca das razões da crise econômico-financeira e as 

demonstrações contábeis exigidas forem referentes à atividade, à empresa mesma 

que se pretende recuperar. [...] assim, ainda que o empresário esteja atuando no 

mercado há muitos anos, a preocupação do legislador foi com a recuperação da 

atividade econômica, dada sua importância para a sociedade. Nesse sentido, para 

fazer jus ao esforço da recuperação, deve-se estar diante de uma atividade relevante, 

atual e experimentada, o que dificilmente se alcança com menos de dois anos de 

exercício. 

 

Ressalta-se que o processo judicial inaugurado com o pedido elaborado pelo 

empresário, ou pela sociedade empresária, não tem réus. Assim, rompe-se a ideia de que o 

devedor insolvente se torna inimigo do seu credor ou indigno da sua confiança. A 

universalidade de credores se sujeita à decisão interlocutória de deferimento da recuperação 

judicial, nos termos dos artigos 58 e 59 da Lei nº 11.101/0555, passando a integrar o polo 

passivo do processo, na qualidade de juridicamente interessado na recuperação empresarial.  

Submetem-se à recuperação judicial da empresa todos os créditos existentes na data 

do pedido, ainda que não vencidos, nos termos do artigo 49 da Lei de Falências56, excluído o 

                                                 
54 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso especial nº 1.478.001 -ES (2014/0218146-8). Relator: 

Ministro Raul Araújo. Disponível em: < https://www.jusbrasil.com.br/diarios/104579374/stj-19-11-2015-pg-

5917>. Acesso em: 31 mar. 2019. 
55 BRASIL, op.cit., nota 1. “Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial 

do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido 

aprovado pela assembleia-geral de credores na forma do art. 45 desta Lei. § 1o O juiz poderá conceder a 

recuperação judicial com base em plano que não obteve aprovação na forma do art. 45 desta Lei, desde que, na 

mesma assembleia, tenha obtido, de forma cumulativa: I – o voto favorável de credores que representem mais da 

metade do valor de todos os créditos presentes à assembleia, independentemente de classes; II – a aprovação de 2 

(duas) das classes de credores nos termos do art. 45 desta Lei ou, caso haja somente 2 (duas) classes      com 

credores votantes, a aprovação de pelo menos 1 (uma) delas; III – na classe que o houver rejeitado, o voto 

favorável de mais de 1/3 (um terço) dos credores, computados na forma dos §§ 1o e 2o do art. 45 desta Lei. § 

2o A recuperação judicial somente poderá ser concedida com base no § 1o deste artigo se o plano não implicar 

tratamento diferenciado entre os credores da classe que o houver rejeitado. Art. 59. O plano de recuperação 

judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, 

sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei. § 1o A decisão judicial que 

conceder a recuperação judicial constituirá título executivo judicial, nos termos do art. 584, inciso III, 

do caput da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. § 2o Contra a decisão que 

conceder a recuperação judicial caberá agravo, que poderá ser interposto por qualquer credor e pelo Ministério 

Público. Art. 60. Se o plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de filiais ou de 

unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização, observado o disposto no art. 142 desta 

Lei. Parágrafo único. O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante 

nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, observado o disposto no § 1o do art. 141 desta 

Lei”. 
56 Ibidem. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869.htm#art584iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869.htm#art584iii
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crédito tributário -artigo 187 do Código Tributário Nacional57- e demais casos previstos em 

lei, conforme disposto no artigo 49 da Lei nº 11.101/0558. 

Por fim, neste introito, cumpre destacar a indispensabilidade de o empresário ou 

sociedade empresária demonstrar que tem interesse de agir ao ingressar com o pleito 

recuperacional. Nos termos do artigo 47 da Lei de Falências59, o interesse de agir se verifica 

sempre que a empresa/empresário em questão estiver enfrentando crise econômico-financeira 

que efetivamente possa conduzir à insolvência empresária e, com esta, à extinção da fonte 

produtora e do emprego dos trabalhadores, além de atentar contra os interesses dos credores.  

A comprovação do interesse de agir se dá com a exposição, na petição inicial, das 

causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-

financeira, nos termos do artigo 51 da Lei nº 11.101/0560. A par da narrativa do histórico de 

problemas vividos pela empresa que culminaram na crise, bem como das causas concretas da 

situação patrimonial do devedor, o juiz apreciará o pedido de recuperação judicial, o qual, se 

deferido, sujeitará a universalidade de credores, excepcionando os casos previstos em lei.  

Outra alteração trazida pela Lei nº 11.101/0561 diz respeito ao tratamento especial 

conferido às microempresas e empresas de pequeno porte, assemelhado à antiga concordata, 

nos termos dos artigos 70 a 72 da Lei62, o qual não será objeto de profunda análise, uma vez 

                                                 
57 BRASIL. Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03 

/LEIS/L5172.htm>. Acesso em: 31 mar. 2019. “Art. 187. A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a 

concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento”.  
58 BRASIL, op. cit., nota 1. 
59 Ibidem. 
60 Ibidem. 
61 Ibidem. 
62 Ibidem. “Art. 70. As pessoas de que trata o art. 1o desta Lei e que se incluam nos conceitos de microempresa 

ou empresa de pequeno porte, nos termos da legislação vigente, sujeitam-se às normas deste Capítulo. § 1o As 

microempresas e as empresas de pequeno porte, conforme definidas em lei, poderão apresentar plano especial de 

recuperação judicial, desde que afirmem sua intenção de fazê-lo na petição inicial de que trata o art. 51 desta Lei. 

§ 2o Os credores não atingidos pelo plano especial não terão seus créditos habilitados na recuperação judicial. 

Art. 71. O plano especial de recuperação judicial será apresentado no prazo previsto no art. 53 desta Lei e 

limitar-se á às seguintes condições: I - abrangerá todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não 

vencidos, excetuados os decorrentes de repasse de recursos oficiais, os fiscais e os previstos nos §§ 3o e 4o do art. 

49;  II - preverá parcelamento em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, iguais e sucessivas, acrescidas de juros 

equivalentes à taxa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, podendo conter ainda a proposta de 

abatimento do valor das dívidas;  III – preverá o pagamento da 1a (primeira) parcela no prazo máximo de 180 

(cento e oitenta) dias, contado da distribuição do pedido de recuperação judicial; IV – estabelecerá a necessidade 

de autorização do juiz, após ouvido o administrador judicial e o Comitê de Credores, para o devedor aumentar 

despesas ou contratar empregados. Art. 72. Caso o devedor de que trata o art. 70 desta Lei opte pelo pedido de 

recuperação judicial com base no plano especial disciplinado nesta Seção, não será convocada assembleia-geral 

de credores para deliberar sobre o plano, e o juiz concederá a recuperação judicial se atendidas as demais 

exigências desta Lei. Parágrafo único.  O juiz também julgará improcedente o pedido de recuperação judicial e 

decretará a falência do devedor se houver objeções, nos termos do art. 55, de credores titulares de mais da 

metade de qualquer uma das classes de créditos previstos no art. 83, computados na forma do art. 45, todos desta 

Lei”.  
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que este estudo pretende uma ampla abrangência, abarcando todas os empresários e 

sociedades empresárias cuja recuperação se mostre viável.  

A partir da consideração de que o plano de recuperação da empresa é o cerne do 

próprio soerguimento da sociedade, devem ser empregadas as noções gerais de gestão e 

administração de empresas, bem como de contabilidade, a fim de que seja aprovado um plano 

que se mostre viável financeiramente para o devedor em crise e, ao mesmo tempo, 

interessante aos credores. Nesse aspecto, convém destacar a importância da assembleia geral 

de credores, convocada para aprovar o plano de pagamento proposto pela recuperanda. A 

assembleia geral é soberana em relação ao juiz e ao administrador judicial, a quem só cabe 

aferir aspectos relacionados à legalidade do procedimento, bem como realçar o ato de 

aprovação do plano consistente na ferramenta primordial para atingimento da finalidade da 

recuperação, qual seja, o resgate da empresa em crise com a consequente preservação das suas 

atividades. Isso só se mostrará viável se forem considerados todos os aspectos econômicos e 

financeiros contemplados no estudo de viabilidade empresarial.  

A partir dessas compreensões iniciais quanto à Lei nº 11.101/0563, outro tema de 

grande relevância para o presente trabalho consiste na detalhada exposição dos princípios que 

norteiam a recuperação judicial e extrajudicial das empresas, os quais servirão de sustentação 

para tudo que se proporá nos demais capítulos.  

 

1.3. Princípios norteadores da Lei nº 11.101/05 64 

 

Todo ordenamento jurídico é pautado por normas jurídicas consubstanciadas pelos 

valores sociais construídos ao longo de um tempo. Os princípios atuam, assim, como um 

vetor na construção e aplicação das demais normas jurídicas. São as normas elementares ou os 

requisitos primordiais que exprimem o próprio sentido da norma, servindo de axioma jurídico, 

ou seja, preceitos fundamentais para a prática e proteção da própria norma.  

No âmbito jurídico, os princípios, além de representarem a base e o fundamento do 

sistema, atuam como critérios de direção na elaboração e aplicação de outras normas 

jurídicas.65 

De acordo com Miguel Reale66, “princípios são enunciações normativas de valor 

                                                 
 63 BRASIL, op. cit., nota 1. 
64 Ibidem. 
65 SILVA, Ivan Luiz da. Introdução aos princípios jurídicos. Disponível em: <https://www2. senado.leg.br 

/bdsf/bitstream/handle/id/918/R160-19.pdf?sequence=4>. Acesso em: 31 mar. 2019. 
66 REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 37  
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genérico, que condicionam e orientam a compreensão do ordenamento jurídico, a aplicação e 

integração ou mesmo a elaboração de novas normas. São verdades fundantes de um sistema 

de conhecimento, como tais admitidas, por serem evidentes ou por terem sido comprovadas, 

mas também por motivos de ordem prática de caráter operacional, isto é, como pressupostos 

exigidos pelas necessidades da pesquisa e da práxis”. 

Assim, todo ordenamento jurídico é pautado por princípios e por regras, sendo 

aqueles orientadores, vetores de interpretação das normas legais.  

Por isso, é imprescindível a abordagem dos princípios fundantes da recuperação 

judicial, os quais representam a base sobre a qual o presente estudo foi realizado.  

No caso da recuperação de empresas, o artigo 47 da Lei nº 11.101/0567 estabelece os 

três princípios norteadores da respectiva norma, quais sejam: preservação da empresa, 

proteção aos trabalhadores, e interesse dos credores.  

O primeiro e, quiçá, o mais importante deles é o princípio da preservação da 

empresa. Por este, busca-se a adoção de todas as medidas possíveis e necessárias para 

manutenção da empresa em crise que se mostre economicamente viável.  

Essa viabilidade é aferida na assembleia de credores, a partir da aprovação do plano 

recuperacional, ponderando-se as consequências sociais e econômicas decorrentes da 

recuperação da empresa.  

Assim, os credores e a devedora formalizam tratativas negociais que compatibilizem 

seus interesses contrapostos, a fim de, sob a ótica do credor, reduzir os prejuízos decorrentes 

da insolvência, bem como, sob a ótica da recuperanda, permitir a recuperação da empresa.  

Ao destacar a importância desse princípio, o Ministro Luis Felipe Salomão, na 

qualidade de relator da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do 

Recurso Especial nº 1.337.989/SP68 , manifestou-se da seguinte forma:  

 

[...] o instituto da recuperação judicial foi introduzido no sistema jurídico brasileiro 

pela Lei 11.101/2005, cujo artigo 47, norma programa de densa carga 

principiológica, assim dispõe: Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo 

viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim 

de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos 
interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função 

social e o estimulo à atividade econômica. Tal dispositivo encarta o princípio da 

preservação da atividade empresarial, servindo como parâmetro a guiar a 

                                                 
67 BRASIL, op. cit., nota 1. 
68 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso especial nº 1.337.989 -SP (2011/0269578-5). Relator: 

Ministro Luis Felipe Salomão. Disponível em: < https://ww2.stj.jus.br/process o/revista/documento 

/mediado/?componente=ATC&sequencial=82977233&num_registro=201102695785&data=20180604&tipo=91

&formato=PDF> Acesso em: 31 mar. 2019 

 

https://ww2.stj.jus.br/process
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operacionalidade da recuperação judicial, que objetiva o saneamento do colapso 

econômico-financeiro e patrimonial da unidade produtiva economicamente viável, 

evitando-se a configuração de grau de insolvência irreversível e, inexoravelmente, 

prejudicial aos trabalhadores, investidores, fornecedores, às instituições de crédito e 

ao Estado que deixará de recolher tributos garantidores da satisfação das 

necessidades públicas. Ou seja, o instituto da recuperação judicial tem por escopo a 

reorganização administrativa e financeira da empresa em crise, a fim de garantir a 

manutenção da fonte produtora, os empregos dos trabalhadores e os interesses dos 

credores, ensejando, assim, a concretização do mandamento constitucional voltado à 

realização da função social da empresa. Nessa ordem de ideias, a hermenêutica 

conferida à Lei 11.101/2005, no tocante à recuperação judicial, deve sempre se 

manter fiel aos propósitos do diploma, isto é, nenhuma interpretação pode ser aceita 

se dela resultar circunstância que, além de não fomentar, na verdade, inviabilize a 

superação da crise empresarial, com consequências perniciosas ao objetivo de 

preservação da empresa economicamente viável, à manutenção da fonte produtora e 

dos postos de trabalho, além de não atender a nenhum interesse legitimo dos 

credores, sob pena de tornar inviável toda e qualquer recuperação, sepultando o 

instituto. 
 

Na esteira das decisões judiciais afetas à preservação da empresa, verifica-se que o 

princípio em comento traduz uma mudança de paradigma mundial no tocante às 

empresas/empresários em crise, cuja solução oscilava entre privilegiar ora os interesses do 

credor, ora os interesses do devedor, sem destaque à manutenção da fonte produtiva.  

Dessa forma, evidenciada a importância de tal comando principiológico, as regras 

atinentes à recuperação empresarial, a partir deste devem ser interpretadas, buscando-se, 

sempre que viável, o levantamento da empresa em dificuldade e a consequente subsistência da 

sociedade/empresário.  

Inferência do princípio supramencionado está a proteção aos trabalhadores, outro 

fundamento da recuperação empresarial. Para além do direito de preferência de que dispõe o 

trabalhador quanto ao recebimento de seus créditos na falência, esse preceito normativo 

confere efetividade ao comando constitucional descrito no artigo 170 da CRFB/8869 que trata 

da valorização do trabalho humano. 

Isso porque, alcançada a finalidade precípua da recuperação, qual seja, a superação 

da crise empresarial, os empregos gerados pela sociedade/empresário são mantidos, riqueza é 

gerada, a economia é fomentada e, consequentemente, o fim social da empresa é atingido.   

Ressalta-se que, como finalidade secundária que é, a manutenção dos postos de 

trabalho só terá efetividade quando for compatível com o estudo de viabilidade apresentado. 

Assim sendo, por vezes, a situação de crise enseja a redução do número de trabalhadores 

como medida essencial à preservação da empresa.  

O terceiro objetivo delimitado pelo artigo 47 da Lei nº 11.101/0570 é a preservação 

                                                 
69 BRASIL, op. cit., nota 48. 
70 BRASIL, op. cit., nota 1. 
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dos interesses dos credores. Sua maior visibilidade decorre da necessidade legal de aprovação, 

pelos credores, do plano de pagamento e, consequentemente, da própria possibilidade de 

utilização, pela empresa em crise, do instituto recuperacional.  

Esse comando revela a mais drástica modificação em nosso ordenamento jurídico 

concernente ao direito falimentar, na medida que amplia a participação dos credores no 

processo recuperacional da empresa devedora, em detrimento da atividade jurisdicional.  

Nessa vereda, o artigo 56, §4º da Lei nº 11.101/0571 condicionou a possibilidade da 

recuperação judicial à aprovação dos credores, uma vez que impõe ao juiz a decretação da 

falência do devedor que não lograr êxito na aprovação, pela assembleia-geral de credores, do 

plano de pagamento proposto.  

Para Luis Felipe Salomão e Paulo Penalva Santos72, “com a maior participação dos 

credores, os resultados obtidos nos processos judiciais de falência e recuperação são muito 

mais adequados às soluções de mercado, evitando-se, também, ocorrência de fraudes na 

execução do plano”. 

Assim, por meio da Assembleia Geral de Credores, estes participam ativa e 

permanentemente de todo o processo de recuperação judicial da devedora, ainda que as 

condições a que se submetam não sejam tão vantajosas, uma vez que a recuperanda almeja 

um plano de pagamento que possibilite seu soerguimento.  

Convém destacar que tanto a proteção aos trabalhadores quanto a proteção aos 

credores pressupõem a relativização dos interesses a eles vinculados em prol do princípio fim 

da recuperação, qual seja, a preservação da empresa.  

Por esse motivo, Nancy Andrighi73 declarou que não se pode perder de vista o 

objetivo maior ‒ preservação da empresa ‒ que orientou a introdução, no ordenamento 

jurídico brasileiro, da regra do artigo 60, parágrafo único, da Lei n º 11.101/05, que trata da 

alienação dos ativos da devedora sem a consequente sucessão, pelo adquirente, das obrigações 

do devedor, inclusive as de natureza tributária.74  

Segundo a ministra, o que buscou o legislador, com tal regra, foi implementar a ideia 

de que a flexibilização de algumas garantias de determinados credores, conquanto possa 

acarretar aparente perda individual numa análise imediata e de curto prazo, pode significar 

                                                 
71 Ibidem. “Art. 56. Havendo objeção de qualquer credor ao plano de recuperação judicial, o juiz convocará a 

assembleia-geral de credores para deliberar sobre o plano de recuperação (...)§ 4o Rejeitado o plano de 

recuperação pela assembleia-geral de credores, o juiz decretará a falência do devedor”.  
72 SANTOS, op. cit., nota 36. p. 32.  
73 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. O princípio da preservação da empresa no olhar do STJ. Disponível 

em: < http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Not%C3%ADcias/O-princ%C3%A 

Dpio-da-preservação-da-empresa-no-olhar-do-STJ > Acesso em: 31 mar. 2019 
74 BRASIL, op. cit., nota 1. 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Not%C3%ADcias/O-princ%C3%25A
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ganhos sociais mais efetivos numa análise econômica mais ampla, na medida que a 

manutenção do empreendimento pode implicar significativa manutenção de empregos, 

geração de novos postos de trabalho, movimentação da economia, conservação da saúde 

financeira de fornecedores, entre inúmeros outros ganhos. 

Nesse diapasão, a 4a turma do STJ75 já proferiu decisão na qual fixou o entendimento 

de que, “com o objetivo de preservar a empresa, manter os empregos e garantir os créditos, é 

permitido ao magistrado aprovar o plano de recuperação judicial em contexto de cram down – 

mecanismo que permite impor um plano que não teve a aprovação da assembleia – ainda que 

não estejam preenchidos todos os requisitos do artigo 58, parágrafo único, da Lei de 

recuperação judicial”.76 

Para o ministro Luis Felipe Salomão, relator do recurso especial em comento, “a 

mantença de empresa ainda recuperável deve se sobrepor aos interesses de um ou poucos 

credores divergentes, ainda mais quando sem amparo de fundamento plausível, deixando a 

realidade se limitar à fria análise de um quórum alternativo, com critério complexo de 

funcionamento, em detrimento da efetiva possibilidade de recuperação da empresa, e, pior, 

com prejuízos aos demais credores favoráveis ao plano”.77 

Em harmonia com o mesmo preceito normativo, principal finalidade da recuperação 

empresarial, se posta a necessidade de obtenção de crédito para fazer frente à crise financeira 

da recuperanda, que, como parte do contexto recuperacional, enfrenta problema atual ou 

imininente de fluxo de caixa, decorrente da imposição de realizar desembolsos que antecedam 

ingressos de receitas.  

Contudo, como já mencionado, a recuperação judicial estigmatiza a 

sociedade/empresário em crise, que vem a ser vista (o) como sujeito incapaz de cumprir com 

as obrigações avençadas, motivo pelo qual os próprios fornecedores passam a exigir o 

pagamento antecipado em troca das mercadorias e/ou serviços essenciais à própria atividade 

empresarial.  

Como agravante, a normatização bancária dificulta a concessão do crédito pelas 

                                                 
75 BRASIL, op. cit., nota 68. 
76 BRASIL, op. cit., nota 1. “Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial 

do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido 

aprovado pela assembleia-geral de credores na forma do art. 45 desta Lei. § 1o O juiz poderá conceder a 

recuperação judicial com base em plano que não obteve aprovação na forma do art. 45 desta Lei, desde que, na 

mesma assembleia, tenha obtido, de forma cumulativa: I – o voto favorável de credores que representem mais da 

metade do valor de todos os créditos presentes à assembleia, independentemente de classes; II – a aprovação de 2 

(duas) das classes de credores nos termos do art. 45 desta Lei ou, caso haja somente 2 (duas) classes com 

credores votantes, a aprovação de pelo menos 1 (uma) delas; III – na classe que o houver rejeitado, o voto 

favorável de mais de 1/3 (um terço) dos credores, computados na forma dos §§ 1o e 2o do art. 45 desta Lei”.  
77 BRASIL, op. cit., nota 68. 
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instituições financeiras que se submetem à Resolução nº 2.682/9978 do Banco Central do 

Brasil, a qual contém tabela de divisão por faixa de risco, a ser observada pelas instituições na 

concessão de financiamento aos tomadores de crédito. Assim dispõem os artigos 1º e 2º 79:  

 

Art. 1º Determinar que as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar 

pelo Banco Central do Brasil devem classificar as operações de credito, em ordem crescente de 

risco, nos seguintes níveis: I - nível AA; II - nível A;III - nível B; IV - nível C;V - nível D; VI - 

nível E; VII - nível F; VIII - nível G; IX - nível H. 

Art. 2o A classificação da operação no nível de risco correspondente é de responsabilidade da 

instituição detentora do crédito e deve ser efetuada com base em critérios consistentes e 

verificáveis, amparada por informações internas e externas, contemplando, pelo menos, os 

seguintes aspectos: I - em relação ao devedor e seus garantidores: a) situação econômico-

financeira; b) grau de endividamento; c) capacidade de geração de resultados; d) fluxo de 

caixa; e) administração e qualidade de controles; f) pontualidade e atrasos nos pagamentos; g) 

contingencias; h) setor de atividade econômica; i) limite de crédito [...].  

 

Nesse sentido, as recuperandas titularizam a pior classificação de risco constante da 

Resolução do Banco Central, razão pela qual as instituições financeiras são obrigadas a 

provisionar integralmente o valor emprestado a tais tomadores, nos termos do que dispõe o 

artigo 6º da Resolução nº 2.682/99 do BACEN.80   

A concessão de crédito pelas instituições financeiras à empresa em crise é, então, 

inviável, uma vez que as tomadoras só obterão empréstimos se puderem se submeter às altas 

taxas de juros aplicadas pelos bancos nas operações que envolvem as recuperadas.  

Nesse contexto, é importante destacar que o plano de recuperação empresarial pode 

prever o tratamento diferenciado para os credores, desde que não implique prejuízo para os 

demais credores, tampouco à finalidade do plano.  

Leonardo Adriano Ribeiro Dias81 menciona que o plano de recuperação da Infinity 

Bio-Energy Brasil Participações S/A, cujo processo tramitou perante a 2a Vara de Falências e 

Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo, é um exemplo prático dessa possibilidade. 

Segundo o autor, foi aprovado um financiamento por dois bancos credores, equivalente ao 

montante de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões), mediante a outorga de determinadas garantias, 

conforme consta do Anexo 7 ao plano aprovado em 16 de dezembro de 2009.  

                                                 
78BRASIL. Resolução do Banco Central nº 2.682, de 21 de dezembro 1999. Disponível em: < 

https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/res/1999/pdf/res_2682_v2_L.pdf >. Acesso em: 31 mar. 2019. 
79 Ibidem.  
80 Ibidem. “Art. 6º. A provisão para fazer face aos créditos de liquidação duvidosa deve ser constituída 

mensalmente, não podendo ser inferior ao somatório decorrente da aplicação dos percentuais a seguir 

mencionados, sem prejuízo da responsabilidade dos administradores das instituições pela constituição de 

provisão em montantes suficientes para fazer face a perdas prováveis na realização dos créditos: (...) VIII - 100% 

(cem por cento) sobre o valor das operações classificadas como de risco nível H.” 
81 DIAS, Leonardo Adriano Ribeiro. Financiamento na Recuperação Judicial e na Falência. São Paulo: Quartier 

Latin, 2014. p. 200. 
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Essa possibilidade reflete uma atenuação, pela Lei nº 11.101/0582, do princípio da 

igualdade de tratamento dos credores (par condicio creditorum). Para o professor Paulo 

Fernando Campos Salles de Toledo83, em matéria de recuperação extrajudicial, por ter como 

centro a possibilidade de ampla negociação com os credores, não se pode deixar de convir que 

o princípio se mostra sem a vitalidade antes operada na sistemática da concordata, que se 

destinava somente aos credores quirografários, impondo a igualdade entre estes. 

Assim, segundo o professor, o princípio da paridade foi mitigado na recuperação 

judicial, na qual é possível a aprovação de um plano que preveja o tratamento distinto para 

diferentes grupos de credores, desde que os credores titularizem créditos de mesma origem, 

natureza e perfil, ou o credor aceite as condições oferecidas a outro grupo, ainda que estas o 

desfavoreçam, desde que o faça voluntariamente. 

Interessante notar que o princípio da igualdade entre credores, embora ainda 

aplicável, sempre cederá espaço para interesses mais relevantes, como a preservação da 

empresa, por exemplo.  

Em conformidade com esse pensamento, Leonardo Adriano Ribeiro Dias84 revela 

que, em princípio, a injeção de recursos com o intuito de promover o soerguimento da 

empresa, por si só, justificaria o tratamento diferenciado aos respectivos credores, pelo risco 

que estes assumem.  

O Tribunal de Justiça de São Paulo proferiu emblemática decisão, ao apreciar um 

agravo de instrumento que versava sobre o princípio da igualdade de credores e sua aplicação 

no âmbito da recuperação empresarial. Nesse sentido, o Desembargador Nilo Machado85: 

  

Cumpre informar que esta diferenciação entre os credores é recorrente em todas as 

recuperações judiciais, tendo em vista que estes credores se configuram como 

fornecedores estratégicos ao funcionamento da empresa.  

[...] Tal modo de ver as coisas é também o do Procurador de Justiça Pedro Brenna 

Filho, para quem "o tratamento diferenciado ou privilegiado dado aos credores que, 

de alguma forma, contribuirão para o soerguimento da empresa mostra-se razoável, 

legal e de acordo com os princípios contemplados no art. 47, da NLF, do que, em 

princípio, o próprio agravante se beneficiará”.  
 

Para o desembargador, a recuperação judicial tem por princípio norteador o de buscar 

                                                 
82 BRASIL, op. cit., nota 1. 
83 Fernando Campos Salles de Toledo, Paulo. Recuperação Judicial – Sociedades Anônimas – Debêntures – 

Assembleia Geral de Credores – Liberdade de Associação – Boa-Fé Objetiva – Abuso de Direito – Cram Down 

– Par Condicio Creditorum. Revista de Direito Mercantil – Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, n. 

142, p. 274, abril. 2006.  
84 DIAS. op.cit., nota 81. p. 205. 
85 BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Agravo de Instrumento nº 0474780-94.2010.8.26.000. Relator: 

Desembargador Lino Machado. Disponível em: < http://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/resultadoCompleta.do;jsessionid= 

B9D6A492675B4015503A18641F7DD920.cjsg3> Acesso em: 31 mar. 2019. 
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a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, 

promovendo assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade 

econômica.  

Sendo assim, para ele, o princípio da igualdade de tratamento dos credores há de 

incidir com observância do princípio da manutenção da empresa, que lhe é superior, o que 

leva cada situação concreta a ser examinada em conformidade com as suas vicissitudes sociais 

e econômicas. Ele conclui que, por isso, não há, em tese, vedação do tratamento diferenciado 

aos credores que se sujeitam a continuar fornecendo crédito ao devedor em crise.  

Apesar de a possibilidade de atenuação do princípio da igualdade aos credores 

representar um estímulo à concessão de crédito à recuperanda, trata-se de uma solução que 

atende apenas parcialmente a crise empresarial.  

Isso porque, a possibilidade de tratamento distinto, além de alcançar apenas credores 

preexistentes ‒ uma vez que a proposta de pagamento só abrange créditos existentes até a data 

do pedido de recuperação judicial86 ‒, está condicionada à aprovação do plano pela 

assembleia de credores, resultando em um atraso na concessão de novos créditos, o que pode 

inviabilizar o restabelecimento da empresa.  

Por esse motivo, considerando a necessidade precípua de observar o princípio da 

preservação da empresa, substância do instituto da recuperação empresarial, é fundamental o 

enfretamento da questão atinente à obstrução que sofrem as recuperandas na concessão de 

créditos novos.  

Importa, nesse contexto, análise da performance do instituto ao longo dos anos, 

desde a entrada em vigor da Lei nº 11.101/0587.  

 

1.4. Dados estatísticos  

 

De acordo com indicadores da SERASA Experian88, obtidos com base nas análises 

feitas por especialistas da instituição, é possível observar que há uma tendência de variação 

acumulada anual negativa dos requerimentos de falência observada a partir da entrada em 

vigor da Lei nº 11.101/0589, vis-à-vis a tendência positiva de variação acumulada anual dos 

requerimentos de recuperação judicial. Tal tendência foi rompida em julho de 2009, cuja 

                                                 
86 BRASIL, op. cit., nota 1. “Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 

pedido, ainda que não vencidos”.   
87 Ibidem. 
88SERASA EXPERIAN. Indicadores econômicos. Disponível em: < https://www.serasaexperian .com.br/amplie-

seus-conhecimentos/indicadores-economicos >. Acesso em: 31 mar. 2019. 
89 BRASIL, op. cit., nota 1.   
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VAR de falência requerida atingiu 2,4%, período em que a economia interna sofria os 

reflexos da crise financeira mundial iniciada em 2008.  

No contexto atual, a variação anual acumulada dos requerimentos de falência 

observada em fevereiro de 2019 correspondeu a 12,6%, ao passo que a variação anual 

acumulada dos requerimentos de recuperação judicial correspondeu a -13,8%, no mesmo 

período.  

Na tabela abaixo estão dispostos, em valores absolutos, o total de falências 

requeridas e decretadas, bem como o número total de recuperações judiciais requeridas, 

deferidas e concedidas, por ano, com base em dados coletados até fevereiro de 2019.  

 

Mês Falências Recuperações Judiciais 

Requeridas Decretad

as 

Requeridas Deferida

s 

Concedidas 

Total Total Total Total Total 

2005 (jun a dez) 4.666 1557 110 53 1 

2006 4192 1977 252 156 6 

2007 2721 1479 269 195 18 

2008 2243 969 312 222 48 

2009 2371 908 670 492 151 

2010 1939 732 475 361 215 

2011 1737 641 515 397 151 

2012 1929 688 757 618 189 

2013 1758 746 874 690 244 

2014 1661 740 828 671 323 

2015 1783 829 1287 1044 291 

2016 1852 721 1863 1514 470 

2017 1708 928 1420 1195 614 

2018 1459 930 1408 1215 606 

2019 (jan e fev) 197 104 168 150 64 
 

 

Em análise superficial quanto ao volume de requerimentos de falências, bem como se 

considerado o contexto geral que envolve a empresa em recuperação, qual seja, a dificuldade 

na concessão de crédito vis-à-vis a necessidade de obtê-lo, a fim de evitar a condenação à 
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falência nos casos de não cumprimento do plano de pagamento aos credores ‒ conforme já 

abordado neste estudo ‒, é vital uma reanálise do majestoso instituto jurídico introduzido em 

2005 em nosso ordenamento jurídico.  

O objetivo da revisão é reduzir, na medida do possível, os casos de falência 

empresarial e, em contrapartida, aumentar as estatísticas das recuperações empresariais bem-

sucedidas.  

Para Renato Scardoa90, a complexa e pesada carga tributária e o restrito acesso ao 

crédito são os motivos que acentuam a dificuldade das empresas em crise. O autor relata o 

fato de que, conforme relatório do Banco Central do Brasil91, o mercado de crédito interno 

está concentrado nas quatro maiores instituições financeiras – Banco do Brasil; Itaú 

Unibanco; Bradesco e Caixa Econômica Federal, resultando em uma das mais caras taxas de 

juros do mercado.  

As altas cargas tributárias somadas à dificuldade de financiamento, este último 

atrelado à retração do mercado consumidor, são decisivas para que o empresário ingresse na 

insolvência de acordo com os dados da Serasa Experian, supra.  

A falta da segurança jurídica para o financiamento de empresas em recuperação 

judicial (DIP Financing) é apontada pelo autor como importante inviabilizador do 

soerguimento das empresas. 

Estima-se que com o incremento das possibilidades de obtenção de crédito por 

empresas em recuperação, a partir da importação e adaptação interna de instituto jurídico 

criado nos Estados Unidos e amplamente difundido no país de origem, a recuperação 

empresarial ganhará novos contornos e, desta forma, novo panorama econômico-financeiro no 

país poderá ser contemplado.  

O instituto em questão é o DEBTOR-IN-POSSESSION FINANCING, mais conhecido 

como DIP Financing, consistente em financiamento concedido aos devedores norte-

americanos que protocolaram pedido de reorganização empresarial. A origem do instituto, 

suas características e práticas relacionadas e adotadas no Brasil, serão tratadas no capítulo 

seguinte.  

                                                 
90 SCARDOA, Renato. Piora dos números de recuperação judicial reflete sistema ineficiente. Disponível em: 

<https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI283379,21048-Piora+dos+numeros+de+recuperacao+judicial+ 

reflete+sistema+ineficiente >. Acesso em: 31 mar. 2019. 
91NAKAGAWA, Fernando; RODRIGUES, Eduardo. O Estado de S. Paulo. 03 abr. 2017. Quatro bancos detêm 

cerca de 80% do Mercado de crédito no Brasil. Disponível em: <https:// 

economia.estadao.com.br/noticias/geral,concentracao-aumenta-e-quatro-bancos-detem-cerca-de-80-do-mercado-

de-credito-no-brasil,70001725153.> Acesso em: 31 mar. 2019.  
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2. DEBTOR-IN-POSSESION (DIP) FINANCING 

 

O Princípio nº 18 do Banco Mundial92 determina que toda lei falimentar precisa 

contemplar um meio e incentivo de obtenção de crédito, pela devedora, para as despesas 

correntes e urgentes.  

É certo que, no Brasil, a suspensão das ações e execuções contra a devedora pelo 

período de 180 dias, conforme determina o §4o do artigo 6º da Lei nº 11.101/0193, visa 

propiciar à recuperanda um fluxo de caixa que lhe permita pagar despesas emergenciais até 

que o plano de recuperação seja aprovado. Contudo, como observa Deborah Kirschbaum94, a 

resolução da crise demanda, em geral, um financiamento adicional em conjunto com a 

reformulação da estrutura de capital da empresa:  

 

[...] A obtenção de financiamento extraconcursal se faz necessária logo que possível, 

após o deferimento do processamento da recuperação, e não pode esperar o desfecho 

das negociações sobre o plano de recuperação. Assim, a devedora precisa procurar 

financiamento enquanto negocia e aguarda deliberação sobre o plano de 

recuperação.  

  

Prossegue a autora declarando que “a melhor técnica legislativa recomendaria que a 

lei aplicável à insolvência empresarial contivesse uma seção específica para o financiamento 

extraconcursal, tal qual o Bankruptcy Code, nos EUA, a qual deveria dispor sobre 

modalidades admitidas, critérios para aprovação e procedimentos aplicáveis”.95  

 

2.1. Conceito e Origem 

 

O Bankruptcy Code consiste no diploma aplicável à insolvência empresarial nos 

Estados Unidos, modelo normativo que inspirou a Lei nº 11.101/0596 ao instituir a 

recuperação empresarial em conformidade com a “corporate reorganization” prevista no Udo 

                                                 
92 THE WORLD BANK. Principles and Guidelines for Effective Insolvency and Creditor Rights Systems. Apr. 

2001,p.13.Disponível em: <https://www.iiiglobal.org/sites/default/files/Principles%20and%20Guidelines%20for 

%20Effective%20Insolvency%20Creditor%20Right%20Systems_0.pdf >. Acesso em: 21 mar. 2019. 
93 BRASIL, op. cit., nota 1. “Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação 

judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas 

dos credores particulares do sócio solidário. [...] § 4o Na recuperação judicial, a suspensão de que trata 

o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado 

do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos 

credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial”.  
94 KIRCHBAUM. op.cit., nota 45. p. 132.   
95 Ibidem. 
96 BRASIL, op. cit., nota 1. 
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11 do Código norte-americano.  

A corporate reorganization é o instituto estadunidense que permite o soerguimento 

da empresa em crise, a partir de uma negociação entre a devedora e seus credores.  

Tal instituto teve origem no final do Século XIX, em razão da crise que assolou parte 

das companhias ferroviárias nos EUA, ensejando o desenvolvimento do equity receivership, 

correspondente à nomeação, por um juiz, de um receiver97 com competência para controlar os 

ativos da devedora.  

Esse modelo de reorganização empresarial implicava a transferência da posse sobre 

as ações representativas do capital das companhias ferroviárias para o receiver, mantendo-se a 

devedora sob gestão dos administradores anteriores e de um comitê de credores que negociava 

com os acionistas a solução para a crise.  

O equity receivership inaugurou o princípio da preservação da empresa, em 

detrimento da liquidação dos ativos da devedora e da formação de concurso de credores, 

como solução para a crise enfrentada. 

Ressalta-se que as ferrovias eram mantidas com recursos do governo e de 

particulares, por meio da emissão de títulos de crédito, com características próprias, incluindo 

a possibilidade de incidência de gravame sobre trechos de trilhos, edificações e terrenos.  

Tais gravames conferiam, aos seus credores, prioridade absoluta em relação aos 

fornecedores essenciais da devedora (carvão, ferro ou aço), o que gerou nestes fornecedores, 

credores essenciais, insegurança quanto ao recebimento dos seus créditos. 

De outro lado, os credores garantidos por hipoteca não tinham interesse na execução 

das garantias, uma vez que o valor destas, isoladamente consideradas, é essencialmente baixo, 

só assumindo valor quando consideradas em conjunto com as demais garantias, ou seja, 

levando em conta a unidade da estrada de ferro. Assim, aos credores com prioridade de 

pagamento interessava mais a preservação da empresa devedora do que a execução do crédito. 

Leonardo Adriano Ribeiro Dias98 esclarece que, em um primeiro momento, para 

solucionar o problema relativo à insegurança dos fornecedores, as cortes norte-americanas 

desenvolveram a chamada six months rule, referendada pela Suprema Corte em 1878, a qual 

permitia ao devedor o pagamento integral de tais créditos, excluindo-os da recuperação 

empresarial, desde que o fornecimento tenha ocorrido dentro do período de 6 (seis) meses 

anteriores ao começo da reorganização. 

                                                 
97 O receiver, normalmente, era o próprio administrador da devedora, com atribuição de manter as operações ou 

obter novos financiamentos que visassem à preservação da empresa.  
98 DIAS, op.cit., nota 81. p. 137. 
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A prática, que inicialmente abarcava os empregados, fornecedores e serviços 

essenciais, foi estendida para abranger credores outros, considerados essenciais aos negócios.  

Débora Kirschbaum99 nota que, após os primeiros casos de reestruturação 

empresarial, a reorganização de devedores em crise transformou-se em um negócio em si, 

tendo como importante marco a reestruturação voluntária da ferroviária Wabash Railway, 

cujo processo foi coordenado por banqueiros de Wall Street. Estes últimos inauguraram o uso 

dos “voting trusts”, modelo pelo qual os acionistas antigos transferiam a propriedade de suas 

ações ao trustee, responsável por gerir a negociação entre credores e devedores. A companhia 

contava com investimentos novos, mantendo os gestores antigos na condução dos negócios 

societários, uma vez que estes detinham o know-how100 da empresa a ser preservada.  

Em que pesem os benefícios aspirados, verificou-se que o modelo adotado para a 

corporate reorganization, nas mãos dos envolvidos, tornou-se uma ferramenta para 

maximização dos lucros da devedora, com a prática de condutas abusivas, em prejuízo dos 

investidores ‒ tal qual a constituição de uma empresa de fachada para adquirir ativos da 

devedora em crise e controlá-los por meio de nova pessoa jurídica, restando, à devedora e aos 

demais credores, uma “concha vazia”101, contra a qual não poderiam reclamar seus créditos. 

Além disso, o mercado passou a questionar também o modelo adotado pelos bancos, 

em razão das excessivas taxas cobradas pelos serviços de coordenação das reestruturações, 

clamando pela supervisão judicial.  

Contudo, as cortes judiciais não lograram êxito quanto à questão atinente ao acesso a 

créditos novos pela devedora, o que ensejou a autorização, conferida pelos tribunais ao 

receiver, para emissão de certificados semelhantes às notas promissórias brasileiras, com 

lastro nos bens da devedora e prioridade de pagamento sobre todos os demais credores, 

inclusive os titulares de crédito com garantia real.  

Os primeiros certificados foram emitidos com fulcro no interesse público consistente 

na preservação das ferrovias (railroads), não sendo admitidas, inicialmente, emissões por 

devedoras quando ausente interesse público direto na manutenção de suas atividades, ou seja, 

o benefício dificilmente era aplicado às non-railroads.102 

Isso porque a distinção entre os conceitos de público e privado, para as cortes 

                                                 
99 KIRCHBAUM, op.cit., nota 45. p. 14.  
100 Termo inglês que significa “saber fazer”. É um conjunto de conhecimentos específicos (fórmulas, 

informações, técnicas, procedimentos ou tecnologias), adquiridos por uma empresa ou profissional. O 

profissional que detém o know-how de uma empresa é valorizado pelo domínio especializado que lhe confere 

vantagem competitiva em face dos demais concorrentes. 
101 DIAS, op.cit., nota 81. p. 137 (nota de rodapé n. 435). 
102 PERLMAN, Felicia Gerber. Debtor-in-Possession Financing: Funding a Udo 11 Case. EUA. ed. American 

Bankruptcy Institute, 2013, p. 403 [e-book]. 
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estadunidenses, consistia em árduo trabalho no âmbito da recuperação das devedoras 

ferroviárias, uma vez que estas eram capitalizadas com recursos privados, prestando, no 

entanto, serviço de interesse público.  

Richard J. Corbi e outros103 exemplificam que, no julgamento do processo 

recuperacional da Farmers’Loan & Trust Co. v. Grape Creek Coal Co., a corte norte-

americana se baseou no fato de que as ferroviárias são quase instituições públicas, 

considerando que sua atividade consiste na exploração de vias públicas. Assim, entendeu a 

corte que, se essas companhias se encontram em dificuldades que as tornam incapazes de 

cumprir com suas obrigações, é necessária intervenção judicial com a nomeação de um 

receiver capaz de negociar os créditos atendendo o interesse público na preservação da 

empresa.104  

Contudo, as cortes limitavam sua atuação às reestruturações das ferrovias, por 

entenderem que estas últimas compreendiam empresas de serviço público, negando aplicação 

em outros casos105, o que foi considerado arbitrário por parte do mercado. Por essa razão, a 

distinção entre o que se entende por interesse público e o que se entende por interesse privado 

se fez necessária nas alterações promovidas, na década de 30, ao Bankruptcy Act de 1898.106 

Com a implementação de tais alterações, a emissão de certificados de dívidas, até 

então não regulamentada, aplicável no âmbito da common law107, passou a constar dos 

estatutos denominados railroad receivership (Section 77C), de 1933 e non-railroad 

                                                 
103 Ibidem. p. 416.  
104 Ibidem. Do original: “By way of example, the court in Farmers’ Loan & Trust Co. v. Grape Creek Coal Co. 

stated that “[ a] railroad corporation is a quasi public institution, charged with the duty of operating its road as 

a public highway. If the company becomes embarrassed and unable to perform that duty, the courts... will 

operate [the railroad] by a receiver, and make the expense incident thereto a first lien. This is done on account 

of the peculiar character of the [railroad] property. It is generally mortgaged to secure bonds, and persons who 

invest in such securities know that the mortgage rests upon property previously impressed with a public duty. 

Private corporations owe no duty to the public, and their continued operation is not a matter of public concern.” 
105 SKEEL JR., See David A., Debt’s Dominion: A History of Bankruptcy Law in America, p. 105. Do Original: 

“Prior to the codification of the reorganization methods developed in the equity receiverships, courts appear to 

have been generally skeptical of reorganization, rather than liquidation, in the non-railroad context. In Shapiro 

v. Wilgus, 297 U.S. 348, 356 (1932), for example, the Supreme Court indicated that reorganization was 

permissible in railroad cases because a railroad was a “public service corporation,” but that reorganization 

was not necessarily appropriate in other contexts”.  
106 Primeiro ato normativo do Congresso dos EUA, o Bankruptcy Act of 1898, tratava do instituto da falência, 

tendo sido alterado pelo Bankruptcy Act of 1938 e, sendo posteriormente superado pelo Bankruptcy Act of 1978. 
107Considerado pela doutrina como “família de direitos” ou “direito comum”, a common law é o conjunto de 

sentenças judiciais proferidas pelas cortes a partir de casos concretos. É denominada doctrine of stare decisis ou 

ainda, docrtine of precedents, consistindo o precedent em única ou várias decisões de uma corte que obriga o 

mesmo tribunal ou juízes a ela subordinados. As regras da common law do país são conhecidas por meio da 

publicação em um periódico, denominado Restatement of the Law, veiculado por uma associação privada, qual 

seja, o American Law Institute, que expõe as soluções consagradas pelos tribunais. 
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receivership (Section 77B), de 1934, no âmbito da implantação do New Deal.108 Tais 

diplomas, atendendo ao anseio do mercado, passaram a autorizar expressamente o DIP 

Financing de curto prazo para as devedoras em crise, fossem estas ferroviárias ou não. 

A Section 77B possibilitava a vinculação dos credores dissidentes ao plano de 

pagamento, desde que houvesse aprovação de dois terços dos créditos. Ressalta-se que tal 

previsão atendeu as expectativas dos críticos do modelo anteriormente adotado pelos tribunais 

norte-americanos, os quais já negaram concessão de financiamento à devedora que não obteve 

aprovação da totalidade dos credores submetidos ao plano, acatando a rejeição de 25% dos 

credores.109  

As alterações promovidas em 1934 foram seguidas, rapidamente, por reformas 

adicionais, com a edição do Chandler Act, em 1938, que manteve intactas as disposições 

relativas à Section 77C, a qual trata das ferrovias, e desmembrou em duas modalidades 

distintas o tratamento conferido às devedoras non-railroad (Section 77B), em razão do porte 

empresarial, sendo o Udo X110 aplicável às empresas de grande porte, e o Udo XI111 às 

empresas de pequeno porte.  

Nesse contexto, o Udo X do Chandler Act passou a prever a substituição obrigatória 

dos administradores da devedora por um trustee112, nomeado pelo juiz para gerir os negócios 

da devedora e elaborar o plano de recuperação a ser submetido à fiscalização da SEC113, nos 

casos mais relevantes.  

A Section 116(2), que regulamenta a emissão de certificados de dívidas no âmbito do 

Udo X, dispõe que, mediante requerimento fundamentado, o juiz pode autorizar o receiver ou 

                                                 
108 Conjunto de medidas econômicas e sociais, tomadas pelo governo Roosevelt, entre os anos de 1933 e 1937, 

com o objetivo de recuperar a economia dos EUA, afetada pela crise de 1929, tendo como forte característica a 

intervenção estatal na economia, envolvendo reformas legislativas, do sistema bancário e monetário, bem como 

o controle de preços e produção das empresas. 
109 SKEEL, op. cit., nota 105. Tradução livre do original: If American Brake Shoe exemplifies the lengths that 

courts will go to provide new financing to companies perceived to be public utilities, Farmers’ Loan & Trust Co. 

demonstrates the unsympathetic treatment given to debtors not perceived to serve a public function. The debtor 

in Farmer’s Loan was a coal mining company that had defaulted on the interest payments on bonds secured by 

two coal mines and other land. A receiver was appointed, who subsequently sought court authorization to issue 

receivers’ certificates to finance the continued operation of the mines. The receiver claimed that with the capital 

from the certificates, he would be able to operate the mines at a profit. Seventy-five percent of the bondholders 

joined in the receiver’s motion for authorization to issue the certificates. Despite this overwhelming show of 

creditor support, however, the court sided with the 25 percent of bondholders who opposed the issuance of 

certificates priming their mortgages. 
110 Dispõe sobre a reorganização de companhias abertas de grande porte, sendo considerado rígido pela doutrina 

americana, sobretudo em virtude da previsão de fiscalização pela SEC, resultando em sua baixa utilização. 
111 Dispõe sobre a reorganização de empresas de médio e pequeno porte. 
112 Trustee é um representante nomeado para atuar na defesa dos interesses da property of the estate, podendo ser 

pessoa física ou jurídica, necessariamente desinteressada.  
113 Securties Exchange Comission  - SEC, correspondente à CVM dos Estados Unidos.  
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o trustee ou o devedor em crise (debtor in possession), após notificação direcionada aos 

credores, a emitir certificados de dívidas. Essa disposição denota preocupação do legislador 

com a nomeação de gestor independente para os casos em que a devedora é considerada de 

grande porte econômico.114  

Diversamente, as disposições do Udo XI, como são direcionadas a empresas de 

pequeno porte, permitem ao devedor continuar na gestão do processo. Por esse motivo, em 

função do critério opcional conferido pela lei, os devedores, para fugir da nomeação de um 

gestor independente (trustee) e do afastamento de seus administradores, optavam por este 

modelo de reorganização, em detrimento do Udo X, independentemente de seus portes. 

Isso tornou-se possível em razão do que alguns doutrinadores115 apontam como falha 

legislativa, considerando que não há nenhum dispositivo que imponha a obrigatoriedade pela 

opção de um regime em detrimento de outro, em que pese tenha sido esta a mens legis116 da 

codificação.  

De acordo com o disposto na Section 344 of Udo XI, o tribunal pode autorizar a 

emissão de certificados de dívida, com segurança e/ou prioridade sobre o pagamento de 

demais créditos, diferenciando-se da disposição contida no Udo X, §116(2), uma vez que 

dispensa a exigência de notificação aos demais credores abrangidos pelo plano, bem como 

expressamente permite que a prioridade seja conferida sobre obrigações preexistentes, 

garantidas ou não.   

Assim, o trustee, receiver ou o devedor poderiam emitir, com autorização judicial, 

certificados de dívidas para obtenção de créditos com garantias ou prioridade de pagamento, 

inclusive para operações ordinárias da empresa devedora.117  

Além da previsão expressa quanto à implementação do DIP Financing, outra 

evolução importante efetivada pelas alterações promovidas em 1934 e 1938 foi a 

reinterpretação do entendimento, firmado pela common law, de que os certificados de dívida 

só poderiam ser autorizados no âmbito das entidades públicas ou quase-públicas.118    

No entanto, a distinção entre interesse público e interesse privado, que justificava 

anteriormente a concessão da possibilidade de emissão de certificados de dívida, manteve-se 

com outra finalidade. Para conceder aos credores os chamados créditos “superprioritários”, 

                                                 
114 JACOOB I. Weinstein, The Bankruptcy Law of 1938: A Comparative Analysis Prepared for the National 

Association of Credit Men, 175 (1938); see also Act of March 3, 1933, ch. 204, 47 Stat. 1474 (1933). p. 211-212. 
115 PERLMAN, op. cit., nota 102. p. 469. 
116 Termo jurídico que se refere ao “espírito da lei” e revela a intenção do legislador ao editar o ato normativo. 
117 DIAS, op. cit., nota 81. p. 139. 
118 See Harvey J. Baker, “Certificates of Indebtedness in Reorganization Proceedings: Analysis and Legislative 

Proposals,” 50 Am. Bankr. L.J. 3, 16 (1976). 
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que tinham prioridade sobre créditos preexistentes com garantia, as cortes, com base em 

precedentes da common law, só autorizavam quando fundamentada a emissão no interesse 

público, ainda que ausente determinação legal que condicionasse tal concessão.119 

Em 1978, o Congresso norte-americano aprovou o atual código de falências, 

denominado New Bankruptcy Code ou US Code – USC, o qual substituiu o Chandler Act. Um 

dos principais efeitos promovidos pelo novo código de falência foi a eliminação da dualidade 

de procedimentos de reorganizações, a depender do porte da empresa. Assim, todas as 

disposições que regem as reorganizações societárias foram consolidadas no Udo 11 of the 

Bankruptcy Code.  

Tal qual previsto no Udo XI of the Chandler Act, o Udo 11 of the Bankruptcy Code 

permitia ao devedor a manutenção dos administradores na sociedade durante o processo de 

recuperação, não se impondo a nomeação de um trustee ou receiver desinteressado.  

Para Débora Kirchbaum120, a estrutura de governança da empresa sob reorganization 

pelo Udo 11 é marcada pela manutenção, em regra121, do administrador da sociedade na 

gestão empresarial, sendo denominado debtor in possession. O trustee só assume a função de 

debtor in possession nos casos de afastamento do devedor, ocasião em que aquele será 

também responsável pela fiscalização e investigação dos atos do devedor, pelo exame da 

composição patrimonial e da viabilidade da empresa. Contudo, no âmbito da reorganização 

empresarial, faculta-se a nomeação de terceiros, denominados examiners, com a função de 

fiscalizar e investigar o devedor, em conjunto com o comitê de credores, caso este existente, o 

qual, dentre outras, possui tal atribuição.  

Ficou evidente122 que o Bankruptcy Code de 1978 consolidou os benefícios 

verificados nos processos de reorganization até então praticados, conferindo maior liberdade 

aos credores e sócios para, a despeito do controle estatal exercido pelo juiz, negociarem a 

solução para a crise da devedora, notadamente em função da possibilidade de manutenção dos 

administradores da devedora em crise, atendendo aos anseios de quase123 todos os grupos 

                                                 
119 PERLMAN, op. cit., nota 102. p. 416. 
120 KIRCHBAUM, op.cit., nota 45. p. 110. 
121Somente pode ser afastado e substituído por um trustee em casos extremos, conforme Section 1104(a)(1). 
122 KIRCHBAUM, op.cit., nota 45. p. 15. 
123 Ibidem, p. 108. “Quase todos os grupos envolvidos nos debates que precederam a aprovação do Bankruptcy 

Code mostraram-se favoráveis à manutenção dos administradores da devedora, sobretudo para casos de 

empresas dos portes médio e pequeno. Mesmo para os casos envolvendo empresas de grande porte, a Bankruptcy 

Commission encaminhou proposta ao congresso no sentido de que a participação de trustees fosse facultativa, 

conforme as necessidades de cada caso, e não compulsória. A única entidade a objetar a tal proposta, e ainda 

assim para os casos de companhias abertas, foi a Securities Exchange Comission – SEC (comissão de valores 

mobiliários dos Estados Unidos), por defender que o amparo dos acionistas minoritários dependeria da atuação 

de um agente em princípio neutro, como o trustee”.  
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envolvidos nos debates que precederam a aprovação da nova codificação.  

A nova regulamentação foi marcada também pela previsão de maior abrangência 

quanto ao escopo dos financiamentos autorizados para as recuperandas, o que resultou no 

aumento do interesse das devedoras em crise pela submissão ao Udo 11124 que possibilita a 

concessão de novos créditos com diferentes níveis de prioridade. Assim, o verdadeiro DIP 

Financing, tal qual é empregado atualmente, foi introduzido com a consolidação do 

Bankruptcy Code.  

O DIP Financing, portanto, encontra-se regulamentado na lei falimentar norte-

americana que admite a obtenção, pelas recuperandas, de financiamentos com prioridade no 

recebimento, independentemente de autorização de judicial para os casos de contratações 

realizadas no curso normal da empresa, denotando a função primordial de supervisor e 

instância decisória última a ser exercida pelo magistrado.125  

O mestre e doutor Leonardo Dias126 esclarece que a prioridade no recebimento 

desses financiamentos, denominados “administrative expenses”, se justifica pelo próprio 

procedimento previsto no Udo 11, o qual determina que, com o deferimento da recuperação, é 

constituída uma massa composta por todos os bens do devedor, denominada “estate”127, cujas 

dívidas por ela incorridas têm prioridade em relação aos créditos quirografários anteriores ao 

pedido, devendo ser integralmente pagas como condição de aprovação do plano.  

De acordo com o §364 (b) e (d)128, o juiz pode ainda autorizar que a obtenção de 

crédito não se relacione com o curso normal dos negócios, equiparando-o às administrative 

expenses ou até mesmo, quando verificado o exaurimento nas tentativas de obtenção de novos 

créditos necessários ao soerguimento da empresa, conferir prioridade sobre as despesas 

administrativas ou conceder a outorga de garantia sobre bem desonerado ou em grau superior 

ao gravame preexistente no caso de inexistência de bens desonerados.129  

                                                 
124 O DIP Financing passou a ser adotado para outros casos que não envolvem somente o interesse público ou a 

preservação de garantias outorgadas, motivo pelo qual, em conjunto com a suspensão das ações que correm 

contra a devedora, representou o maior incentivo para que devedores em crise ingressem com pedido de 

reorganização empresarial.   
125 DIAS, op.cit., nota 81. p. 140 (nota de rodapé 441). “Os tribunais norte-americanos têm interpretado 

restritivamente a ideia de financiamento concedido no “curso normal dos negócios”, limitando-o normalmente 

ao crédito comercial. Assim, um devedor que não tem o hábito de tomar empréstimos para despesas 

operacionais, não poderá obter financiamento com essa finalidade no âmbito da recuperação judicial”. 
126 Ibidem.  
127EUA. CORNELL LAW SCHOOL. Legal Information Institute. Disponível em: < 

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/11/541>. Acesso em: 31 mar. 2019.  
128EUA. CORNELL LAW SCHOOL. LEGAL INFORMATION INSTITUTE. Disponível em: < 

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/11>. Acesso em: 31 mar. 2019. 
129 Cf. terminologia empregada pelo Bankruptcy Code, em seu art. 364(d)(1)(B): §364(d)(1): “The court, after 

notice and a hearing, may authorize the obtaining of creditor the incurring of debt secured by a senior or equal 

lien on property of the estate that is subject to a lien only if (A) the trustee is unable to obtain such credit 
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A lei exige que a devedora comprove que, mesmo constituindo novo gravame sobre 

um bem já gravado, será possível satisfazer o crédito concursal originalmente garantido pelo 

mesmo ativo, após o pagamento do crédito superprioritário.  

Isso denota que a concessão de crédito com “superprioridade” de pagamento deve ser 

o último recurso aprovado pelo juiz, e sempre condicionado (i) à prévia notificação aos 

credores com garantia, para que possam manifestar-se quanto ao financiamento; (ii) à prova 

de que o devedor exauriu todas as tentativas de obtenção de crédito de outro modo; e (iii) à 

proteção contra a diminuição do valor dos bens onerados, garantindo que sejam suficientes 

para pagar o crédito anteriormente garantido, como estabelece a recomendação n. 67 do 

Legislative Guide on Insolvency Law da UNCITRAL.130  

Apesar dessa exigência legal que objetiva a proteção dos interesses dos credores, em 

razão da possibilidade de reconfiguração de prioridades de pagamento nos casos de concessão 

de financiamentos novos, os credores com garantia real passaram a ser os maiores 

interessados na concessão de empréstimos para a recuperanda, com a finalidade de evitar o 

rebaixamento de sua prioridade na satisfação do crédito concursal, caso a empresa seja 

conduzida à falência.   

Isso denota que a prova quanto à proteção adequada, consistente em um laudo de 

avaliação do bem gravado, contratado pela devedora, não confere segurança e proteção 

adequadas aos credores, sujeitando a regulamentação a inúmeras críticas doutrinárias.131  

Além disso, as concessões de novos financiamentos pelas cortes americanas são 

realizadas em audiências emergencialmente requisitadas pelo devedor, sem que se oportunize 

ao credor objetar tal financiamento, motivo pelo qual os credores com garantia real oferecem, 

de antemão, novos empréstimos, evitando a realização de assembleia contra a qual não 

poderão manifestar-se.  

No Brasil, a Lei nº 11.101/05132 não contempla nenhuma previsão de alteração nas 

prioridades de pagamento aos credores, motivo pelo qual credores existentes e novos 

investidores não se sentem motivados a conceder mais recursos para a devedora em crise.  

Esse vácuo legislativo prejudica diversas devedoras cuja crise enfrentada poderia ser 

solucionada com o ingresso de novos recursos, a justificar, inclusive, a oneração sobre bens já 

                                                                                                                                                         
otherwise; and (B) there is adequate protection of the interest of the holder of the lien on the property of the 

estate on which such senior or equal lien is proposed to be granted”.   
130 DIAS, op.cit., nota 81. p. 173. 
131 GOLDSTEIN, Marcia L.; VRON, Victoria. Current issues in Debtor in Possession Financing. American Law 

Institute - American Bar Association 115, 2005, p. 122.  
132 BRASIL, op. cit., nota 1.  
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gravados, nos casos em que a devedora não logre obtenção de financiamento de nenhuma 

outra fonte, em melhores condições, tendo exaurido todas as tentativas, tal qual no direito 

estadunidense. 

É imperioso que a lei confira tratamento diferenciado para os credores interessados 

em investir ou manter investimentos na empresa em crise, pois, caso contrário, a devedora não 

conseguirá superar a crise sempre que esbarrar na falta de crédito.  

Leonardo Dias133 relembra que as empresas concordatárias, na vigência do Decreto-

lei nº 7.761/45134, não conseguiam novos financiamentos em razão da ausência de previsão 

legal quanto ao tratamento especial a ser dado aos investidores no caso da posterior falência 

do devedor. Não era suficiente a previsão de que os produtos e serviços fornecidos após a 

concordata seriam considerados extraconcursais para estimular a concessão de novos créditos, 

pois a chance de recuperar o investimento na falência era irrisória.135  

Mesmo com o advento da Lei nº 11.101/05136, inspirada no Bankruptcy Code, a 

matéria não foi objeto de regulamentação específica, restando ausentes na norma disposições 

básicas quanto ao tratamento adequado de questões sobre: a não diferenciação entre a 

destinação de novos recursos para o curso ordinário dos negócios ou para fins extraordinários; 

a suposição legal de que bens ou direitos do ativo permanente são mais valiosos do que os 

demais ativos; a ausência de distinção entre ativos anteriores à recuperação judicial e aqueles 

constituídos após o pedido de recuperação; a assunção implícita da falta de intercambialidade 

entre juros e garantia real; e, sobretudo, a ausência de benefícios legais ao novo credor no 

âmbito da recuperação judicial, bem como a falta de tratamento adequado ao crédito 

concedido durante o procedimento preliminar (entre o protocolo do pedido e o deferimento do 

processamento da recuperação judicial).137  

Uma das poucas previsões legais quanto à questão ora estudada está inserida no 

artigo 69 da Lei nº 11.101/05138, o qual exclui da recuperação judicial os créditos posteriores à 

data do pedido de recuperacional.  

Contudo, a liberdade de que dispõe o credor não sujeito à recuperação judicial não é 

                                                 
133 DIAS, op.cit., nota 81. p. 169. 
134 BRASIL, op. cit., nota 30.  
135 FELSBERG, Thomas Benes; KARGMAN, Steven; ACERBI, Andrea. Brazil overhauls restructuring regime. 

25 Int’l Fin. L. Rev., jan.  2006, p. 42. 
136 BRASIL, op. cit., nota 1. 
137 DIAS, op. cit., nota 81. p.170. 
138 BRASIL, op. cit., nota 1. “Art. 69. Em todos os atos, contratos e documentos firmados pelo devedor sujeito 

ao procedimento de recuperação judicial deverá ser acrescida, após o nome empresarial, a expressão "em 

Recuperação Judicial". Parágrafo único. O juiz determinará ao Registro Público de Empresas a anotação da 

recuperação judicial no registro correspondente.” 
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suficiente para estimular novos aportes, sobretudo de novo investidor a quem não é conferido 

o privilégio de, em caso de falência, elevar o crédito à condição de crédito com privilégio 

geral, tal qual ocorre com os créditos ofertados por fornecedores de bens ou serviços durante a 

recuperação judicial.   

Para Leonardo Dias139, o fato de a extraconcursalidade dos novos créditos só ser 

aplicável no âmbito da falência, uma vez que na recuperação empresarial os novos 

financiamentos são pagos independentemente da satisfação dos créditos sujeitos à 

recuperação e vice-versa, os potenciais investidores são afugentados pelo temor de serem 

preteridos em relação a credores anteriores, acentuando o problema de subinvestimento.  

Como defendido incessantemente neste estudo, o autor supramencionado acredita 

que a Lei nº 11.101/05140 deveria outorgar alguma forma de “prioridade de pagamento aos 

novos créditos a ser usufruída durante a recuperação empresarial e, em caso de 

inadimplemento, algum ônus à recuperanda deveria compensar o risco assumido pelo 

financiador, como a não homologação do plano até o pagamento dos novos créditos, o 

imediato afastamento dos administradores ou mesmo a decretação de falência do devedor, a 

depender de fatores como: a forma de emprego dos recursos e o contexto socioeconômico da 

recuperanda, dentre outros”.141  

Nessa senda, a reclassificação dos créditos preexistentes é fundamental para o 

investidor, que assume considerável risco ao conceder novos créditos à devedora em crise. 

Ocorre que, apesar de prevista legalmente, essa reclassificação abrange somente os créditos 

quirografários sujeitos à recuperação, os quais são reconduzidos à classe de créditos com 

privilégio geral, conforme disposto no artigo 67 da Lei nº 11.101/05142. Nessas condições, os 

investidores não se sentem motivados a aportarem recursos para soerguimento da empresa em 

crise.  

Apesar da falta de previsão legal específica que convide investidores a concederem 

créditos à devedora, a necessidade de adoção de meios efetivos de solução para a crise 

empresarial resultou na adoção de práticas semelhantes ao DIP Financing norte-americano, a 

                                                 
139 DIAS, op.cit., nota 81. p.175. 
140 BRASIL, op. cit., nota 1.  
141 DIAS, op.cit., nota 81. p.175 e 176. 
142 BRASIL, op. cit., nota 1. “Art. 67. Os créditos decorrentes de obrigações contraídas pelo devedor durante a 

recuperação judicial, inclusive aqueles relativos a despesas com fornecedores de bens ou serviços e contratos de 

mútuo, serão considerados extraconcursais, em caso de decretação de falência, respeitada, no que couber, a 

ordem estabelecida no art. 83 desta Lei. Parágrafo único. Os créditos quirografários sujeitos à recuperação 

judicial pertencentes a fornecedores de bens ou serviços que continuarem a provê-los normalmente após o 

pedido de recuperação judicial terão privilégio geral de recebimento em caso de decretação de falência, no limite 

do valor dos bens ou serviços fornecidos durante o período da recuperação”.  

 



 45 

partir da interpretação do disposto no artigo 50 da Lei nº 11.101/05143, o qual apresenta um rol 

exemplificativo dos meios admitidos pela lei para recuperação empresarial.   

 

2.2. Práticas semelhantes adotadas no Brasil 

 

Valendo-se da possibilidade de o plano de recuperação judicial prever tratamento 

diferenciado para credores que continuarem fornecendo ao devedor produtos ou serviços, 

incluindo o crédito, desde que os demais credores não sejam prejudicados, diversas pessoas 

jurídicas em recuperação judicial no Brasil estão aprovando, no plano de pagamento 

apresentado, a concessão de novos créditos com prioridade de pagamento em relação aos 

créditos preexistentes.  

O credor do novo financiamento é considerado, para Fábio Ulhoa Coelho144, um 

“credor colaborativo” que se caracteriza pela assunção de um risco em prol da recuperação da 

empresa, o que justifica um tratamento mais benéfico a ser conferido ao seu crédito.  

Sob essa ótica, o plano de recuperação da Infinity Bio-Energy Brasil Participações 

S/A contemplou um financiamento de R$ 20 milhões de reais, vinculado à outorga de 

garantias.145  

Recentemente, a assembleia geral de credores do Grupo Aralco autorizou a empresa 

a captar financiamento, por meio da modalidade Debtor in Possession Financing, no valor de 

US$ 42 milhões, sendo um dos primeiros da modalidade aprovados no Brasil.146 O 

financiamento será concedido em até 90 dias após a homologação do plano de recuperação 

que estabelece a restituição das parcelas a partir de 2020 e pelo período de 4 anos seguidos.  

O financiamento conta com a garantia de cessão de contratos de pré-pagamento de 

exportação de açúcar, a serem produzidos pelas unidades da companhia, bem como, 

subsidiariamente, pelas ações do capital social da Nova Aralco, pessoa jurídica a ser 

constituída como meio de recuperação judicial entre 1/1/2021 e 31/12/2023. Assim, caso o 

empréstimo não seja quitado, o credor colaborativo poderá adquirir 51% do capital social da 

Nova Aralco.  

                                                 
 143 BRASIL, op. cit., nota 1.  

 144 COELHO, Fábio Ulhoa. O credor colaborativo na recuperação judicial. In: SATIRO, Francisco; TOLEDO, 

Paulo Fernando Campos Salles de (Coord.). Direito das Empresas em Crise: Problemas e Soluções. São Paulo: 

Quartier Latin, 2012. p.101-118.  
145 BATISTA, Fabiana. Bancos concedem desconto e crédito à Infinity. Valor Econômico. São Paulo, 18 dez. 

2009.  
146 CONJUR. Empresa em recuperação consegue financiamento sem entregar controle de bens. Revista 

Consultor Jurídico. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2018-fev-17/empresa-recuperacao-

financiamento-entregar-bens. >Acesso em: 31 mar. 2019. 
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O novo investidor exigiu ainda a criação de uma plataforma eletrônica na qual 

fossem disponibilizados relatórios mensais e documentos diversos que contemplassem o 

desempenho da empresa.  

Para Claudio Montoro, sócio do Grupo Capital, o qual conduz a administração 

judicial da recuperanda, essa plataforma eletrônica evidencia um aumento da credibilidade 

das informações das recuperandas e melhoria na avaliação do rating147 da devedora.  

Outra devedora brasileira que recorreu ao financiamento extraconcursal 

superprioritário inspirado no DIP Financing no âmbito de sua recuperação judicial foi a Óleo 

e Gás Participações (OGPAR).148 O plano previu a concessão de empréstimo por meio de 

emissão de diversas séries de debêntures garantidas por alienação fiduciária de petróleo e gás 

natural, de equipamentos, de direitos creditórios e de títulos de crédito. Além disso, foi 

acordada também a alienação fiduciária das ações de emissão de pessoas jurídicas integrantes 

do mesmo grupo econômico, bem como o penhor de direitos de concessão.  

Conforme consta do plano de recuperação149, “após um detido processo de captação 

de investimentos perante vários potenciais investidores, conduzido de boa-fé pelo Grupo 

OGX e seus administradores, assessores e consultores, a única operação firme de 

financiamento tempestivamente apresentado ao Grupo OGX por investidores de 

inquestionável idoneidade e capacidade financeira, em montante e prazo adequados, foi o 

empréstimo DIP”.  

A segurança da contratação do empréstimo foi crucial para que o Grupo em 

recuperação judicial pudesse continuar o desenvolvimento de suas atividades, tornando-se 

atrativa para novos investidores.  

Como forma de viabilizar tais investimentos, o juízo da recuperação judicial 

autorizou a oneração de bens do ativo permanente da devedora em crise, para garantia do 

financiamento DIP, tendo sido tal decisão mantida, em 30 de abril de 2014, pela 14a Câmara 

de Direito Privado do Estado do Rio de Janeiro.150  

O plano estabeleceu também o tratamento privilegiado e a precedência absoluta de 

recebimento, inclusive em hipótese de superveniente falência da OGX e/ou Garantidores.  

                                                 
147 Ratings consistem em notas de créditos emitidas por agências de classificação de risco sobre a qualidade de 

crédito, sendo avaliada, entre outras questões, a capacidade de adimplemento da pessoa sob análise.  
148 BRASIL. Plano de Recuperação Judicial da Óleo e Gás Participações S.A. – em recuperação judicial. 

Disponível em: <https://economia.estadao.com.br/fatos-relevantes/pdf/12012859.pdf.> Acesso em: 31 mar. 

2019. 
149 Ibidem.   

 150 BRASIL, op. cit. nota 148.  
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No mesmo passo, o plano de recuperação judicial do Grupo Frialto151 previu a 

obtenção de novos financiamentos como condição essencial do soerguimento da empresa. 

Nos termos do item 7 do Plano152, o Grupo está autorizado a obter empréstimos no valor de 

até R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) em condições de mercado, sendo 

assegurado aos credores que durante o primeiro ano seguinte à homologação judicial do plano 

tivessem oferecido financiamentos novos, o tratamento preferencial no recebimento dos 

créditos.  

Além disso, os financiamentos oferecidos pelos credores com garantia real ou 

detentores de alienação fiduciária poderiam ser assegurados por meio de aditamento aos 

contratos, ou constituição de garantia de segundo grau sobre os mesmos bens em que incidem 

gravames anteriores.  

Outro caso interessante no Brasil é o da recuperação judicial do Grupo Naoum.153 O 

plano de pagamento aprovado pelos credores estabeleceu, em razão das particularidades 

inerentes à empresa e da complexidade da operação de recuperação, subclasses de credores, 

denominados “credores parceiros” e “credores estratégicos”, formadas pelas classes de 

credores quirografários e credores com garantia real que estivessem dispostos a participar 

efetivamente das estratégias de recuperação das agravadas, seja substituindo as garantias, seja 

disponibilizando novas linhas de créditos à devedora, ou ainda não interrompendo o 

fornecimento de produtos e serviços às agravadas.  

Por ocasião do julgamento de Agravo de Instrumento interposto por alguns 

credores154, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 155 entendeu que o item 5.1 do Plano de 

Recuperação previu aos credores a atuação decisiva em prol do soerguimento da devedora em 

contrapartida de um tratamento igualitário, com fundamento no disposto no artigo 67 da Lei 

nº11.101/05156. 

Estabelece o mencionado artigo que os créditos quirografários sujeitos à recuperação 

judicial, e pertencentes a fornecedores de bens e serviços que continuarem a provê-los 

                                                 
151 BRASIL. MINUTA FeA. 28 jul. 2010. Plano de recuperação judicial conjunto de Vale Grande Indústria e 

Comércio de Alimentos S.A. – em recuperação judicial., Agropecuária Ponto Alto Ltda. – em recuperação 

judicial e Urupá – Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. – em recuperação judicial (Grupo Frialto). 

Disponível em: < https://pt.slideshare.net/andreqcamargo/atestado >. Acesso em: 31 mar. 2019. 
152 Ibidem. 
153 O Grupo Naoum, de Goiás, fundado pelo empresário Munir Naoum, ingressou com pedido de recuperação 

judicial ao final de 2008, tendo obtido a aprovação no primeiro trimestre de 2009.  
154 ING Bank NV (Filial Curação) e ING Bank NV (Filial São Paulo).  
155 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Agravo de Instrumento nº 446354-46.2010.8.09.0000 

(201094463540). Relator: Desembargador Amaral Wilson de Oliveira. Disponível em: < 

http://www.leidefalencias.com.br/mod/admlivros/arquivos/noticia/913_20141006125813.PDF >. Acesso em: 31 

mar. 2019. 
156 BRASIL, op. cit. nota 1.  
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normalmente após o pedido de recuperação judicial, terão privilégio geral quanto ao 

recebimento, em caso de decretação de falência, no limite dos valores dos bens ou serviços 

fornecidos durante o período de recuperação.  

Para o órgão julgador157, ainda que o artigo 67 da Lei nº 11.101/05158 só mencione 

credores quirografários, não há óbice para estender os privilégios aos credores com garantia 

real que reúnam esforços para a reestruturação da empresa, substituindo suas garantias, em 

consonância com o fim da recuperação empresarial, qual seja, a preservação da empresa. 

Ainda concernente às práticas semelhantes adotadas no Brasil, o plano de pagamento 

aprovado no âmbito da recuperação judicial do Grupo Alta Paulista159 previu que os credores 

que aderirem e submeterem seus créditos aos termos do plano, inclusive os não sujeitos à 

recuperação judicial, na forma do disposto no artigo 49, §3o e 4o da Lei nº 11.101/05160, 

poderão ser considerados credores financiadores, de acordo com critérios especificados no 

plano.  

Aqueles credores arrendatários de terra, parceiros agrícolas e fornecedores de cana 

que renovassem seus contratos por mais de 1 (um) ciclo, teriam o benefício de um deságio de 

50% (cinquenta por cento), em detrimento do deságio de 70% (setenta por cento) aplicável 

aos créditos não financiadores. Já aqueles que renovassem o ciclo por 2 (dois) anos 

receberiam integralmente seus créditos.  

Quanto aos credores que disponibilizassem nova linha de crédito, estipulou o 

plano161, estes seriam contemplados com o recebimento da totalidade dos créditos, em 

detrimento do deságio de 70% (setenta por cento) aplicável para os credores não 

financiadores.  

Por fim, sem esgotar os casos exemplificativos, o plano de recuperação judicial da 

                                                 
157 O relator afirmou sua convicção quanto ao acerto do entendimento explanado pela Procuradora de Justiça, 

Drª. Regina Márcia Himenes, tendo adotado, como razão de decidir, o parecer do órgão ministerial.  
158 Ibidem. 
159 BRASIL. Plano de Recuperação Judicial. Grupo Alta Paulista. Setembro.2012. Disponível em: < 

http://www.fariaecarmona.com.br/wp-content/uploads/2015/11/Novo-plano-recuperação-judicial.pdf >. Acesso 

em: 31 mar. 2019. 
160 BRASIL, op. cit. nota 1. “§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens 

móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos 

contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, 

ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da 

recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, 

observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 

4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua 

atividade empresarial; § 4o Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a importância a que se refere o 

inciso II do art. 86 desta Lei”.  
161 BRASIL, op. cit. nota 159. 
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Comil Ônibus S/A162 previu que, em função da necessidade de obtenção de crédito junto aos 

credores financeiros e equiparados, são propostos mecanismos de estímulos aos credores que, 

durante o processo de recuperação judicial, concederem empréstimos, realizarem operações 

de desconto e quaisquer serviços financeiros à recuperanda.  

Como contrapartida do investimento, tais credores colaborativos financeiros 

receberão seus créditos antecipadamente da seguinte forma: o valor referente a novas 

operações de crédito, financiamento e desconto será utilizado para o cômputo da antecipação 

do crédito, que será equivalente a 0,2 (dois décimos por cento) da operação. O cômputo dos 

valores para fins de pagamento antecipado ocorrerá de forma trimestral.  

A legalidade do plano com tal previsão foi objeto de discussão judicial, tendo assim 

se pronunciado o Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento da Apelação nº 2123441-

96.2014.8.26.0000163:  

 

O plano de recuperação, ao conceder privilégio aos credores que continuam a 

fornecer mercadorias à recuperanda Agravada, dá efetividade à garantia 

constitucional da igualdade substancial e faz valer os princípios da função social e 

da preservação da empresa. 

Não é verdadeiro, pois, o argumento do Agravante de que o plano de recuperação 

judicial teria afrontado o princípio da isonomia. 

 

Conclui-se, pois, no julgado supramencionado, que o plano criou a distinção 

necessária no caso concreto, concedendo tratamento favorável àqueles que mais contribuírem 

para que a devedora mantenha suas atividades e, com isso, possa satisfazer o crédito de todos 

os credores, cumprindo seu papel constitucional. Assim, os credores estratégicos 

(fornecedores específicos, a exemplo), ou colaboradores puderam, mediante autorização 

judicial, dispor de condições diferenciadas, constituindo uma subclasse específica, não se 

configurando tratamento desigual para com os demais credores da recuperanda.  

A partir da análise dos casos pontuais, constata-se que, a despeito da previsão quanto 

à possibilidade de concessão de crédito para empresas em crise, a falta de regulamentação 

específica gera um ambiente de insegurança jurídica prejudicial à devedora e aos potenciais 

investidores, uma vez que estes só aportarão recursos após a aprovação do plano 

estabelecendo os benefícios decorrentes do investimento a ser realizado, e o subsequente 

                                                 
162 BRASIL. Plano de Recuperação Judicial Modificativo e Laudo de Viabilidade Econômico Financeira. Comil 

Ônibus S.A. Maio. 2018. Disponível em: < http://www.mmrb.adv.br/arquivos 

/comil/prj_modificativo_e_laudo_viabilidade_financeira.pdf >. Acesso em: 31 mar. 2019. 
163 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação nº 2123441-96.2014.8.26.0000. Relator: 

Tasso Duarte de Melo. Disponível em: < https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/imagens/saj/ico_pdf.gif >. Acesso em: 31 

mar. 2019.  
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esgotamento de todas as possibilidades de objeção da proposta apresentada. Isso porque, caso 

o credor disponibilize créditos para a devedora sem que o plano esteja aprovado e 

consolidado, incorrerá no risco de aumentar o valor do seu potencial prejuízo, caso a devedora 

não consiga se soerguer.  

De outro lado, as empresas em crise, ao ingressarem com o pedido de recuperação 

judicial, necessitam urgentemente de recursos para manutenção da sua atividade e êxito no 

processo recuperacional, pois, sem capital de giro, dificilmente a devedora conseguirá superar 

a crise enfrentada.  

Por esse motivo, convém uma abordagem quanto às dificuldades atuais para 

implementação do DIP Financing no ordenamento pátrio.  

  

2.3. Obstáculos à implementação do DIP Financing 

 

Apesar da constatação de diversas práticas semelhantes ao DIP Financing nas 

recuperações judiciais brasileiras, tal fato decorre exclusivamente da necessidade de captação 

de recursos pelas empresas recuperandas, não sendo possível confirmar que os credores 

tenham uma motivação além do desespero em minimizar os prejuízos decorrentes do 

inadimplemento do devedor. Por isso, os financiamentos concedidos no Brasil no âmbito 

recuperacional são, em geral, concedidos por credores sujeitos à recuperação judicial.  

Leonardo164 aponta o fato de que, a depender do tratamento dispensado ao credor 

colaborativo, diversos problemas podem surgir. Um dos problemas está relacionado à 

multiplicidade de credores interessados em investir na empresa em recuperação, quando 

puderem, com isso, se beneficiar do plano de pagamento.  

Além disso, como mencionado em capítulo anterior165, o tratamento diferenciado 

conferido ao credor colaborativo não representa um estímulo para que os credores ofertem 

crédito até a aprovação do plano, motivo pelo qual o devedor pode iniciar a recuperação sem 

recursos suficientes para pagar as despesas emergenciais.  

Nos EUA, o juiz pode autorizar o pagamento de determinados créditos preexistentes, 

para preservar o potencial de recuperação da empresa. Isso porque, se o devedor necessita de 

crédito para manter suas atividades, e a lei autoriza a liberação do crédito, é razoável166 que 

                                                 
164 DIAS, op.cit. nota 81. p. 207. 
165 Vide p. 33. 
166 DIAS, op.cit. nota 81. p. 209. Leonardo Dias acrescenta que tal prática, referendada pelas cortes americanas a 

partir da “doutrina da necessidade”, vem sendo rechaçada em determinados tribunais por ausência de previsão 

legal expressa. 
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também seja possível a autorização para concessão de benefícios.167  

Outro empecilho enfrentado pelos financiadores refere-se à dificuldade em obter 

informações transparentes da devedora em crise, informações estas fundamentais para relação 

de fidúcia presente na concessão de crédito.168  

A necessidade de obtenção de informações decorre do estigma, que ainda carregam 

os inadimplentes, relacionado à possível má-gestão da empresa e à insuficiência de ativos 

para quitar suas obrigações.  

Tal qual ocorre, frequentemente, no mercado de capitais em que os investidores 

exigem uma análise e classificação de rating como condição para realização de investimentos, 

no âmbito da recuperação judicial, o novo credor precisa conhecer todas as informações 

relacionadas à gestão e à avaliação da empresa, a fim de que, a partir da conclusão pela 

viabilidade econômica da devedora, possa alocar recursos em montante suficiente para 

garantir a preservação da empresa.  

De posse do relatório de classificação de risco do devedor, o investidor reunirá 

melhores condições para, a depender da nota de classificação de risco atribuída pela agência 

de rating169, mensurar o risco da operação.  

As informações se prestam, igualmente, para que o credor possa conhecer a 

destinação dos recursos alocados, assegurando-se do risco exato do investimento pretendido.  

Além disso, é imprescindível que a operação de financiamento confira ao credor 

certo nível de ingerência sobre a empresa devedora, seja por meio da representação de um 

trustee, seja por participação em conselho deliberativo com poder de veto. Assim, os 

potenciais investidores concederão créditos à devedora, conforme se sentirem seguros de que 

os recursos serão adequadamente aportados em prol do soerguimento da empresa.  

A doutrina170 aponta o moral hazard171 como obstáculo à concessão de 

financiamentos, uma vez que, não dispondo de informações prévias e suficientes para o 

aporte, o investidor pode se ver repelido à concessão de crédito. Isso porque o devedor 

                                                 
 167BOHM apud  DIAS. op.cit. nota 81. p. 208. 
168 DIAS, op.cit. nota 81. p. 265-266.  
169 A classificação de risco é realizada por meio de notas representadas por letras e sinais aritméticos, conforme 

padrão adotado pelas principais agências classificadoras, como a Fitch Ratinf, Mood’s e Standard&Poor’s, e 

consiste na conclusão quanto à possibilidade de a devedora quitar suas dívidas. Nas agências Fitch Ratings e 

Standard & Poor’s, a nota mais baixa de todas é a D (default), situada na categoria de alto risco de 

inadimplência, seguida das notas C, CC, CCC, B-, B, B+, BB-, BB, BB+, A-,A,A+,AA-,AA,AA+,AAA, sendo a 

última a melhor classificação que um devedor pode obter.  
170 DIAS, op.cit. nota 81. p. 267. 
171 Risco moral referente à possibilidade de um agente econômico mudar seu comportamento de acordo com os 

diferentes contextos nos quais ocorrem as transações econômicas. Está relacionado à ideia de informação 

assimétrica de informações, ou seja, situação na qual uma parte na transação detém informações mais seguras 

que a outra. Nesses casos, a transação econômica confere o acesso às informações necessárias sobre a devedora.  
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manipula as informações que divulga ao potencial investidor, o qual só disporá da totalidade 

de informações quando tiver concluído o negócio jurídico.  

Por esse motivo, os credores colaborativos se veem compelidos a utilizar ferramentas 

desvantajosas para o devedor, tais como limitar o montante ofertado, exigir garantias para 

realização do investimento ou aumentar as taxas de juros como forma de compensar a parcela 

não eliminada do risco.172  

Para Strahan173, os bancos utilizam diversos recursos contratuais para mitigar os 

riscos de liquidez e crédito no início da relação com seu cliente, bem como para reforçar sua 

capacidade de monitoramento no curso do relacionamento. Além da necessidade de outorga 

de garantia, outros recursos usuais são: limitação do crédito ofertado à capacidade de geração 

de fluxo de caixa da devedora, a fim de minimizar a exposição bancária, bem como a redução 

dos prazos de pagamento.  

Leonardo174 dedica especial atenção a um importante obstáculo enfrentado pelos 

potenciais financiadores de uma empresa em crise, qual seja, a amplificação do risco de 

crédito, ou seja, o risco de a empresa não cumprir suas obrigações. Segundo o autor, “esse 

risco é majorado por uma série de fatores, tais como: (a) falhas informacionais, na medida em 

que os credores não disporiam de condições de monitorar uma empresa em recuperação, por 

falta de adequada transparência e de informações plenas sobre o real estado do devedor em 

crise; (b) falta de um mercado secundário de créditos contra empresa em crise, o que dificulta 

sua liquidação; e (c) instabilidade estrutural, que sujeita as empresas aos efeitos de oscilações 

na conjuntura econômica do País, afetando com mais intensidade as empresas endividadas ou 

alavancadas, que dependem substancialmente do crédito de bancos e de fornecedores para 

sobreviver”.  

Tal obstáculo redireciona o problema à questão da falta de informação. Para Kenneth 

N. Daniels e Gabriel G.Ramirez175, a decisão dos novos investidores é diretamente 

relacionada ao grau de acesso às informações gerenciais da recuperanda, motivo pelo qual, 

ainda que o risco de crédito seja alto, o que é crucial na concessão do novo financiamento é a 

segurança quanto ao disclosure176 da devedora. Segundo os autores, os bancos emprestam 

mais e aplicam taxas menores de juros a devedores que prezam pela transparência.  

Assim, ainda que a necessidade de maior monitoramento das empresas em 

                                                 
172 DIAS, op.cit. nota 81. p. 267. 
173 STRAHAN apud DIAS, op. cit. nota 81. p. 267. 
174 DIAS, op.cit. nota 81. p. 268. 
175 DANIELS; RAMIREZ  apud DIAS, op. cit. nota 81. p. 269. 
176 Termo em inglês que significa: dar conhecimento quanto aos riscos, benefícios, implicações econômicas e 

outras questões com o fulcro de possibilitar a tomada de decisões devidamente esclarecidas.  
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recuperação justifique o acréscimo da taxa de remuneração do financiamento em relação à 

taxa que seria praticada no curso normal da atividade, a insuficiência de informações pode 

inviabilizar a operação de financiamento, uma vez que será proporcional ao risco do 

investimento e, como já visto, quanto menor o disclosure, maior o risco.  

Outra importante questão relaciona-se à dificuldade regulatória que as instituições 

financeiras encontram para conceder financiamento para empresas em crise, pois, como já 

exposto177, a Resolução nº 2.682/99 do BACEN178 estabeleceu critérios objetivos de 

classificação de risco, os quais sujeitam às instituições por estes reguladas a atribuir a pior 

classificação à devedora em recuperação judicial.  

Para Dias179, a norma do Banco Central ignora a especialidade das recuperandas, 

impondo uma classificação de risco ruim, em razão de uma operação anterior, o que 

fundamenta o pedido de recuperação judicial. Ora, a própria Lei nº 11.101/05180 confere, 

ainda que de modo insuficiente, um tratamento diferenciado aos credores colaborativos, na 

medida em que impõe a extraconcursalidade dos créditos concedidos após o pedido de 

recuperação judicial, bem como reclassifica, em caso de falência, os créditos quirografários 

preexistentes titularizados por credores que continuarem fornecendo produtos ou serviços à 

recuperanda. Nesse sentido, não há razão que justifique o tratamento exigido pelo Banco 

Central, quando dos financiamentos oferecidos pelas instituições financeiras.  

Importante evolução quanto ao tema pode ser atribuída pela edição da Circular nº 

3.581/2012 do Banco Central do Brasil181, a qual estabelece os requisitos mínimos para 

utilização de sistema interno de classificação de risco pelas instituições financeiras.  

Entretanto, as restrições regulamentares impostas às instituições financeiras ainda intimidam a 

oferta de créditos pelos bancos, resultando na procura de factorings182 para financiar as 

empresas recuperandas.  

Atrelada à questão supramencionada, pode ser apontada a problemática quanto ao 

capital financeiro. Manoel Justino Bezerra Filho183 aponta a existência de entendimento de 

que a recuperação de qualquer empresa, em qualquer lugar do mundo capitalista, depende 

                                                 
 177 Vide p. 31. 
178 BRASIL, op. cit., nota 78. 
179 DIAS, op.cit., nota 81. 
180 BRASIL, op. cit., nota 1. 
181BRASIL. BACEN. Circular nº 3.582, de 8 de março de 2012. Disponível em: < https://www.bcb.gov.br/pre/ 

normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attachments/49237/Circ_3581_v2_L.pdf 

>. Acesso em: 9 abr. 2019. 
182Factoring ou fomento mercantil ou comercial é uma atividade comercial caracterizada pela aquisição de 

direitos creditórios originados de vendas mercantis ou serviços. 
183 BEZERRA FILHO apud DIAS, op. cit. nota 81. p. 294. 
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fundamentalmente de financiamento, e o único setor capaz de fornecer recursos em 

quantidade suficiente seria o setor bancário. Contudo, é necessário que os juros praticados nas 

operações bancárias considerem a especial situação da empresa recuperanda, de modo que, se 

considerados o risco decorrente do histórico de inadimplemento do devedor e os demais 

requisitos constantes da Resolução nº 2.882/99184, o financiamento seria altamente custoso 

para a recuperanda e, assim sendo, a negociação seria inviável. Isso porque, quanto maior o 

risco do investimento, maior será a taxa de retorno pretendida.  

Assim, a Lei nº 11.101/01185 deve propiciar condições privilegiadas ao credor que 

deseja investir na empresa recuperanda, a fim de reduzir os riscos do investimento e, 

consequentemente, as taxas de juros aplicadas.  

Contudo, haja vista que a norma falimentar não estabelece esse privilégio, o novo 

financiamento será quitado de acordo com o que houver sido estabelecido contratualmente, 

motivo pelo qual o potencial investidor evitará alocar recursos na empresa em razão do alto 

risco de retorno, considerando, também, a existência de credores que podem receber com 

prioridade, a depender da extraconcursalidade do crédito ou do que dispuser o plano de 

pagamento aos credores.  

Pode-se apontar também como complicador, a lentidão com a qual o Brasil caminha 

no que concerne à negociação dos créditos contra empresa em dificuldade. Por não existir 

mercado de compra e venda dos respectivos créditos, denominado mercado secundário186, a 

ausência de liquidez decorrente deste fato tolhe os novos credores.  

A ausência de negociação de tais créditos decorre, preponderantemente, da ausência 

de regulamentação específica que, como já visto, gera um ambiente de insegurança jurídica.  

Para Leonardo Dias187, “os fundos de investimento seriam, em tese, importantes 

agentes no fomento ao mercado secundário de dívidas contra empresas em crise”, fato que 

atualmente não se verifica, em razão da baixa atratividade dos respectivos créditos, decorrente 

do valor que será ofertado pelo possível adquirente, o qual considerará todos os riscos 

decorrentes do inadimplemento, bem como a ausência de qualquer ingerência quanto ao plano 

de pagamento, uma vez que, salvo se disposto de modo contrário no acordo homologado, os 

créditos concedidos após o pedido de recuperação judicial não se submetem à recuperação 

                                                 
184 BRASIL, op. cit., nota 78. 
185 BRASIL, op. cit., nota 1. 
186 Mercado secundário é o local onde os investidores negociam e transferem valores mobiliários emitidos pelas 

companhias. Tal mercado é caracterizado pela oferta de liquidez aos títulos emitidos no mercado primário, ou 

seja, aquele em que os valores mobiliários são negociados diretamente entre o credor e o emissor.  
187 DIAS, op. cit. 81. p. 295. 
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judicial188, como exaustivamente tratado acima.  

O autor supramencionado aduz que, em outros países, a prática do distress debt 

investing, ou investimento em créditos problemáticos, é usualmente adotada por investidores 

que desejam influenciar nos rumos do processo de reorganização, convertendo os créditos em 

participação societária.  

Ressalta-se que, no âmbito internacional, a existência de mercado secundário para 

tais ativos motiva o respectivo investimento, pois o potencial investidor pode incluir, como 

um dos objetivos da operação, a venda do crédito com o lucro obtido, além da participação 

societária na devedora, a depender da disposição que terá o credor em aguardar a realização 

de grandes lucros. Assim, caso o investidor não deseje mais efetivar a participação societária 

e ingerir na empresa em crise a ponto de contribuir com o direcionamento das ações que 

visam ao lucro, poderá optar por vender os créditos contra a devedora, encerrando sua 

participação na operação.  

Douglas G. Baird e Robert K. Rasmussen189 aduzem quanto à possibilidade de 

retornos mais expressivos, a serem verificados por investidores que desejam participar da 

empresa por longo período, a partir da compra dos créditos detidos por titulares que desejam 

vender seus créditos e receber antecipadamente, ainda que com deságio considerável.  

Do ponto de vista do investidor, todos os entraves acima relacionados podem ser 

dirimidos por ocasião da regulamentação específica sobre a concessão de crédito no âmbito da 

recuperação judicial. Isso porque, com maior delimitação dos riscos do investimento a partir 

da previsão legal de privilégios a serem concedidos para os créditos ofertados por credores 

colaborativos, o investidor sentirá maior segurança para participação no DIP Financing. 

Segundo Leonardo Dias190, “nos Estados Unidos a lei proporciona claras 

expectativas aos credores quanto à sua posição na ordem de recebimento dos créditos de 

empresas sob o Udo 11, ressalvadas negociações travadas no bojo da elaboração do plano de 

recuperação, em que se permitem desvios à chamada “regra da prioridade absoluta”. Porém, 

tais desvios não atingem o DIP Lender que recebe o valor emprestado antes da homologação 

do plano pelo juiz”.  

Contudo, no Brasil, a omissão da lei recuperacional tem ensejado a aplicação de 

soluções pelos magistrados, à luz dos casos concretos levados às suas apreciações, sem que se 

possa estabelecer, dadas as peculiaridades de cada caso, uma padronização de soluções, 

                                                 
188 BRASIL, op. cit. 1. Art. 41. 
189 RASMUSSEN; BAIRD apud DIAS. op. cit. nota 81. p. 296. 
190 DIAS, op.cit. nota 81. p. 280. 
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propiciando um agravamento da segurança do ponto de vista do investidor.  

Sob a ótica do devedor, a lei não passa incólume de críticas, quando o assunto é 

concessão de créditos. A primeira delas concerne à estigmatização que sofre a empresa em 

crise quanto ao nível de confiabilidade de novas negociações a serem travadas com 

investidores, pois o inadimplemento decorrente da crise indica, à primeira vista, falha de 

gestão e desonra da devedora, ao contrário do que pode ser observado no país que inaugurou o 

DIP Financing, por exemplo.  

Nos EUA, a legislação falimentar propicia uma visão diferenciada do credor em 

relação à empresa recuperanda, uma vez que estimula a concessão de crédito na modalidade 

do DIP, o que representa oportunidade de investimento lucrativo. Para Leonardo191, naquele 

país “é difundida a noção de que algum grau de assunção de risco é necessário ao bom 

funcionamento da economia capitalista e, embora negativo, o fracasso de um negócio não é 

algo moralmente censurado”. 

Cumpre destacar ainda que a má fama do devedor em crise, associada à ausência de 

estímulo pela lei para concessão de crédito, resulta na elevação do custo do novo crédito, haja 

vista que, neste cenário, credores novos não se interessarão em investir na recuperanda, 

restando ao credor preexistente cumprir esta finalidade. O credor preexistente, por sua vez, 

ciente da escassez de crédito no mercado, poderá aproveitar a oportunidade e cobrar elevadas 

taxas de juros para realização de novas operações.  

Em suma, para Luiz Fernando Valente de Paiva e Giuliano Colombo192, sempre 

existiu, no Brasil, dificuldade para as empresas recuperandas, notadamente em função da 

ausência de mecanismos de incentivo ao financiamento para estes devedores.  

Segundo os autores, por não existirem métodos de incentivo ao financiamento de 

empresas nessas condições, mesmo empresários honestos se valiam, na vigência da 

concordata, de artifícios para fazerem reservas de caixa a fim de garantir um capital de giro 

mínimo que viabilizasse a continuidade da empresa.  

Para Paiva e Colombo, “essa herança cultural ainda resiste no seio de nossa 

sociedade e levará anos até que, espera-se, deixe de existir essa conotação negativa e o pedido 

de recuperação judicial ou extrajudicial passe a ser aceito, no pior cenário, como parte do 

ciclo de vida de sociedades empresariais”.  

                                                 
191 Ibidem. p. 297. 
192 COLOMBO, Juliano; PAIVA, Luiz Fernando Valente de. Financiamento para empresas em crise e o caso 

independência – dificuldade para obtenção de recursos e oportunidade de alto retorno. Disponível em: 

<http://www.tmabrasil.org/blog-tma-brasil/artigos/financiamento-para-empresas-em-crise-e-o-caso-

independencia-dificuldades >. Acesso em: 18 fev. 2010. 
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Prosseguem os autores com o relato de que participaram das discussões travadas no 

decorrer do projeto da lei de falências atualmente em vigor, tendo sido aprovadas sugestões 

satisfatórias para estimular a concessão de financiamento a empresas em recuperação judicial.  

Contudo, revelam193 que “do momento em que aquelas sugestões foram feitas até que 

o projeto de lei fosse aprovado, em especial no Senado Federal, algumas mudanças 

significativas foram introduzidas na lei em vigor que acabaram, em certa medida e na maioria 

dos casos, por anular os efeitos dos estímulos criados pela própria Lei de Recuperação de 

Empresas e Falências: a de conferir um tratamento efetivamente privilegiado, com pagamento 

prioritário, aos créditos concedidos ao devedor após a distribuição da recuperação judicial, 

além de uma melhoria na classificação do crédito quirografário do credor sujeito à 

recuperação que concedesse novos créditos ao devedor”.  

Esse desvio no percurso, aliado à exclusão do crédito com garantia de alienação 

fiduciária e de ACCs194, são obstáculos para a concessão de novos créditos à recuperanda, 

motivo pelo qual o devedor mantém os mecanismos anteriormente adotados no âmbito da 

concordata preventiva, a fim de garantir um fluxo de caixa mínimo em prol da preservação da 

empresa.195  

Luiz Fernando e Giuliano196 pontuam o fato de que, em uma recuperação judicial, a 

empresa devedora que contemplava um passivo da ordem de R$ 3,5 bilhões, após 5 (cinco) 

meses da aprovação do plano, obteve um financiamento extraconcursal em montante 

aproximado de US$ 165 milhões. Os recursos foram empregados para pagar parte expressiva 

da dívida com criadores de gado e fornecedores, bem como para estabilização das 

necessidades de capital de giro, viabilizando a empresa. Os autores revelam que a primeira 

tentativa da recuperanda foi a de obtenção de financiamento por meio de empréstimo junto a 

instituições financeiras. Contudo, fosse pelas normas regulatórias do BACEN, como já 

estudado, fosse pelo volume de créditos da devedora em ACCs, a tentativa restou frustrada.  

                                                 
193 Ibidem.  
194 Nos termos do artigo 49, §3o da Lei nº 11.101/05, tratando-se de credor titular da posição de proprietário 

fiduciário de bens móveis ou imóveis, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial, e 

prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação 

respectiva. O §4o do artigo 49 da mesma lei dispõe que não se submete à recuperação judicial a importância 

entregue ao devedor, em moeda corrente nacional, decorrente de adiantamento a contrato de câmbio para 

exportação (AAC).  
195 COLOMBO, op.cit. nota 192. Luiz Fernando e Giuliano afirmam que “a realidade é que ainda existem muitos 

muito poucos casos em que o devedor conseguiu obter financiamento após a distribuição de sua recuperação 

judicial. O primeiro caso de que se tem notícia foi o da Selecta. A empresa obteve um "empréstimo ponte" de 

cerca de US$ 5 milhões para garantir a continuidade de suas atividades, em especial das obras para finalizar a 

sua planta industrial, até que o plano de recuperação fosse aprovado e novos recursos da ordem de US$ 25 

milhões pudessem ser empregados para concluir a planta”.  
196 Ibidem. 
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Ressaltam também que, em rara hipótese verificada, a devedora dispunha de ativos 

desonerados, os quais foram exigidos como garantia das novas operações.  

A devedora se valeu de uma emissão de títulos no exterior, em uma colocação 

privada, maximizando as chances de diversos investidores interessados subscreverem o papel 

no montante desejado, pulverizando os riscos.197  

A operação iluminou a questão acerca da possibilidade de utilização de meios 

disponíveis no mercado de capitais para resolução da problemática da concessão de crédito 

para empresas em recuperação judicial.  

Para tanto, é imprescindível que as regras aplicáveis à recuperação judicial sejam 

aprimoradas, a fim de estimular o investimento das empresas em crise, bem como a segurança 

jurídica dos credores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
197 Ibidem. Segundo os autores, “ O processo de negociação da emissão dos títulos, já complexo por definição, se 

revelou ainda mais desafiador no caso concreto, pois implicava em cumprir certas condições exigidas pelos 

novos financiadores para o desembolso dos recursos, tais como adesão ao plano de recuperação de um percentual 

mínimo de credores de ACCs e a constituição de garantias. Além disso, foi preciso alinhavar um acordo entre 

credores sujeitos à recuperação judicial e novos investidores acerca das condições comuns dos títulos que seriam 

emitidos a cada qual. Também se revelou especialmente desafiador encontrar uma redação aceitável para todos 

os grupos de credores envolvidos quanto aos termos e condições do compartilhamento das garantias que lhes 

foram outorgadas, o que incluiu regras de prioridade de distribuição de recursos, direitos de ação e governança, 

dentre outros”. 
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3. A NOVA LEI DE FALÊNCIAS E DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS 

 

Em maio de 2018, o então presidente da República, Michel Temer, encaminhou para 

o Congresso Nacional o projeto de alteração da Lei de Falências198 com o objetivo de, em 

suas palavras:  

[...] preservar e otimizar a utilização produtiva dos bens, dos ativos e dos recursos 

produtivos da empresa, incluídos aqueles considerados intangíveis; viabilizar a 

superação da situação de crise econômico-financeira de devedor viável, a fim de 

permitir a preservação da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos 

direitos dos credores; fomentar o empreendedorismo, inclusive por meio da 

viabilização do retorno célere do empreendedor falido à atividade econômica; 

permitir a liquidação célere das empresas inviáveis com vistas à realocação eficiente 

de recursos na economia; e preservar e estimular o mercado de crédito atual e 

futuro.199  

 

Em síntese, o projeto prevê mudanças estruturais, dentre as quais está a criação de 

classes de credores por meio do plano de recuperação judicial, a ser implementada da seguinte 

forma: extinção das quatro atuais classes de credores (trabalhistas, com garantia real, 

quirografários e titulares de créditos enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno 

porte), e possibilidade de criação de classes pelo plano, desde que os credores de cada classe 

apresentem interesses homogêneos. 

Também é sugerida a proibição de distribuição de lucros ou dividendos aos sócios e 

acionistas, bem como a melhoria na disciplina do voto abusivo: a título exemplificativo, o 

voto será considerado abusivo em situações de vantagem ilícita do credor, caso seja exercido 

com o fim de prejudicar o devedor ou terceiros.  

No tocante aos derivativos200, o projeto de lei estatui expressamente que o pedido de 

recuperação judicial não afeta as garantias prestadas no âmbito de operações compromissadas 

ou com derivativos.  

A Lei nº 11.101/01201 prevê o termo legal, ou seja, o período suspeito durante o qual 

determinadas transações podem ser declaradas ineficazes perante o concurso de credores,  

apenas em casos de falência. A nova proposta prevê a aplicação do termo legal também aos 

                                                 
198 BRASIL, op. cit, nota 1.  
199 CONJUR. Temer envia ao Congresso nova lei de falência e recuperação judicial. Revista Consultor Jurídico, 

10 mai. 2018. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2018-mai-10/temer-envia-congresso-lei-falencia-

recuperacao-judicial >. Acesso em: 13 abr. 2019. 
200CVM. Introdução. O que são derivativos? Portal do investidor. Disponível em: 

<http://www.investidor.gov.br/menu/Menu_Investidor/derivativos/Derivativos_introducao.html >. Acesso em: 

15 abr. 2019. Derivativos são contratos que procedem de um ativo subjacente, taxa de referência ou índice. São 

negociados, em geral, sob a forma de contratos padronizados, com o fim de proporcionar aos agentes 

econômicos oportunidades para realização de operações que viabilizam a transferência de risco das flutuações de 

preços de ativos e de variáveis.  
201 BRASIL, op. cit., nota 1. 
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processos de recuperação judicial.  

Ressalta-se também, no projeto, a possibilidade de apresentação de plano alternativo 

que não conte com a concordância do devedor, desde que seja apoiado por mais de 1/3 dos 

créditos totais sujeitos à recuperação judicial, e não imponha aos sócios novas obrigações não 

previstas anteriormente em contratos, bem como sacrifício do seu capital maior do que aquele 

que decorreria da liquidação na falência. Nessa hipótese, os gestores do devedor serão 

necessariamente afastados.  

Já o encerramento da recuperação judicial dar-se-á com a decisão que homologar o 

plano.  

Nos termos do projeto em trâmite, a recuperação judicial, a extrajudicial, bem como 

a falência do empresário e da sociedade empresária, passarão a adotar o regime de cooperação 

internacional e insolvência transnacional de que trata o modelo da Comissão das Nações 

Unidas para o Direito Comercial Internacional, prevendo que os credores estrangeiros 

receberão o mesmo tratamento dos credores nacionais. O PL também regula o 

reconhecimento de processo estrangeiro pelo juiz brasileiro.  

Vê-se, portanto, que o projeto buscou seguir tendências internacionais, sobretudo por 

transferir aos credores diversas funções e buscar desjudicializar os procedimentos 

empresariais concursais, a fim de lhes conferir celeridade.202  

Embora o projeto aponte para a busca da desjudicialização do processo, contempla 

também a possibilidade de o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) realizar pesquisas 

estatísticas, a fim de avaliar os resultados das normas previstas na lei e capacitar juízes e 

servidores da justiça em temas de economia e direito empresarial.  

A proposta regula as hipóteses de consolidação processual de recuperações judiciais, 

quando requeridas por devedores que integrem grupo sob controle societário comum, e as 

hipóteses de consolidação substancial, prevendo a possibilidade de seu reconhecimento de 

ofício pelo juiz, quando houver confusão patrimonial e fraude203 e no tocante à recuperação 

extrajudicial, prevê a possibilidade de inclusão da classe trabalhista na recuperação 

extrajudicial e a aplicação do stay period (suspensão de 180 dias). 

Por fim, o projeto é explícito quanto ao DIP Financing: poderá ser realizado por 

                                                 
 202 SCHUNCK, Giuliana; CAMPOS, Gledson; CONRADO, Mariana. O Projeto de Lei de Falências e 

Recuperação Judicial e o sistema de classes flexíveis, 29 de junho de 2018. Disponível em: 

<https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/o-projeto-de-lei-de-falencias-e-recuperacao-judicial-e-o-

sistema-de-classes-flexiveis/ >. Acesso em: 13 abr. 2019.  
203 Consolidação processual consiste na possibilidade de que sociedades ingressem, conjuntamente, com um só 

pedido de recuperação judicial, ou seja, em litisconsórcio ativo. Já a consolidação substancial consiste no 

afastamento da autonomia patrimonial das sociedades, a fim de unificar todos os credores que, em uma 

assembleia única, deliberarão sobre o plano de recuperação judicial do grupo.  
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credores, sócios e empresas do mesmo grupo do devedor e deverá ser aprovado pelos 

credores. O DIP será considerado extraconcursal e conferirá ao financiador prioridade 

absoluta na ordem de recebimento em caso de falência (exceto se prestado por partes 

relacionadas). 

 

3.1. A necessidade de reforma da legislação pátria 

 

A fim de compatibilizar a norma regulamentadora da falência e da recuperação 

judicial com as necessidades atuais do mercado em referência, encontra-se em trâmite o 

primeiro projeto de alteração à Lei nº 11.101/05.204  

Segundo aponta Eduardo Coube de Carvalho205, “a reforma da legislação em 2005 

teve como objetivo principal aumentar o montante de dívidas pagas por firmas que entrassem 

no processo falimentar. Na época da alteração legislativa, os credores de firmas em 

recuperação judicial amargavam uma taxa de apenas 0,2% de recuperação de seus ativos. Em 

comparação, na mesma época, credores nos Estados Unidos recuperavam seus ativos a uma 

taxa de 80,2%, na China a uma taxa de 31,7% e na Índia 24,6%”.206 

De acordo com o autor, a Lei nº 11.101/05207 já apresentou melhorias em relação à 

norma anterior, no sentido de conferir maior facilidade para a venda de firmas em recuperação 

judicial com a exclusão da responsabilidade do comprador.208  

As melhorias propiciaram um aumento da taxa de recuperação de ativos em torno de 

12%.209 No entanto, apesar do bom desempenho nos primeiros anos, como constatado no 

capítulo 1 da presente obra, o novo sistema ainda se mostra ineficiente, carecendo de 

adaptações legislativas.  

                                                 
204 BRASIL, op. cit., nota 1 
205 CARVALHO, Eduardo Coube de. A ineficiência do atual processo de recuperação judicial de empresas no 

Brasil. Quem perde é a sociedade como um todo. Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-

analise/artigos/a-ineficiencia-do-atual-processo-de-recuperacao-judicial-de-empresas-no-brasil-

21012019#sdfootnote2anc >. Acesso em: 10 abr. 2019. 
206 Ibidem.   
207 BRASIL, op. cit., nota 1. 
208 Ibidem, artigos 60 e 141.  
209 De acordo com informação extraída do artigo mencionado na nota 198, a taxa de recuperação consiste na 

parcela recuperada pelos credores com garantia por meio de processos de recuperação judicial, liquidação ou 

execução de dívidas. Segundo estudo do Banco Mundial, Doing Business – Resolving Insolvency, no Brasil, o 

tempo necessário para os credores recuperarem o crédito é de 4 anos, em média, e o custo do procedimento é de 

12% do valor do patrimônio do devedor. A média encontrada nas principais economias do mundo é de 1,7% e 

9,1%, respectivamente quanto ao custo do procedimento. Já no tocante ao tempo necessário para recuperação 

dos créditos, a média do Brasil distancia-se, em muito, da média encontrada nos EUA (1 ano), China (1,7 ano), 

Japão (0,6 ano), Argentina (2,4 anos), Rússia (2 anos) e Itália (1,8 ano). 
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Para Eduardo210 a eficiência dos processos recuperacionais depende do tempo 

necessário para pagamento aos credores. No Brasil, a longa duração dos processos e as 

incertezas quanto ao pagamento conduzem os credores à aceitação de qualquer plano 

apresentado pelo devedor, ainda que inviável.  

Além disso, outra necessidade latente das devedoras em crise, como exaustivamente 

mencionado neste trabalho, é o estímulo ao crédito. Uma das formas de incentivo legal à 

concessão de crédito para empresas em recuperação é a previsão expressa de privilégio no 

recebimento a ser concedido para o credor colaborativo, especialmente no tocante à 

possibilidade de atribuição de maior nível hierárquico na ordem de pagamento.   

Acrescente-se, como solução ao problema supramencionado, a possibilidade de a lei 

contemplar a atuação da recuperanda no mercado de capitais, estimulando a constituição de 

um mercado secundário para os créditos concedidos no âmbito da recuperação judicial. Tal 

previsão corresponderá a importante mecanismo viabilizador do DIP Financing no 

ordenamento jurídico. Isso porque, com a possibilidade de revenda, no mercado secundário, 

de crédito detido contra empresa em recuperação judicial, diversos investidores podem se 

interessar em aplicar seus recursos na empresa em crise, visando à maximização dos seus 

lucros, tal qual ocorre quando optam por alocar recursos em fundos de investimento de alto 

risco, por exemplo. 

Fundamental para a decisão de alocação de recursos nesse tipo de crédito é a 

existência de robusta normatização que preveja os direitos e deveres dos devedores em crise e 

dos credores colaborativos.  

Outra alteração importante está relacionada à diversificação estatal de incentivos aos 

credores, seja por meio da atuação direta de varas ou câmaras especializadas em recuperação 

judicial e/ou por meio de legislação tributária voltada para esse tipo de crédito.  

A necessidade de alteração legislativa, apontada por diversos setores da sociedade, 

fez com que o Ministério da Fazenda tivesse constituído, ao final de 2016, um grupo de 

trabalho composto por 21 profissionais.211 

O projeto foi encaminhado pela Casa Civil ao Congresso Nacional, em maio de 

2018, e atualmente está tramitando em regime de prioridade, motivo pelo qual a 

contemporaneidade do presente estudo justifica uma análise profunda quanto aos aspectos 

                                                 
210 CARVALHO, op. cit. nota 205. 
211 Ibidem 
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positivos do Projeto de Lei nº 6.229/05.212  

 

3.2. Aspectos positivos do projeto de alteração 

 

Dentre as propostas de alteração encontra-se a possibilidade de nomeação pelo juiz, 

caso entenda necessário, de profissional de sua confiança, com capacidade técnica e 

idoneidade para promover a constatação exclusivamente das reais condições de 

funcionamento da requerente e da regularidade e da completude da documentação apresentada 

juntamente com a petição inicial.213  

Essa mudança está vinculada à necessidade de que os juízes pautem suas decisões 

com amparo de estudo especializado já que, o deferimento de um pedido recuperacional 

envolve questões econômicas e financeiras de ordem pública, devendo ser considerar os 

efeitos práticos de tal decisão.   

Atualmente, a jurisprudência dos tribunais superiores restringe a atuação do 

magistrado ao controle de legalidade do plano de pagamento aos credores.214  

Em consonância com tal entendimento, o projeto de alteração estabelece 

expressamente que a constatação prévia consistirá, objetivamente na verificação das reais 

condições de funcionamento da empresa e da regularidade documental, sendo vedado o 

indeferimento do processamento da recuperação judicial baseado na análise da viabilidade 

econômica do devedor.  

Para o ministro Salomão, “o magistrado não é a pessoa mais indicada para aferir a 

viabilidade econômica de planos de recuperação judicial, sobretudo daqueles que já passaram 

pelo crivo positivo dos credores em assembleia, haja vista que as projeções de sucesso da 

empreitada e os diversos graus de tolerância obrigacional recíproca estabelecida entre os 

credores e devedores não são questões propriamente jurídicas, devendo, pois, acomodar-se na 

seara negocial da recuperação judicial”.215 

Contudo, especialistas216 divergem quanto ao alcance do controle da legalidade, de 

                                                 
212 BRASIL. Projeto de Lei que altera a Lei nº 11.101/05. Disponível em: 

<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=307272>. Acesso em: 10 abr. 

2019. 
213 BRASIL, op. cit. nota 205. 
214BAETA, Zina. STJ impede juiz de interferir em plano de recuperação judicial. Disponível em: 

<http://www.tmabrasil.org/en/materias/noticias-na-midia/stj-impede-juiz-de-interferir-em-plano-de-recuperacao-

judicial>. Acesso em: 10 abr. 2019. 
215 Ibidem. 
216 Em sentido contrário ao STJ, o advogado Fernando Pompeu Luccas, especialista em falências e recuperação, 

entende que está abrangida no controle da legalidade a verificação quanto a juros e correção monetária. 
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modo que a soberania assemblear não deve ser um direito absoluto, como nenhum o é, 

cabendo ao magistrado o controle da legalidade em grau máximo, incluindo temas afetos à 

correção monetária e a juros, por exemplo.  

Nesse aspecto, cumpre destacar a mais recente alteração inserida na Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro217, a qual, em alguma medida, converge com a 

proposta de alteração à Lei de Falências218, ora mencionada.  

Sancionada em 25 de abril de 2018, a Lei nº 13.665/18219 incluiu o artigo 20 à 

LINDB220 estabelecendo que, nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se 

decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as 

consequências práticas da decisão. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da 

medida imposta ou da invalidação do ato, contrato, ajuste, processo; ou norma administrativa, 

inclusive em face das possíveis alternativas.  

A norma tem a finalidade de reforçar a ideia da responsabilidade decisória estatal 

diante da incidência de normas jurídicas indeterminadas, as quais admitem diversas hipóteses 

interpretativas, e, portanto, mais de uma solução. O dispositivo tem por objetivo obrigar o 

julgador a avaliar na motivação, a partir de elementos idôneos coligidos no processo 

administrativo, judicial ou de controle, as consequências práticas de sua decisão.221  

  Ultrapassada a questão atinente ao âmbito de incidência da norma, se tocante 

exclusivamente ao direito administrativo ou também ao direito privado, o que se pretende 

com a menção à alteração é desta extrair a razão de ser, a fim de compatibilizá-la com a 

atuação do magistrado no âmbito das recuperações empresariais.  

Essa reflexão é necessária, uma vez que muitas recuperações empresariais causam 

impactos econômicos de ordem nacional, ensejando uma atuação do magistrado que considere 

as consequências de cada decisão a ser proferida.  

É improvável concluir pela limitação da responsabilidade do magistrado quando 

diante da recuperação judicial de devedoras como a Oi S/A222; Varig Linhas Aéreas223; 

                                                 
217BRASIL. Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br 

/ccivil_03/decreto-lei/del4657compilado.htm>. Acesso em: 10 abr. 2019.  
218 BRASIL, op. cit., nota 1. 
219BRASIL. Lei nº 13.655, de 25 de abril de 2018. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ 

_Ato2015-2018/2018/Lei/L13655.htm>. Acesso em: 10 abr. 2019. 
220 BRASIL, op. cit. nota 217.  
221CONJUR. Resposta aos comentários tecidos pela Consultoria Jurídica do TCU ao PL nº 7.448/17. Disponível 

em: <https://www.conjur.com.br/dl/parecer-juristas-rebatem-criticas.pdf >. Acesso em: 10 abr. 2019. 
222 Trata-se de uma das principais provedoras de telecomunicações, no Brasil. 
223 Foi uma das primeiras companhias aéreas brasileiras, tendo sido vendida para a Gol Linhas Aéreas 

Inteligentes, em 9 de abril de 2007.   
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Avianca224; OAS225, dentre outras que participam expressivamente na economia nacional.  

Por isso, a despeito de a lei limitar a atuação quando da exigência da perícia prévia, 

impossibilitando o indeferimento da recuperação judicial com fulcro na viabilidade 

econômica da devedora, a abrangência da interpretação quanto ao controle de legalidade 

esperado do juiz pode ocasionar a inibição de inícios de processos recuperacionais de 

empresas economicamente inviáveis, a depender do que dispuser o laudo pericial.  

Tal interpretação se coaduna com a extensão da aplicação da norma da LINDB226, 

uma vez que relativiza o deferimento de uma recuperação judicial com base na soberania da 

assembleia, a qual submete todos os credores sujeitos à recuperação judicial227, inclusive os 

dissidentes, evitando-se decisões homologatórias infundadas que, em razão da inviabilidade, 

têm o condão de gerar impactos econômicos na sociedade, não interessada em fomentar uma 

empresa sem condições de soerguimento. 

Além disso, uma atuação especializada do magistrado e a exigência de perícia prévia 

resultarão em um ambiente de maior segurança para o potencial investidor aportar recursos 

em uma empresa com baixo risco de não superação da crise.  

Convém ressaltar que não são raros os eventos em que o instituto da recuperação 

judicial é aplicado como meio de postergar a inevitável falência e fraudar credores, gerando 

um prejuízo social muitas vezes irreparável, e contaminando a imagem do instituto da 

recuperação judicial que objetiva o soerguimento das empresas.  

Outra interessante proposta inserida no projeto em comento está a possibilidade de 

criação de classes de credores pelo plano, desde que os credores de cada classe apresentem 

interesse homogêneos.  

A vantagem decorrente de tal alteração é a de que atualmente a lei dispõe 

expressamente sobre as classes de credores, em seu artigo 41228. Entretanto, determinados 

credores podem apresentar interesses homogêneos entre sim, mas não comuns aos interesses 

das respectivas classes a que pertençam, nos termos da lei.    

Nesse sentido, a 3ª Turma do STJ229, ao enfrentar a questão, entendeu que a criação 

                                                 
 224 Companhia aérea brasileira. 
225 Uma das maiores empresas brasileiras do setor de engenharia e infraestrutura. 
226 BRASIL, op. cit,. nota 217. 
227 BRASIL, op.  cit., nota 1. 
228 BRASIL. op. cit. nota 1. “Artigo 41: A assembleia-geral será composta pelas seguintes classes de credores: I- 

titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho; II – titulares de 

créditos com garantia real; III-titulares de créditos quirografários, com privilégio especial, com privilégio geral 

ou subordinados. IV – titulares de créditos enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte.  
229 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.634.844-SP (2016/0095955-8).Relator  

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva :Disponível em: 
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de subclasses entre os credores da recuperação judicial é possível desde que seja estabelecido 

um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo credores com 

interesses homogêneos, ficando vedada a estipulação de descontos que impliquem verdadeira 

anulação de direitos de eventuais credores isolados ou minoritários.  

Na hipótese, ficou estabelecida uma distinção entre credores quirografários, 

reconhecendo-se benefícios aos fornecedores de insumos essenciais ao funcionamento da 

empresa.  

Isso porque, para Ricardo Villas Bôas Cueva, ministro relator da decisão,  pode 

ocorrer o estabelecimento de distinções entre integrantes de uma mesma classe com interesses 

diversos, especialmente a de credores quirografários que reúne credores com interesses 

bastantes heterogêneos: credores financeiros, fornecedores em geral, fornecedores dos quais 

depende a continuidade da atividade econômica, credores eventuais, créditos com privilégio 

geral, entre outros.  mesmo dentro de uma classe de credores como a quirografária podem 

haver credores financeiros.  

Por fim, o tema central deste estudo também foi inserido na proposta de alteração 

legislativa, considerando a dificuldade que amarga a recuperanda na obtenção de novos 

créditos.  

Para Eduardo Carvalho230, essa é uma “lacuna imperdoável da atual legislação. É 

como se alguém, mesmo depois de socorrido de um afogamento, fosse privado do oxigênio 

vital”.  

A seção IV-A do PL nº 10.220/2018231 permite a celebração, durante a recuperação 

judicial, de contratos de financiamento, inclusive os garantidos por oneração ou alienação 

fiduciária de bens e direitos, seus ou de terceiros, pertencentes ao ativo não circulante,  para 

financiar suas atividades, as despesas de reestruturação ou de preservação do valor dos ativos.  

O devedor poderá apresentar a proposta de financiamento até a votação do plano de 

recuperação, devendo: descrever detalhadamente os termos da proposta, incluindo a as 

garantias a serem outorgadas, os benefícios do financiamento para a coletividade de credores; 

indicar os financiadores que apresentaram a proposta e o processo competitivo a ser adotado 

no caso de eventual proposta concorrente; apresentar uma análise de viabilidade da qual 

conste a estrutura financeira do financiamento, o nível máximo de alavancagem permitido e 

os elementos para proteção dos credores não sujeitos à recuperação judicial.   

                                                                                                                                                         
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1800201&num_re

gistro=201600959558&data=20190315&formato=PDF>.Acesso em: 31 ago.2020.  
230 CARVALHO, op. cit. nota 205.  
231  BRASIL, op. cit., nota 212. 
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A proposta será objeto de deliberação em assembleia de credores, caso haja objeção 

de mais de 20% (vinte por cento) do valor total de créditos sujeitos à recuperação judicial.  

Em caso de falência do devedor, o valor financiado e efetivamente entregue ao 

devedor, atualizado até a data da decretação, será considerado crédito extraconcursal, 

conferindo preferência ao financiador, nos termos do artigo 84 da Lei nº 11.101/05232.  

Carvalho233 acredita que a proposta de alteração é fundamental, considerando a 

“trágica consequência em se continuar com um mecanismo recuperacional pouco eficiente. 

Muitas oportunidades de negócio estão sendo perdidas, capitais se deteriorando e empregos se 

perdendo, enquanto volumes imensos de recursos são gastos em processos judiciais, em sua 

grande maioria, inócuos e demorados. As incertezas que trazem um processo de recuperação 

judicial ineficaz geram, além de angústia aos afetados (trabalhadores, credores e devedores), 

prejuízos irreversíveis à cadeia produtiva”.  

Segundo levantamento234 apontado pelo autor, há nítida diferença entre o 

desempenho histórico de taxa de recuperação de ativos do Brasil, em comparação a países 

com atividade econômica similar, ou seja, países cujo Produto Interno Bruto se situa em 

patamares próximos ao brasileiro, dentre os quais estão: México; Rússia; China; África do 

Sul; Argentina; Peru; e Turquia. Enquanto os países com atividade similar recuperam 37% 

dos ativos, e os países mais desenvolvidos 72%, o Brasil apresenta percentual próximo a 18%.  

Outro aspecto importante considerado no projeto como ponto de melhoria é que as 

alterações promovidas devem impactar no tempo de duração do processo de recuperação 

judicial.  

Atualmente, “a longa duração dos processos, além das incertezas sobre o pagamento, 

leva credores a aceitarem planos de recuperação inviáveis”, como aponta Eduardo 

Carvalho.235  

Assim, a demora no processo falimentar prejudica a efetividade do instituto da 

recuperação judicial, elevando o custo social e para o devedor, sendo o custo registrado como 

uma porcentagem do valor do patrimônio do devedor, incluindo custas judiciais, taxas de 

governo, taxas de administradores, leiloeiros, assessores e advogados, dentre outras.  

Ressalta-se que o Banco Mundial, por meio do Doing Business, “analisa a duração, o 

custo e os resultados dos procedimentos de insolvência envolvendo as empresas nacionais, 

assim como a robustez do regime jurídico aplicável aos processos de liquidação e 

                                                 
232 BRASIL. Op. cit., nota 1 
233 CARVALHO, op. cit. nota 205. 
234 Ibidem. 
235 Ibidem. 
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reorganização de empresas. Os dados são provenientes das respostas à pesquisa fornecidas por 

especialistas em insolvência e verificados através de um estudo das leis e normas vigentes, 

bem como de informações públicas sobre regimes de falência. A classificação das economias 

em termos da facilidade de resolução de insolvência é determinada por meio da pontuação da 

economia na área da resolução de insolvência. Essas pontuações são obtidas pela média 

simples da pontuação de cada um dos índices que compõe este tópico. A taxa de recuperação 

é calculada com base na duração, no custo e no resultado dos procedimentos de insolvência 

em determinada economia”.236 

No último relatório disponibilizado pelo Banco Mundial, conforme figura abaixo, 

evidencia-se que o Brasil, diante das maiores economias, necessita implementar ajustes, a fim 

de melhorar os índices, sobretudo quanto à taxa de recuperação e duração do processo.237 

Indicador São 
Paulo 

América Latina 
& Caribe 

OCDE alta 
renda 

Taxa de recuperação 
(centavos de dólar) 

14.6 30.9 70.5 

Duração (anos) 4.0 2.9 1.7 
Custo (% do imóvel) 12.0 16.8 9.3 
Índice de eficiência regime 
da insolvência (0-16) 

13.0 7.1 11.9 

  

                                                 
236 BRASIL. The World Bank. Doing Business. Resolução da Insolvência. Metodologia. Disponível em: [http:// 

portugues.doingbusiness.org/pt/methodology/resolving-insolvency ]. Acesso em: 13 abr. 2019. 
237 A taxa de recuperação é registrada em centavos de dólar americano, e equivale ao valor recuperado pelos 

credores por meio dos procedimentos de reorganização, liquidação ou execução da dívida (execução da hipoteca 

ou medidas administrativas). O cálculo leva em conta o resultado do processo: se a empresa seguirá em atividade 

ou se os ativos serão vendidos separadamente. Os custos dos procedimentos são então deduzidos (1 centavo para 

cada ponto percentual do valor do patrimônio do devedor). Finalmente, o valor perdido em consequência do 

tempo em que o montante permanece retido durante os procedimentos de insolvência é considerado, incluindo a 

perda de valor em razão da depreciação do mobiliário do hotel. Em conformidade com a prática contábil 

internacional, a taxa anual de depreciação usada para o mobiliário é de 20%. O valor do mobiliário é considerado 

como equivalente a um quarto do valor total dos ativos. A taxa de recuperação é equivalente ao valor atual dos 

procedimentos restantes, com base nas taxas de empréstimo do final de 2017, publicadas pelo International 

Financial Statistics (IFS) do Fundo Monetário Internacional, completadas com dados dos bancos centrais e 

da Economist Intelligence Unit. Se em uma economia foram registrados menos de 5 casos por ano nos últimos 

cinco anos, envolvendo reorganização judicial, liquidação judicial ou procedimento de pagamento da dívida 

(execução de hipoteca ou receivership), esta economia recebe a classificação de “sem prática” nos índices de 

tempo, custo e resultado do processo. Isso significa que os credores provavelmente não recuperarão o seu capital 

por meio de um processo jurídico formal (judicial ou extrajudicialmente). A taxa de recuperação das economias 

com uma classificação de “sem prática” é igual a zero. Por mais que a legislação da economia inclua disposições 

relativas aos processos de insolvência (liquidação ou reestruturação), nestes casos a economia recebe uma 

pontuação de 0 no índice do marco regulatório da resolução de insolvência. Custo ‒ o custo dos procedimentos é 

registrado como um percentual do valor do patrimônio do devedor. O custo é calculado com base nas respostas 

da pesquisa e inclui taxas processuais e tributos governamentais; honorários dos administradores da insolvência, 

leiloeiros, avaliadores e advogados; e todas as outras taxas e custos aplicáveis. Índice de Eficiência ‒ esse índice 

é a soma de 4 componentes: Índice de administração dos bens do devedor, Índice de procedimento de 

reorganização, Índice de participação de credor, e Índice de eficiência regime da insolvência. 
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Assim, a proposta de alteração mostra-se oportuna, considerando a necessidade de 

aperfeiçoamento, bem como a possibilidade de modernização do processo falimentar, 

garantindo um processo previsível, célere e transparente às recuperandas. 

Por fim, a alteração é uma oportunidade para revisão dos procedimentos atuais, com 

a possibilidade de ajustar questões sensíveis, compatibilizando-as com o que se observa nos 

casos de sucesso no mercado falimentar internacional. Isso significa que o ordenamento 

jurídico brasileiro deve debruçar-se sobre algumas normas internacionais, construídas ao 

longo de décadas, avaliando as adaptações necessárias para importação de determinados 

institutos, dentre os quais encontra-se o DIP Financing.  

 

3.3. Questões jurídicas controvertidas no DIP Financing norte-americano 

 

Como visto no Capítulo 2, o DIP Financing tem origem no final do Século XIX e 

início do Século XX, como instrumento essencial para reorganização das empresas 

ferroviárias.  

Observa-se, pela prática norte-americana, que a maioria das falências decretadas 

decorre da falta de liquidez das devedoras durante o processo de reorganização societária.  

Isso é consequência da necessidade de capital para que o devedor continue a operar 

durante a recuperação judicial, a fim de preservar a empresa. Após a petição inicial, é crucial 

que o devedor se mantenha na posse e fruição dos seus ativos, ainda que garantidos a 

credores, e, para além disso, que ele tenha acesso ao crédito necessário para liquidação das 

operações corriqueiras.  

Nas palavras de George Triantis238, embora o processo de recuperação judicial seja 

projetado para garantir a preservação da empresa, a maioria dos devedores não pode aguardar 

o desenvolvimento do processo, sem acesso a seus ativos ou a crédito novo. O devedor típico 

tem necessidade imediata de capital de giro e liquidez no início do processo recuperacional, a 

fim de financiar a reorganização e evitar a falência.  

Atento a tal necessidade, o ordenamento jurídico estadunidense pode autorizar o DIP 

Financing, em prazo não anterior a 14 dias contados da notificação aos credores, ou ainda 

dispensando a notificação e autorizando financiamento anterior nos casos de extrema 

                                                 
238 TRIANTIS, George. Debtor-in-Possession Financing in Bankruptcy. September 2016. Tradução livre do 

texto: “In other words, although the bankruptcy process itself is designed to yield a solvent and liquid debtor, 

most debtors cannot wait for this process to develop without having access to liquid assets or credit. The typical 

debtor has an immediate need for working capital and liquidity at the outset of the case, in order to finance the 

reorganization process and avoid value- destroying piecemeal liquidation”.  
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necessidade, a fim de evitar danos imediatos e irreparáveis.239  

Para Triantis240, obter uma linha de crédito logo após o pedido de recuperação 

judicial é indício favorável quanto às perspectivas de soerguimento do devedor, e o que se 

observa é a obtenção, pelas recuperandas, de uma linha de crédito maior do que a que 

esperavam atrair. 

Imperioso relembrar que o DIP Financing tem previsão legal na Seção 364 do 

Bankruptcy Code, possibilitando ao juiz facilitar novos empréstimos por meio da autorização 

para concessão de prioridade de pagamento ao credor DIP, abrangendo desde a despesa 

administrativa até o crédito com garantia real, desde que o devedor comprove que não 

conseguiria obter o recurso de nenhum outro modo.  

Ocorre que a proposta de inclusão do modelo DIP Finaning, no Brasil, precisa ser 

compatibilizada com a complexidade e a sofisticação atual do mercado de crédito, a fim de 

que a eficácia do instituto seja imediata, ao contrário do que se observou no direito norte-

americano.  

Nos anos 80 e início dos anos 90, menos de um terço dos devedores das sociedades 

de capital aberto em processo de reorganização obtiveram o financiamento DIP.241 Durante a 

década de 90, as instituições financeiras encontraram no DIP uma oportunidade de negócio 

com retornos lucrativos, tornando o instituto mais usual. A proporção de devedores em crise 

que obtiveram o financiamento DIP cresceu para cerca de metade até o final da década, e até 

70% na década de 2000242, tendo persistido o crescimento.243 

Destaca-se que a concessão de novo crédito será ineficiente, se tiver por objetivo 

sustentar uma operação não viável. Por isso, a lei deve prever que a concessão de 

financiamento seja condicionada à viabilidade da empresa, a ser aferida por laudo pericial que 

avaliará o plano de negócios do devedor e o uso pretendido dos recursos, a fim de que os 

credores não sejam prejudicados com o resultado do DIP.  

Outra forma de garantir o resultado útil do financiamento é tornar o instituto tão 

competitivo quanto seja possível. Isso se dá com a permissão de que o crédito DIP possa ter 

                                                 
239 Bankruptcy Rule 4001(c)(2).  
240 TRIANTIS, op. cit. nota 238. 
241 Os devedores que obtiveram financiamento DIP tiveram como credores colaborativos os credores pré-

existents. Dahiya et al. (2003) encontraram um aumento de 10,42% de sua amostra em 1989 para 48,2% em 

1996; Chatterjee et al. (2004) observaram um crescimento similar de 27% no início da década de 1990 para 46% 

no final dos anos 90. 
242 Em uma amostra de mais de 600 casos de falências de grandes empresas públicas durante um período mais 

longo, de 1979 a 2014, LoPucki e Doherty (2015) encontraram empréstimos DIP em três quartos dos 401 casos 

depositados em Delaware e Nova York, e 69 % dos 229 casos em outras jurisdições.  
243 TRIANTIS, op. cit., nota 238. 
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prioridade de pagamento sobre créditos garantidos, atraindo investidores que, sem a 

concessão de privilégio no recebimento, não seriam motivados a conceder financiamento, sob 

o risco de ter o recebimento do seu crédito subordinado a outro crédito com garantia real.244 

O §364 do Bankruptcy Code245 expressamente determina, como objetivo da 

supervisão judicial do processo de reorganização, a promoção do DIP em condições 

competitivas, o que implica a garantia de que o devedor tenha obtido o crédito em montante 

suficiente para o sucesso do procedimento, bem como o exame do contrato de empréstimo 

formalizado.246  

À medida que a oferta de financiamento DIP se expande, os potenciais credores 

colaborativos podem competir em diferentes termos (prioridade, juros, pactos, etc.), de modo 

que os juízes sejam obrigados a determinar qual modalidade de DIP é mais vantajosa para o 

processo recuperacional. Por exemplo, o juiz pode avaliar a conveniência de um DIP com 

garantia de penhor de 1o grau, em detrimento de um DIP com garantia subordinada e uma 

taxa maior de juros. Embora a taxa de juros mais baixa possa ser sedutora, os juízes não 

devem ignorar o custo implícito suportado pelos credores com garantias preexistentes, cujo 

risco aumentou.247 

George248 ressalta que, nos EUA, as condições aceitáveis para o financiamento DIP 

foram objeto de intenso debate político, fundamentado em estudos empíricos sobre os 

modelos praticados e suas relações com os resultados do processo de reorganização.  

Segundo o autor249, “diversos estudos sugerem uma correlação positiva entre a 

adoção do DIP e a edição do Udo 11 do Bancrupcty Code, em especial nas jurisdições de 

Delaware e Southern District of New York (Dahiya (2003); Carapeto (2003); Gilson 2012; 

                                                 
244 Ibidem. Tradução livre do texto: “A related objective is ensuring that the terms of DIP finance are as 

competitive as possible. Outside bankruptcy, the presence of a prepetition secured creditor can deter other 

prospective lenders from offering new credit under a subordinate lien. By permitting the priming of the 

prebankruptcy lien, §364(d) encourages bids by new lenders and thereby reduces the ability of the 

prebankruptcy secured creditor lender to extract a supernormal rate of return in return for new financing”. 
245 Ibidem. Tradução livre do texto: “In addition, as the supply of DIP financing expands, prospective DIP 

lenders may compete across different terms (priorities, interest, covenants, and so on), so that courts will be 

called upon to consider trade-offs across these term types. For example, they may need to compare the 

desirability of a priming lien against an alternative debt obligation with lower priority and a higher rate of 

interest. Although the lower interest rate offered with a more senior lien can be seductive, the courts should not 

ignore the implicit cost borne by the junior primed lienholder whose risk has increased”. 
246 Ibidem. O relatório da ABI Udo 11 Comission observou que os acordos realizados entre grupos de credores 

com garantia continham cláusulas proibindo os credores com garantias menores de oferecerem o empréstimo 

DIP sem o consentimento dos credores com garantias maiores. A Comissão preocupou-se com a redução da 

concorrência pelo crédito e propôs a limitação de cláusulas nos acordos.   
247 Ibidem. 
248 TRIANTIS, op.cit., nota 238. 
249 Ibidem. Tradução livre do texto: “A number of studies suggest a positive correlation between DIP financing 

and the emergence from Udo 11, particularly in the important jurisdictions of Delaware and the Southern 

District of New York (Dahiya (2003); Carapeto (2003); Gilson 2012; LSTA 2015; LoPucki and Doherty 2015))” 
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LSTA 2015; LoPucki and Doherty 2015”.  

Contudo, apesar de o estudo apontar a previsão legal como mola propulsora do 

instituto do DIP, a relação entre este e o resultado útil do processo não é clara. Isso significa 

que, embora o DIP seja benéfico, de modo geral ainda há discussão quanto ao seu efeito.  

Dahiya et al. (2003), Carapeto (2004), LoPucki e Doherty (2015)250 concluíram, nas 

respectivas amostras, que as empresas com financiamento DIP têm mais probabilidade de 

soerguimento, sugerindo que os tribunais estão desempenhando bem a função de triagem 

quando da autorização do financiamento.251 Entretanto, o nexo de causalidade é incerto, uma 

vez que outros dois fundamentos são plausíveis: as devedoras que recebem o financiamento 

DIP são aquelas mais propensas a emergir em primeiro lugar; e os credores colaborativos 

contribuem para a triagem e o monitoramento, selecionando qualitativamente as empresas 

destinatárias do financiamento.  

Outras questões que se colocam são aquelas relativas ao mecanismo pelo qual o DIP 

Financing cria valor, na falência, caso inevitável após a realização do financiamento. 

Questiona-se se os tribunais devem permitir algumas características controvertidas em 

determinadas modalidades de DIP.  

Em 2014, a American Bankruptcy Institute’s Comission to Study the Reform of Udo 

11252 propôs uma série de restrições ao modelo DIP viável, em especial quando o DIP é 

concedido no momento inicial da reorganização. Dentre as vedações propostas estão as 

cláusulas de “cross-collateralization” e “roll-ups”. Para a Comissão, tais disposições não são 

essenciais para a concessão de financiamento, e cada uma delas pode ocasionar a tomada de 

decisão ineficiente, prejudicial aos credores preexistentes.253 Já para a Loan Syndications and 

Trading Association254, as limitações propostas aumentarão o custo do empréstimo DIP para 

alguns devedores e inviabilizariam o instituto para outros.255  

Cross-collateralization é um método de reutilização de uma garantia para garantir 

novo empréstimo. Assim, fazer segunda hipoteca sobre uma propriedade é uma modalidade 

de colateralização cruzada.256 Outra forma de implementar esse instituto é a outorga de 

                                                 
250 “Indeed, LoPucki and Doherty do not find this difference statistically significant in the key districts of 

Delaware and the SDNY. (LoPucki and Doherty (2015).” 
251 TRIANTIS, op.cit., nota 238. 
252American Bancrupcty Institute é uma organização apartidária que auxilia comitês do Congresso norte-

americano e funcionários do Poder Legislativo em questões atinentes à insolvência.  
253 TRIANTIS, op. cit., nota 238. 
254 A LSTA é uma prestadora de serviços financeiros, fundada em 26 de dezembro de 1995, em Nova York, que 

atua no desenvolvimento e funcionamento do mercado de empréstimos sindicalizados norte-americanos.  
255 TRIANTIS, op. cit., nota 238. 
256 Outro exemplo de colateralização cruzada se dá quando determinado mutuário contrata empréstimos com 

determinada instituição financeira para adquirir uma propriedade móvel (carro) e imobiliária (casa), e os 
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múltiplos imóveis para garantir um empréstimo, por exemplo.  

A forma mais usual da colateralização cruzada é a imposição de cláusula em 

determinado contrato de financiamento, prevendo que a garantia outorgada seja utilizada para 

garantir quaisquer outros empréstimos contraídos pelo devedor com a instituição credora. A 

colateralização cruzada muitas vezes toma a forma de um empréstimo de capital próprio. 

 No contexto da recuperação empresarial e da falência, a cross-collateralization 

exige o pagamento de dívidas que, em geral, ingressariam na classe de créditos quirografários, 

como se garantidas fossem.257 

Ressalta-se que a colateralização cruzada não é expressamente permitida nem 

proibida pelo Bankruptcy Code. Assim, a análise quanto ao instituto é realizada à luz dos 

princípios e políticas gerais do código estadunidense, notadamente a proteção aos credores 

preexistentes e o estímulo ao crédito, no âmbito da reorganização que objetiva a preservação 

de empregos e a maximização da recuperação para os credores a quem será assegurada a 

participação equitativa no processo.258  

A proteção ao crédito significa que o valor da posição garantida do credor 

preexistente deve ser mantida, tal qual no início da operação, ainda que o credor seja obstado 

de executar a garantia no decorrer do processo de reorganização. Assim, é necessária uma 

proteção, quando o valor do interesse do credor garantido é suscetível de diminuição em 

virtude da pendência de um processo recuperacional. Em outras palavras, se um credor de U$ 

10.000 tiver garantido um ativo de valor equivalente a U$ 15.000, terá direito à proteção 

equivalente ao valor do seu crédito contra diminuição decorrente do processo recuperacional. 

Entretanto, se a garantia contra o crédito de US$ 10.000 equivaler a US$ 8.000, este será o 

valor garantido ao credor preexistente. Isto é, a proteção deve corresponder ao montante que o 

credor poderia obter, caso a devedora não ingressasse com o pedido de reorganização. Assim, 

se o valor do colateral exceder o valor do crédito, o colchão patrimonial constituirá proteção 

adequada aos interesses do credor.  

                                                                                                                                                         
respectivos financiamentos ostentam os ativos adquiridos como garantia de pagamento. A instituição financeira 

poderá reunir todos os ativos garantidos por determinado mutuário para garantia de todos os empréstimos a ele 

concedidos. Como consequência, as garantias só serão liberadas com o pagamento integral de todas as dívidas 

que o mutuário tiver contraído com a instituição financeira. 
257 Exemplo de uma situação típica: O devedor tomou um empréstimo com determinada instituição financeira 

para aquisição de um carro. Ocorre que o devedor tem contrato de cartão de crédito com essa mesma instituição 

financeira, e o empréstimo concedido para o financiamento do carro continha cláusula de cross collateralization, 

de modo que o carro consistia em garantia de pagamento do empréstimo e da dívida de cartão de crédito. Caso o 

devedor ingresse com o pedido de falência, deverá quitar as duas obrigações para manter o ativo.  
258 GEBBIA,Karen; OSCAR, Lawrence E. Saybrook Manufacturing: Is Cross- Collateralization Moot? Journal 

of Bankruptcy Law and Pratice May/June, 1993. Disponível em: <https://digitalcommons.law. 

ggu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1105&context=pubs ]. 

>Acesso em: 14 abr. 2019. 
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O Código, apesar de não definir em que consistirá a proteção adequada, propõe três 

métodos259 não exaustivos, pelos quais o DIP pode fornecer a proteção adequada, quais 

sejam: realização de pagamento à vista ou pagamentos periódicos em dinheiro ao credor com 

garantia preexistente, na medida de qualquer redução no valor da garantia inicialmente 

outorgada ao credor e que integrou, posteriormente, o DIP; fornecimento de garantias 

adicionais ou substituição de garantias nos casos em que se observar a redução; ou a 

concessão de outro benefício. 

Como exemplifica Gebbia260, se um credor preexistente detiver, como garantia de 

uma dívida de US$ 1 milhão, um imóvel avaliado em US$ 1 milhão, e os especialistas do DIP 

e do credor concordarem que o valor da propriedade real provavelmente cairá a uma taxa de 

US$ 1.000 por mês, como resultado da manutenção diferida ou das condições de mercado, o 

DIP poderá fornecer proteção adequada por meio de pagamentos em dinheiro ao credor, no 

valor de US$ 1.000 por mês, ou concedendo ao credor um ativo desonerado como garantia 

adicional de qualquer deficiência decorrente da diminuição do valor da garantia original.  

Ocorre que a avaliação para fins de proteção adequada pode se mostrar equivocada, 

resultando em redução de garantia a uma taxa maior do que a prevista ou, no caso de outorga 

de garantia adicional, que o valor desta não seja suficiente para compensar a diminuição 

aferida. Caso a proteção se mostre inadequada, a Seção 507 (b) do Código possibilita ao 

credor preexistente uma reivindicação de “super-prioridade” sobre as despesas 

administrativas. Para Karen261, “essa rede de segurança só é eficaz na medida em que o 

patrimônio do devedor tenha ativos não onerados em montante suficiente para atender à 

deficiência adequada de proteção”.262  

A autora aduz263 que as disposições do Código que regem a proteção adequada 

sugerem a intenção do Congresso em facilitar a reabilitação do devedor, ao possibilitar a 

interferência no direito de o credor preexistente executar a garantia. Ao promover a 

                                                 
259 O método mais usual é exigir que o DIP realize pagamentos fixos ou periódicos em dinheiro. A concessão de 

garantias adicionais suscita questionamentos quanto ao valor da garantia recém-prometida, ensejando a produção 

de provas robustas que implicam maior custo para a recuperação empresarial. 
260 GEBBIA, op. cit., nota 258. 
261 Ibidem. 
262 Ibidem. Tradução livre do texto: “Nevertheless, this safety net is effective only to the extent that the DIP's 

estate has un- encumbered assets sufficient to meet the adequate protection deficiency” 
263 Ibidem. Tradução livre do texto: “Taken together, the Code provisions governing the protection of secured 

claims suggest a congressional in- tent to facilitate debtor rehabilitation by permitting the impairment of the 

secured creditor's contractual rights while preserving the secured creditor's property interest in its collateral 

and proceeds. By fostering reorganiza- tion rather than liquidation, these provisions also are designed indirectly 

to maximize value for all creditors. The special rights accorded to secured creditors do not violate the Code's 

principle of equitable distribu- tion of assets among creditors because they do not transfer value to the secured 

creditor from other creditors”.  
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reorganização em detrimento da falência, indiretamente o valor dos créditos é maximizado. 

Por isso, os direitos concedidos especialmente aos credores preexistentes não violam o 

princípio da distribuição equitativa de ativos, haja vista que não há transferência de valor de 

um credor para o outro.  

As disposições da Seção 364 servem aos objetivos de reabilitação de devedores e à 

maximização de valor, fornecendo garantias e prioridades especiais destinadas a induzir os 

credores a conceder crédito a um DIP.264  

As proteções conferidas ao credor colaborativo variam caso a caso, nos termos dos 

contratos de empréstimo aprovados e do que estiver previsto no plano de pagamento, sendo 

permitido o estabelecimento de cláusulas de colateralização cruzada.  

Contudo, nem toda garantia outorgada no âmbito do financiamento DIP para os 

credores colaborativos deve ser considerada colateralização cruzada.  

Para Karen265, o termo “colateralização cruzada” deve se referir apenas à concessão 

de garantia, no âmbito do financiamento DIP, que abarque crédito quirografário preexistente.  

Otte v. Fabricantes Hanover Commercial Corp. (Texlon) marcou o início do debate 

sobre colateralização. Em Texlon266, o tribunal definiu colateralização da seguinte forma: “em 

troca da concessão de novos empréstimos a um DIP, uma instituição financeira obtém 

garantia sobre todos os ativos do devedor, tanto os existentes na data do pedido como os 

constituídos no decurso do processo reorganizacional. A garantia outorgada abarca o 

financiamento DIP e as dívidas preexistentes”.267  

                                                 
 264 Ibidem. Ressalta-se que um credor colaborativo não será beneficiado com a super-prioridade, a menos que o 

devedor (DIP) comprove que não conseguirá obter crédito essencial de qualquer outra forma. No processo de 

reorganização da Plabell Rubber Prods., Inc., 137 BR 897 (Bankr. ND Ohio 1992), o devedor não provou a 

inabilidade para obtenção de crédito não superioritário.  
265 Ibidem. 
266 Ibidem. Em Texlon, o tribunal autorizou a devedora a realizar acordos sobre os contratos de factoring 

celebrados com a Manufacturers Hanover Commercial Corpora- tion (MHCC), tendo sido aprovado um novo 

financiamento no montante de até US$ 100.000 garantidos pelos estoques, equipamentos e recebíveis da 

devedora. Passados dois meses, a devedora foi declarada falida. A MHCC tinha emprestado US$ 100.000 no 

âmbito do financiamento DIP e US$ 567.000 em adiantamento de factoring. Na época, se todo o produto da 

liquidação dos ativos da devedora fosse destinado ao pagamento da MHCC, não haveria dividendos para outros 

credores. O juiz, entretanto, negou o pedido de prioridade da MHCC, alegando que os novos adiantamentos 

foram concedidos pela credora ao devedor em razão da confiança no financiamento DIP. O tribunal, entretanto, 

sugeriu que as disposições de colateralização cruzada deveriam ser proibidas no futuro, pois elas priorizam 

pagamentos de créditos preexistentes, em detrimento dos créditos constituídos no decurso do procedimento 

falimentar (custos e despesas de administração, honorários advocatícios, dentre outros). Além disso, ela permite 

que um credor tenha preferência no pagamento de crédito preexistente, obtendo tratamento diferenciado em 

relação a outros credores semelhantemente situados, implicando uma desigualdade de distribuição. No tocante à 

autorização para a colateralização cruzada, o tribunal considerou que um financiamento contrário ao espírito da 

lei não deveria ter sido autorizado pela corte judicial. 
267 Ibidem. Tradução livre do texto: “What this term means is that in return for making new loans to a debtor in 

possession under Udo XI, a financing institution obtains a security interest on all assets of the debtor, both those 
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Diversas cortes268, posteriormente, entenderam que, no caso Texlon, o tribunal 

concluiu que a garantia cruzada não era admissível sem a notificação aos credores e a 

realização de assembleia, motivo pelo qual alguns tribunais269 aprovaram cláusulas de 

colateralização depois de articular e aplicar testes equitativos que dependem fortemente da 

necessidade de estimular os credores a concederem empréstimos para os DIPs, possibilitando 

o objetivo do Código de Falências, qual seja, a reorganização da devedora. Ao contrário, 

outros tribunais270 alegaram ausência de previsão expressa quanto à possibilidade da cross 

collateralization, negando sua vigência com fulcro no fato de que o instituto conflita com o 

princípio fundamental da lei de falências de distribuição equitativa, como ocorrido com 

Saybrook.  

Em 22 de dezembro de 1988, a Saybrook Manufacturing Company e três de suas 

afiliadas ingressaram com o pedido de reorganização na modalidade do Udo 11. Na época, a 

Saybrook devia à Manufacturers Hanover Trust Company e à Manufacturers Hanover Bank 

(juntos, “MH”), aproximadamente US$ 34 milhões, garantidos por ativos que valiam menos 

de US$ 10 milhões. No dia seguinte à data do pedido, a devedora requereu autorização para 

financiamento DIP emergencial, o que foi autorizado pelo tribunal. Assim, a MH emprestou à 

Saybrook mais de US$ 3 milhões, recebeu uma garantia adicional e contínua representada por 

todos os ativos da devedora, incluindo os ativos gerados após o início do processo 

reorganizacional. A garantia outorgada asseguraria tanto o novo empréstimo quanto a dívida 

preexistente.  

Ao analisar a objeção apresentada por outros credores, o tribunal avaliou se a 

colateralização cruzada é amparada pelas disposições do Bankruptcy Code, e se a credora 

colaborativa agiu com boa-fé. Em um primeiro momento, o tribunal concluiu que a Seção 364 

(e) protege o DIP Financing com cláusula de cross collateralization, se o credor tiver agido 

de boa-fé.  

Contudo, na ausência de uma direção estatutária clara, Saybrook e outros tribunais271 

                                                                                                                                                         
existing at the date of the order and those created in the course of the Udo XI proceeding, not only for the new 

loans, the propriety of which is not contested, but for existing indebtedness to it”.  
268Ibidem. 
269 Ibidem. Exemplifcativamente: In: re Roblin Indus., Inc., 52 BR 241, 244-245 (Bankr. WDNY 1985); In: re 

Vanguard Diversified, Inc., 31 BR 364, 366 (EDNY 1983); Borne Chemical, 9 BR 263, 268-270; Adams Apple, 

829 F2d at 1484, 1490; Ames Dep't Stores, 115 BR at 39; In: re Keystone Camera Prods. Corp., 126 BR 177, 

182 (Bankr. DNJ 1991).  
270 Ibidem. Exemplificativamente: In re Monach Circuit Indus., Inc., 41 BR 859, 862 (Bankr. ED Pa. 1984); 

Citibank v. Transamerica Comm. Fin. Corp. (In re Sun Runner Marine, Inc.), 116 BR 712, 719 (Bankr. 9th Cir. 

1990); enney Village, 104 BR at 562, 569-570. 
271 Ibidem. 
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discordam sobre a possibilidade de a corte, valendo-se dos poderes equitativos gerais272, 

aprovar a colateralização como meio de implementar o objetivo do código, ponderando que as 

garantias cruzadas promovem uma política de reabilitação de dívidas, ao induzir os credores 

preexistentes a financiarem os DIPs, em que pese o argumento de que elas violam a 

distribuição equitativa dos ativos similares.  

Saybrook273 considerou que a colateralização cruzada está além dos poderes 

equitativos do tribunal de falências, pois viola o princípio da distribuição equitativa entre 

credores. Para o autor, a Seção 507 (a) estabelece a prioridade e a ordem de distribuição dos 

pagamentos. Assim, credores de uma mesma classe devem ser tratados igualmente, não sendo 

possível ao tribunal criar regras próprias de superioridade dentro de uma única classe.  

Para Gebbia274, “a desigualdade que pode resultar da colateralização é 

particularmente ofensiva quando há um desequilíbrio significativo entre o novo dinheiro 

comprometido e o benefício recebido pelo credor pré-existente275”.  

Já os tribunais276 que concordam com a possibilidade de inserção de cláusulas de 

colateralização entendem que tais disposições se coadunam com a política do Código de 

reabilitação de devedores, e não há nenhuma vedação legal. Nesse sentido, os tribunais de 

Delaware e do Distrito Sul de Nova York emitiram diretrizes relacionadas à autorização de 

colateralização, as quais exigem a divulgação dos termos em que se dará a cross 

collateralization, e estabelecem que, salvo circunstâncias imperiosas, eles não devem ser 

aprovados sem aviso prévio aos credores e sem a realização de assembleia de credores.  

Nos EUA, as preocupações sobre a colateralização cruzada e seus impactos são 

                                                 
272 Instituto brasileiro similar, o poder geral de cautela consiste na possibilidade de o magistrado, em algum caso 

específico, conceder uma tutela cautelar de ofício, com fulcro no artigo 798 do Código de Processo Civil, o qual 

autoriza a determinação, pelo juiz, de medidas provisórias que julgar adequadas ao caso concreto. Nos EUA, os 

poderes equitativos gerais permitem que um tribunal de falências profira qualquer tipo de decisão necessária ou 

apropriada para o processo de reorganização. Os poderes equitativos do tribunal de falências são empregados 

para suplementar e implementar as políticas gerais do Bankruptcy Code. As limitações específicas sobre o poder 

de um tribunal aprovar cláusulas de colateralização são três: novos direitos substantivos não devem ser criados; 

ações inconsistententes com o Código não são permitidas; e a distribuição de ativos estabelecida pelo código não 

pode ser alterado para se adequar à noção de equidade do tribunal.  
273 GEBBIA, op.cit., nota 258. 
274 Ibidem. Tradução livre do texto: “The inequality that may result from cross-collateralization is particularly 

offensive where there is a significant imbalance between the new money committed and the benefit received by 

the prepetition secured creditor”.  
275 Ibidem. Em Saybrook, a corte concedeu garantias de hipoteca à MH para garantir o pagamento do crédito pré-

existente e não garantido de US$ 24 milhões da Hamilton em troca de um novo empréstimo de US$ 3 milhões. 

Em In Monach, o DIP devia ao credor pré-existente, aproximadamente US$ 500.000. O credor concordou em 

antecipar US$ 40.000 em novos financiamentos e, em troca, foram garantidos todos os ativos da propriedade do 

devedor, incluindo mais de US$ 100.000 de ativos, além de ter sido concedido o status de super-prioridade sobre 

todas as despesas administrativas.  
276 Ibidem. 
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objeto de discussão nas propostas de reformas normativas.277 A ABI’s Udo 11 Comission278 

expressou ceticismo quanto à necessidade de garantias cruzadas para que os devedores 

obtenham o financiamento DIP, recomendando que estas disposições não constem de 

financiamentos DIP.  

A Associação de Crédito e Distribuição de Empréstimos argumentou279 que essas 

disposições ajudam os devedores na finalidade da reorganização, motivo pelo qual proibi-las 

ocasionaria a impossibilidade de que os devedores obtivessem o financiamento no curso do 

processo, em detrimento de todas as partes interessadas.   

Isso porque, cláusulas de colateralização cruzada podem fornecer o único meio para 

salvar uma empresa em crise. Assim, o credor pode vincular a concessão do crédito à cross 

collateralization. Se ele for o único credor disposto a financiar o devedor, a vedação à 

cláusula de colateralização pode implicar a falência do devedor.  

Gebbia280 entende que “embora alguns tribunais tenham sancionado essa 

desigualdade a fim de induzir empréstimos vitais para a sobrevivência do DIP, pode ser 

possível induzir tais empréstimos por meio de ajuste de preço, sem produzir a desigualdade”. 

Para a autora, a proibição da colateralização não inviabiliza a reorganização do devedor, pois, 

em muitos casos, outros financiamentos podem estar disponíveis.  

Além disso, sem que a cláusula de cross collateralization seja vedada, não é possível 

afirmar se a posição do credor colaborativo é inflexível quanto à não concessão de 

empréstimo, caso esteja ausente a colateralização cruzada, mesmo porque o credor pode 

mudar sua opinião com a recusa da autorização do financiamento, uma vez que, se for 

detentor de crédito preexistente, o investidor terá incentivos significativos para fornecer o 

empréstimo ao DIP independentemente de colateralizar a garantia.281  

Outra característica relevante presente nos empréstimos DIP norte-americanos é a 

“roll-up”. As disposições de roll-up se assemelham à cross collateralization, no sentido de 

que favorecem o pagamento de créditos preexistentes, titularizados por credores colaborativos 

do DIP.  

Em geral, um roll-up exige que o devedor utilize o empréstimo DIP para pagar 

                                                 
277 TRIANTIS, op. cit., nota 238. 
278 Trata-se de uma comissão dedicada ao estudo de propostas de reformas ao Udo 11 e disposições estatutárias 

conexas, a fim de equilibrar o objetivo-fim do instituto, qual seja, a preservação da empresa com a maximização 

e a realização de valores para os credores e interessados. 
279 TRIANTIS, op. cit., nota 238. 
280 Ibidem. Tradução livre do texto: “Although some courts have sanctioned this inequity in order to induce loans 

vital to the DIP's survival, it may be possible to induce such loans by adjusting the price of the financing without 

producing the inequity”.  
281 Ibidem. 
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alguns ou todos os créditos preexistentes do credor financiador. Em outros termos, o roll-up 

implica o refinanciamento da dívida preexistente por meio do empréstimo DIP, o que melhora 

a perspectiva de pagamento, uma vez que uma dívida anterior ao pedido de reorganização 

receberá o tratamento conferido às dívidas posteriores. 

O roll-up se desenvolveu como alternativa para a colateralização cruzada282, pois 

transforma os créditos anteriores ao processo de reorganização em despesas administrativas 

posteriores, recebendo o status de “superpriority”. 

Assim, tanto um quanto outro são controversos, pois criam conflitos potenciais com 

o princípio do tratamento igualitário a ser conferido a credores de mesma classe.  

O American Bankruptcy Institute283 recomenda que os financiamentos que contêm 

cláusulas permitindo o roll-up ou a cross-collateralization não sejam autorizados de modo 

provisório; recomenda também que a aprovação de roll-ups seja condicionada ao fato de que 

(i) o recurso a ser aportado por ocasião do financiamento DIP exceda confortavelmente o 

tamanho da dívida refinanciada; e (ii) o empréstimo DIP seja a melhor opção disponível no 

interesse da preservação da empresa.  

Embora os tribunais relutem em aprovar financiamentos que fortaleçam a posição de 

credores preexistentes, em detrimento de outros credores, este tipo de operação tem sido 

verificado nos últimos anos284, quando se observou uma retração no mercado de crédito.  

Para David Griffiths285, à medida que os mercados de crédito e os retornos de capital 

no financiamento DIP melhoram, parece provável que a tendência será permitir roll-ups, 

embora seja imprescindível que os devedores comprovem a inexistência de qualquer outra 

forma de financiamento DIP no processo de reorganização societária, sob pena de os tribunais 

não autorizarem o financiamento. Com a melhoria do ambiente econômico e o aumento na 

diversificação de fontes de concessão de empréstimos DIP, as cláusulas286 de roll-up podem 

                                                 
282 Cumpre relembrar que a colateralização cruzada permite que um credor titular de crédito não garantido possa 

conceder novo financiamento ao devedor, garantido por ativos do mutuante, cuja garantia será estendida aos 

créditos preexistentes.   
283 CHO, S. Roll-Up & Cross-Collateralization in DIP (Debtor-In-Possession) Financing as Measures of 

Creditor Control. Joseph Wharton Scholars. 2018. Disponível em: < https://repository.upenn.edu 

/joseph_wharton_scholars/53 >. Acesso em: 15 abr. 2018.  
284 STEPHANSEN, Nicole M.; LEXOLOGY. Roll-up financing gains prominence, em 15 de junho de 2010. 

Disponível em: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=cf36dbad-7ef5-4c72-a87c-2cdce2840e85>. 

Acesso em: 15 abr. 2019. 
285 GRIFFITTHS, David; WEIL Bankruptcy Blog. Roll-up, Roll-up, Read All about It! As liquidity returns to the 

market, will roll-ups roll-out?. 6. out. 2010. Disponível em: <https://business-finance-restructuring.weil.com/dip-

financing/roll-up-roll-up-read-all-about-it/ >. Acesso em: 15 abr. 2019. 
286 CHO, op. cit. nota 283. Cho faz uma análise quanto à possibilidade de tais disposições estarem relacionadas a 

um controle excessivo dos credores, que levam a uma influência exorbitante sobre o processo reorganizacional, 

podendo resultar na dificuldade de obtenção de um processo justo e bem-sucedido. Para a autora, os acordos DIP 

com colateralização cruzada ou roll-up sinalizam maior controle do credor do que os acordos sem tais cláusulas. 
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ficar em segundo plano, vis à vis a existência de propostas mais atraentes para os devedores.  

Outra prática comumente adotada no ordenamento jurídico falimentar estadunidense 

é a outorga, ao credor do DIP, de garantia lastreada em operações realizadas pelo devedor 

durante o período suspeito287, as quais podem ser objeto de ação revocatória, ensejando o 

retorno de ativos e/ou dinheiro para o patrimônio do devedor.  

Essa operação é considerada controversa pela doutrina norteamericana288, uma vez 

que a ação revocatória não objetiva beneficiar o patrimônio da devedora, e sim a devolução de 

recursos em benefício de todos os credores. Assim, os tribunais relutam quanto à aceitação de 

cláusula com essa previsão nos financiamentos DIP, sobretudo quando o empréstimo é 

concedido em caráter emergencial e sem a oitiva dos credores.289  

A Suprema Corte norte-americana esclareceu o escopo da aplicação dessa 

                                                                                                                                                         
Contudo, não é possível concluir que os credores colaborativos em questão objetivassem tal controle 

diretamente, uma vez que outras ferramentas são possíveis, como taxas de juros mais altas. A autora realizou um 

estudo empírico de 70 grandes empresas que requereram a reorganização com base no Udo 11, tendo concluído 

que 64% das empresas receberam empréstimos DIP. Cho constatou que a existência de empréstimos DIP se 

tornava mais comum à medida que o tamanho da empresa crescia, uma vez que muitas pequenas empresas 

acabam em liquidação. Das 45 empresas que receberam empréstimos DIP, 37 obtiveram financiamento de 

credores preexistentes. Destes, 34 financiamentos previam roll-up e/ou a colateralização cruzada em sua 

estrutura, tendo sido observado, pela autora, que tais contratos continham outras cláusulas sobremaneira 

restritivas para as devedoras, às vezes “irrealistas” do que os contratos de financiamentos sem tais previsões, 

podendo ser atribuída, como resultado de tais cláusulas, maior rotatividade de CEO’s nas devedoras. Para Cho, 

embora seja difícil de padronizar os acordos de financiamento DIP, os resultados mostraram a existência de 

convênios mais rigorosos, quando da existência de cláusula de colateralização cruzada e/ou roll-up, 

especialmente ao exigir cumprimento de prazos exíguos e objetivos que não dependem exclusivamente do 

devedor, como aprovação do plano pelo tribunal, por exemplo. Além disso, metas orçamentárias como EBITDA, 

receita e gasto de capital estão limitando severamente o devedor, aumentando a influência dos credores do DIP 

na reestruturação. Assim, o maior controle do credor se manifesta também por meio de acordos e marcos mais 

rigorosos. Ressalta-se que o ato de concessão de crédito sob a modalidade DIP pode representar uma visão 

otimista dos credores colaborativos quanto ao soerguimento da empresa, bem como uma oportunidade para que, 

uma vez que seus lucros são afetados pelo desempenho da empresa, exerçam maior controle sobre o processo de 

reorganização. Contudo, é possível que os credores do DIP decidam que, mesmo que sua empresa problemática 

seja grande e complicada, ter uma liderança estabelecida e existente pode funcionar melhor do que tentar abalar 

toda a empresa com uma nova equipe administrativa, motivo pelo qual o resultado supramencionado não será 

observado. 
287 No Brasil, de maneira similar ao que ocorre no direito norte-americano, o artigo 129 da Lei de Recuperação 

Judicial e Falências contempla a possibilidade de retorno de bens à massa falida, mediante decisão judicial. Isso 

porque a sentença que decreta a falência produz efeitos pretéritos, ex tunc, retroativos, alcançando atos 

realizados antes da quebra. Com a falência, o juiz fixa o termo legal, conforme estabelece o artigo 99, II da Lei 

de Falências, definindo um lapso temporal, tradicionalmente chamado de ‘período suspeito’, quando os atos 

listados no artigo supramencionado são tidos como ineficazes perante a massa. O período suspeito é 

compreendido como período de insolvência presumida. Com a decretação da ineficácia de tais atos, a massa 

falida tem direito à restituição da prestação que foi realizada pelo empresário ou sociedade empresária cuja 

falência fora posteriormente decretada. A parte beneficiada dos atos ineficazes assume a condição dos credores, 

uma vez que deterá crédito em face do falido. Já o artigo 130 contempla a possibilidade de ajuizamento de ação 

revocatória para declarar a nulidade dos atos fraudulentos praticados em prejuízo à massa falida. Nos termos do 

artigo 135 da Lei falimentar, a sentença que julgar procedente a ação revocatória determinará o retorno dos bens 

à massa falida, em espécie, com todos os acessórios, ou o valor de mercado, acrescidos das perdas e danos.  
288  PERLMAN, op. cit. nota 102. p. 1215. 
289 Ibidem. Tradução livre do original: “Thus, courts do not look favorably upon these provisions,160 especially 

at first-day hearings, where creditors do not have a chance to respond”. 
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disposição, no julgamento do caso Merit Management Group, LP v. FTI Consulting, Inc.290  

Em Merit, o cassino Valley View Downs, LP e a Bedford Downa Management Corp. 

firmaram um acordo, segundo o qual o cassino, caso obtivesse licença para operar na 

Pensilvânia, compraria todas as ações da Bedford Downs por US$ 55 milhões. Para concluir a 

transação, uma parte do preço da compra seria depositada em uma escrow account.291  

Ao final do processo, com a licença deferida, como previsto no contrato, a Valley 

View solicitou que o Credit Suisse, por meio da agência das Ilhas Caymanm, liberasse o valor 

de 55 milhões de dólares para o Citizens Bank da Pensilvânia, agente financeiro responsável 

pela escrow account. Os acionistas da Bedford Downs, incluindo o Merit Management 

Group, LP, depositaram seus certificados de depósito de Ações292, e o Citizens Bank 

desembolsou os valores, dos quais o acionista Merit foi destinatário de US$ 16,5 milhões. 

Embora a Valley View Downs tivesse logrado êxito na obtenção da licença, não 

efetivou a abertura do cassino, pois ingressou com o pedido de reorganização com base no 

Udo 11.  

Com a confirmação da reorganização, o trustee nomeado tentou impedir a 

transferência dos recursos da Valley para a Metir, devidos em razão da venda das ações da 

Bedford Downs, sob o fundamento de que tais pagamentos eram fraudulentos, uma vez que a 

Valley estava insolvente quando comprou a Bedford Downs e, significativamente, pagou um 

valor maior pela ação. Em defesa, a Merit alegou que o pagamento estava sob o manto da 

cláusula prevista na Section 546 (e)293, uma vez que a liquidação era feita por e em benefício 

de instituições financeiras, quais sejam: Credit Suisse e Citizens Bank. 

O tribunal distrital concordou com a tese defensiva, sustentando que a presença de 

                                                 
290 EUA.SUPREME COURT OF THE UNITED STATES. MERIT MANAGEMENT GROUP, LP v. FTI 

CONSULTING, INC; Certiorari to the United States Court of appeals for the seventh circuit. N. 16-784; 

Argued November 6, 2017 – Decided February 27, 2018. Disponível em: < https://www.supremecourt.gov/ 

opinions/17pdf/16-784_gdhk.pdf >. Acesso em: 20 abr.2019. 
291 Escrow é uma garantia mantida sob a responsabilidade de terceiros até que todas as cláusulas previstas em um 

contrato ou acordo sejam cumpridas pelas partes envolvidas no negócio. Em geral, a garantia é constituída 

mediante depósito em dinheiro em uma conta criada especificamente para esse fim. Os negociadores escolhem 

um depositário, terceiro não interessado, a quem compete a custódia dos valores depositados. O escrow costuma 

ser utilizado em transações de risco, visando minimizar os prejuízos. Como exemplo, os contratos de aquisição 

de grandes empresas comumente estabelecem esse tipo de operação, considerando a necessidade de se aguardar 

a conclusão de auditoria realizada na empresa a ser adquirida e a possibilidade de serem verificados passivos 

judiciais consideráveis a impactar a realização da operação. Se o adquirente deseja ser eximido da 

responsabilidade quanto às despesas atreladas ao passivo encontrado, pode incluir no contrato de venda uma 

cláusula determinando que os recursos relativos à parte do pagamento ficará depositado em uma conta garantia, 

até o fim do processo relacionado ao passivo encontrado, por exemplo.  
292 Trata-se de documento legal que certifica a propriedade de um número específico de ações de uma 

companhia.   
293 O Bankruptcy Code na subceção (e) da Seção 546 limita os poderes do trustee em relação a certas transações 

relacionadas a valores mobiliários feitas por ou em favor de uma instituição financeira. 
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uma instituição financeira qualificada em uma transação de valores mobiliários, ainda que 

atue como mero intermediário, é suficiente para ensejar a aplicação da proteção prevista na 

seção 546 (e) do Código de Falências.294  

Contudo, a Suprema Corte, em decisão unânime, entendeu que as transferências nas 

quais as instituições financeiras atuam como meras intermediárias não estariam protegidas 

pela cláusula em tela.  

Mal comparando, a Suprema Corte aplicou o postulado contábil brasileiro da 

primazia da essência sobre a forma295 pelo qual a essência de cada operação deve ser 

valorizada, em detrimento do que estiver descrito em um documento, nota fiscal ou contrato.  

Assim, em que pese a transação financeira tenha se dado entre instituições 

financeiras, fato é que os beneficiários finais (Valley e Merit) não são as instituições 

financeiras, motivo pelo qual não se admitiu a invocação da cláusula de proteção em tela, uma 

vez que o que se busca anular é a compra e venda das ações entre as partes.  

Fato é que as ações revocatórias objetivam maximizar os ativos do devedor e 

assegurar a equidade no pagamento aos credores. Por isso, as operações executadas devem ser 

restritivamente interpretadas, a fim de se evitar a realização de operações fraudulentas com a 

real intenção de impedir ou atrasar o pagamento a credores.296  

Quando o §546(e) Bankruptcy Code excepciona a regra da invalidação de operações 

tidas como fraudulentas, este não está preocupado em proteger operações intermediadas 

apenas por instituições cobertas, mas sim operações de valores mobiliários cuja parte final 

seja instituição financeira.  

Ante a impossibilidade de esgotar os modelos de DIP Financing observados no 

direito falimentar norte-americano, insta salientar que, tal qual ocorre no direito brasileiro, a 

questão da colateralização suscita a ponderação entre o princípio do tratamento igualitário aos 

credores da mesma classe e o princípio da preservação da empresa297, cabendo ao juízo 

recuperacional tal avaliação e a concessão ou não do financiamento DIP nessas 

circunstâncias.  

                                                 
294 Uma minoria dos circuitos que abordaram esta questão defendeu o oposto: que a mera presença de uma 

instituição financeira qualificada em uma transação relacionada a valores mobiliários, se atuar como simples 

intermediário, é insuficiente para ensejar a aplicação do manto de proteção invocado. A questão foi finalmente 

resolvida pela Suprema Corte, a posteriori.  
295 Exemplo recorrente é a realização de contratos de leasing quando a essência da operação é a realização de 

compra e venda. 
296 O Bankruptcy Code define como operação fraudulenta aquela em que o devedor: (i) recebeu um valor menor 

e incompatível com a prestação com a qual se obrigou; (i) estava insolvente na data em que a transferência foi 

feita, ou essa obrigação foi incorrida, ou se tornou insolvente em decorrência dessa obrigação.  
297 No direito norte-americano esse princípio é denominado: princípio da reabilitação de devedores. 
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Realizado o estudo aprofundado acerca das questões controvertidas que permeiam a 

aplicação do instituto no direito estadunidense, convém discorrer sobre as mudanças 

normativas essenciais para implementação do DIP Financing no Brasil de maneira efetiva.  

A proposta deste estudo abrange não só a alteração da lei de falências, como também 

de todo arcabouço normativo correlacionado à recuperação judicial e à concessão de crédito 

no Brasil, incluindo regras atinentes ao mercado financeiro e tributário, bem como as normas 

relativas aos títulos de crédito.  

 

3.4. Mudanças normativas essenciais para a correta implementação no Brasil 

 

Inicialmente convém destacar que, tal qual ocorre atualmente no Brasil, o processo 

reorganizacional norte-americano, na década de 80, ou seja, no momento inicial de vigência 

do Bankruptcy Code, foi marcado por negociações intermináveis e um processo 

aparentemente burocrático. 

Contudo, o que se observa atualmente, no direito estadunidense é um protagonismo 

maior do credor, na medida em que o processo reorganizacional tornou-se, como aduz David 

A. Skeel Jr298, nova fronteira de controle corporativo, com vendas de ativos e processos 

recuperacionais mais céleres.  

Para o autor299, ao contrário do que sugere o Bankruptcy Code de 1978, a nova 

governança é contratual, por natureza. Isso porque os credores converteram duas ferramentas 

contratuais existentes em importantes alavancas de governança. A primeira delas é o 

financiamento DIP, uma vez que os credores estão utilizando este instituto para exercer (ou 

aumentar) o controle sobre o processo de reorganização, como já abordado em capítulo 

anterior.  

A segunda ferramenta, que tem sido amplamente utilizada na experiência norte-

americana, é a concessão de bônus aos executivos300, com base na celeridade da condução do 

processo recuperacional.   

É forçoso relacionar a utilização dessas ferramentas com a mudança no perfil dos 

negócios ocorrida mundialmente. Se, no século XIX, as empresas que ingressavam com o 

pedido de reorganização, nos EUA, eram ferroviárias ou industriais, e seu objeto consistia em 

                                                 
298 SKEEL, David A. Jr.; Creditor’s Ball: The New New Corporate Governance in Udo 11, 152 U. Pa. L. Rev. 

917 (2003). 
299 Ibidem.  
300 Imperioso relembrar que, ao contrário da codificação que antecedeu o Bankruptcy Code de 1978, os 

administradores não serão afastados, de imediato, da gestão da empresa durante o processo recuperacional, 

podendo apresentar proposta de plano de pagamento aos credores no âmbito da reorganização. 
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ativos tangíveis, o que se verifica contemporaneamente é que as atividades são representadas 

por ativos intangíveis (conhecimento e ideias), ou seja, com mais liquidez do que antes visto.  

Tomando por base a experiência norte-americana, bem como a opinião dos 

especialistas301 quanto às disposições do Udo 11, a previsão legal para a concessão do 

financiamento DIP é o benefício crucial para o sucesso da codificação, motivo pelo qual é 

recomendável que nossa Lei de Falências302 contemple similar disposição.  

O benefício a ser conferido ao credor colaborativo, tal qual ocorre no direito norte-

americano, é o tratamento do novo crédito como despesa administrativa303, o que confere ao 

credor prioridade no recebimento dos créditos. Pode ainda ser outorgada garantia ao credor 

colaborativo ou, no caso de inexistirem bens desonerados, pode ser concedido ao credor do 

DIP um superprivilégio, ou seja, pode ser outorgada uma garantia onerada, conferindo ao 

financiador um privilégio no recebimento, em detrimento do credor preexistente que titulariza 

a mesma garantia. 

No último caso, a lei deve dispor expressamente que se trata de uma exceção, 

conferida ao devedor que comprovar não ter logrado êxito na tentativa de obter crédito de 

qualquer outra forma menos onerosa para os credores preexistentes, bem como que o 

financiamento é imprescindível para a preservação da empresa, objetivo-fim da recuperação 

empresarial. 

Convém que o nosso arcabouço normativo contemple os limites da negociação a ser 

admitida no financiamento DIP, de modo que as questões controvertidas suscitadas no item 

anterior deste capítulo confiram maior segurança jurídica para o instituto, mediante a previsão 

legal.   

Do presente estudo pode ser extraída também a necessidade de previsão a respeito da 

possibilidade de que o DIP seja concedido em caráter emergencial, antes mesmo da 

aprovação do plano de pagamento, sem prejuízo do benefício conferido ao credor 

colaborativo, tal qual ocorre no direito alienígena.  

Nesse caso, é importante destacar que tal possibilidade amplia os limites de atuação 

do magistrado, motivo pelo qual é imprescindível que essa previsão seja compatibilizada com 

a proposta inserida no Projeto Inicial de Lei nº 10.220/2018304, relativa à capacitação dos 

magistrados pelo CNJ e à constituição de varas empresariais especializadas.  

Além disso, nesses casos, deve constar da lei, como condição essencial à aprovação 

                                                 
301 SKEEL, op. cit. nota 298; 
302 BRASIL, op. cit. nota 1. 
303 A disposição, no Brasil, deve observar a ordem de preferência já existente.  
304 BRASIL, op. cit. nota 212. 
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do DIP, a elaboração de laudo de perícia prévia, atestando a viabilidade da empresa, a 

imprescindibilidade do financiamento, bem como a ausência de prejuízo aos demais credores 

com o financiamento, nos moldes em que este é proposto, para continuidade dos negócios.  

Ressalta-se que não há, neste estudo, a pretensão de esgotar o assunto, mesmo 

porque o direito estadunidense detém a natureza de common law305, o que torna maior a gama 

de possibilidades de incremento do instituto DIP.  

Contempladas, portanto, algumas hipóteses de operacionalização do DIP Financing, 

tal qual é usualmente empregado nos EUA, e sugeridas as modificações necessárias para 

devida importação de tal modalidade de financiamento, o presente estudo cumpriu sua 

proposta inicial dentro do escopo da pesquisa. 

Contudo, o estudo pretende dar um passo adiante, a fim de ultrapassar o intuito da 

pesquisa e ingressar no campo das ideias. Para tanto, o capítulo seguinte foi dedicado a 

apresentar um modelo de título representativo do respectivo empréstimo, a ser denominado 

Cédula de Crédito de Recuperação de Empresas.  

                                                 
305 Vide nota 107. 
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4. ESTRUTURAÇÃO JURÍDICA NECESSÁRIA E EFICAZ 

 

Como visto no decorrer deste trabalho, o DIP é instrumento de extrema eficácia para a 

sobrevivência das sociedades em recuperação que necessitam buscar meios eficientes de 

captação de recursos e igualmente atrativos para os potenciais investidores financeiros e 

estratégicos. 

Para tanto, é fundamental que o respectivo instrumento financeiro seja estruturado de 

modo juridicamente eficaz, conferindo a segurança necessária ao potencial investidor à luz do 

ordenamento jurídico pátrio.  

Por isso, o presente capítulo, para além de uma pesquisa científica, pretende inovar, 

sugerindo um modelo que se compatibilize com o arcabouço jurídico do Brasil, bem como com 

os interesses dos financiadores.  

 

4.1. Cédula de Crédito de Recuperação de Empresas 

 

Quando se fala de atratividade para investidores, imprescindível lembrar a existência 

de ao menos 3 tipos destes: o primeiro seria o da categoria dos atuais credores da sociedade 

que buscam simplesmente um meio de receber ao menos parte dos créditos por eles detidos 

contra a recuperanda; o segundo tipo englobaria o grupo dos “terceiros interessados” que, 

ainda não tendo relação creditícia com a recuperanda, visualizam nesta uma oportunidade de 

auferir ganhos acima de mercado e o terceiro tipo, talvez o mais raro, seria o investidor 

estratégico: uma modalidade de investidor que buscaria no DIP uma forma de acessar a 

companhia por meio de instrumento de dívida, porém conversível em ações da recuperanda. 

No tocante ao último tipo de investidor supramencionado, o DIP é bastante eficiente, 

pois o credor estratégico investe na sociedade com taxas mais favorecidas para a devedora e, 

em contrapartida, passa a deter poderes políticos na administração da sociedade e, logrando 

êxito no plano de reestruturação, poderá converter seus créditos em ações da recuperanda, 

adquirindo por vezes o controle acionário da companhia já saneada financeiramente. 

Para qualquer das três modalidades de potenciais investidores do DIP, o sucesso do 

investimento dependerá da existência de um arcabouço jurídico normativo que dê suporte à 

sua estratégia. Nesse sentido, recomenda-se que o DIP brasileiro surja pela criação de cédula 

representativa de tal crédito: a Cédula de Crédito de Recuperação de Empresas – CCRE. 

A CCRE poderia advir de forma análoga dos princípios já consagrados na Lei nº 
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10.931/2004306 que disciplinou a CCB – Cédula de Crédito Bancário307 e a CCI – Cédula de 

Credito Imobiliário.308 

A CCRE seria instituída para representar créditos financeiros contra devedora em 

fase de recuperação, devendo sua emissão ser previamente autorizada pela assembleia de 

credores e, no caso de devedora em recuperação judicial, autorizada pelo respectivo Juízo. 

Obtendo tal autorização assemblear, o credor subscritor do DIP teria a prerrogativa 

de emitir a CCRE, título representativo de seus créditos junto à recuperanda. 

A CCRE poderá contemplar garantia, real ou fidejussória, bem como observar a 

forma escritural ou cartular. A emissão da CCRE sob a forma escritural far-se-ia mediante 

escritura pública ou instrumento particular, devendo este instrumento permanecer custodiado 

em instituição financeira e registrado em sistemas de registro e liquidação financeira de títulos 

privados autorizados pelo Banco Central do Brasil, de forma similar ao aplicado às CCIs.309 

Ademais, a CCRE deve ser título executivo extrajudicial, exigível pelo valor apurado 

de acordo com as cláusulas e condições pactuadas no contrato que lhe deu origem. Em caso 

de inadimplência da devedora, o crédito representado pela CCRE poderia ser exigível 

mediante ação de execução, ressalvadas as hipóteses em que a lei determine procedimento 

especial, judicial ou extrajudicial, para satisfação do crédito e realização de garantias 

porventura existentes. 

Realizada a abordagem inicial, a seguir serão detalhadas as potenciais características 

da CCRE e sua aplicabilidade e relevância dentro do programa de recuperação da sociedade 

recuperanda.   

 

4.2. Atributos essenciais da CCRE 

 

Sendo a CCRE incluída no rol dos títulos executivos extrajudiciais, como disposto no 

artigo 784 do Código de Processo Civil310, o contrato que estipular sua emissão deverá dispor 

sobre características essenciais do título, a fim de atribuir à CCRE a certeza e a liquidez sob o 

                                                 
306 BRASIL. Lei nº 10.931, de 02 de agosto de 2004. Disponível em: < http://www.planalto.gov. 

br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.931.htm >. Acesso em: 6 mai. 2019. 
307 A Cédula de Crédito Bancário é um título de crédito emitido por qualquer pessoa,e tendo como credora uma 

instituição financeira. Tem por objeto a captação de recursos por meio de uma operação estruturada que atende 

às necessidades de cada segmento.  
308 A Cédula de Créditos Imobiliários consiste em título de crédito representativo de recebíveis decorrentes de 

compra e venda de imóveis, contratos de locação, dentre outros créditos imobiliários. Tem por objeto o acesso 

antecipado aos valores oriundos do crédito imobiliário em relação ao prazo original de recebimento.  
309 Ibidem. 
310 BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov. 

br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 06 mai. 2019. 
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valor do crédito. 

Além disso, considerando a possibilidade de pulverização das CCREs no mercado, 

bem como a sua livre negociação pelos titulares, torna-se imperiosa a nomeação de Agente 

Fiduciário, à luz do instituto criado na Lei nº 6.404/76 311 para as emissões de debêntures, 

com fito de representar de forma una a comunhão de credores titulares das CCREs. 

O Agente Fiduciário é figura já consagrada no direito brasileiro e é exigido nas 

emissões públicas de debêntures312, de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI)313 e de 

Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA).314 

Esse representante atua supervisionando o cumprimento, pela devedora e por 

eventuais garantidores, de suas obrigações assumidas no instrumento de emissão dos títulos, 

verificando a correta constituição das garantias, sua suficiência, bem como exequibilidade, no 

caso de inadimplemento da devedora e de seus garantidores. 

Ao ser nomeado, o Agente Fiduciário deve assumir suas funções no instrumento de 

emissão das CCREs, para exercer suas atribuições como se titular do crédito fosse, tornando-

se fiscal das devedoras, sem, entretanto, ser o responsável, em qualquer hipótese, pelo 

pagamento da divida pactuada. 

A CCRE deverá conter, em seu instrumento de emissão, o nome, a qualificação e o 

endereço do credor e do devedor e, no caso de emissão escritural, também o do custodiante. A 

emissão cartular permite a negociação entre partes por meio de endosso físico ou eletrônico, 

enquanto que na emissão escritural, a instituição financeira responsável pela escrituração do 

título fará e manterá os registros das negociações havidas, bem como os dados cadastrais dos 

credores. 

                                                 
311 BRASIL. Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976. Disponível em: <http://www.planalto 

.gov.br/ccivil_03/leis/l6404consol.htm>. Acesso em: 06 mai.2019 
312 Debênture é um valor mobiliário emitido por uma sociedade por ações, representativo de dívida, o qual 

assegura aos seus detentores o direito de crédito contra a companhia emissora. É instrumento de captação de 

recursos no mercado de capitais.  
313 Os Certificados de Recebíveis Imobiliários são títulos de crédito nominativos, escriturais e transferíveis, 

lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei nº 9.514/97, que disciplina o Sistema de 

Financiamento Imobiliário. O CRI é de emissão exclusiva de companhias securitizadoras de recebíveis 

imobiliários, definidas como instituições não financeiras e constituídas sob a forma de sociedade por ações, que 

tem por finalidade a aquisição e securitização desses créditos e a emissão e colocação, no mercado financeiro, de 

Certificados de Recebíveis Imobiliários, podendo emitir outros títulos de crédito, realizar negócios e prestar 

serviços compatíveis com a sua atividade. Securitizar é transformar direitos creditórios ‒ como os provenientes 

das vendas a prazo nas atividades comerciais, financeiras ou prestação de serviços ‒ em títulos negociáveis no 

mercado. O Certificado de Recebível Imobiliário, assim, é uma securitização de direitos creditórios originados 

nos financiamentos imobiliários. 
314 Os Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) são Títulos de Crédito Nominativo de Livre 

Negociação Lastreados em Créditos Agropecuários de Emissão Exclusiva das Companhias Securitizadoras e 

constituem promessa de pagamento em dinheiro. Têm por objetivo captar recursos para o agronegócio.  
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Deve constar no título também as disposições relativas ao plano de recuperação ou o 

local onde o mesmo pode ser obtido, assegurando a disponibilização aos investidores das 

informações completas sobre a emissora. 

Se for o caso, a CCRE precisa estipular a modalidade da garantia outorgada e dispor 

detalhadamente sobre a forma de constituição, execução no caso de inadimplemento, bem 

como o valor do crédito que representa, e o percentual com relação a toda emissão de CCRE 

realizada sobre o valor total do passivo da recuperanda.  

O prazo, a data de vencimento, o valor da prestação total, nesta incluídos as parcelas 

de amortização e juros, as taxas, seguros e demais encargos contratuais de responsabilidade 

do devedor, a forma de reajuste e o valor das multas previstas contratualmente, com a 

indicação do local e forma de pagamento ‒ são também características obrigatórias, 

juntamente com o local e a data da emissão.  

Outras características imprescindíveis do título são sua conversibilidade ou não em 

ações da recuperanda, devendo ser identificadas as condições do exercício desta 

conversibilidade, bem como os dados do Agente Fiduciário dos credores, seus deveres, 

direitos e remuneração; a natureza da emissão, se privada ou pública, e neste último caso o 

seu registro ou dispensa dele junto à Comissão de Valores Mobiliários. 

Por fim, devem constar do título os ambientes de negociação das CCREs, no caso de 

emissão pública, bolsa de valores e/ou mercado de balcão. 

As características da CCRE acima não esgotam aquelas necessárias à emissão, mas a 

tornam instrumento apto e eficaz no escopo de financiar a recuperanda e torná-la atrativa aos 

potenciais investidores. 

Quanto à negociação das CCREs, a cessão do crédito por estas representado pode 

obedecer às mesmas regras atinentes às CCIs315, ou seja, podem ser realizadas por meio de 

sistemas de registro e de liquidação financeira de títulos privados autorizados pelo Banco 

Central do Brasil.  

Tal cessão deve implicar automática transmissão das respectivas garantias ao 

cessionário, sub-rogando-o em todos os direitos representados pela cédula.  

Outra característica importante para as CCREs seria a criação de patrimônio de 

afetação, ou patrimônio separado, na devedora, destacando-se os ativos que suportarão o 

pagamento das CCREs de modo segregado do patrimônio da recuperanda. Assim, a 

preferência creditícia ao beneficiário de tais títulos é assegurada.  

                                                 
315 BRASIL, op.cit., nota 308. 
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O patrimônio separado já vem sendo bem empregado em estruturas de securitização 

que têm por objeto Certificados de Recebíveis Imobiliários ou Certificados de Recebíveis do 

Agronegócio, e sua preservação tem sido instrumento eficaz na captação de recursos das 

empresas, pois geram a segurança de que os investidores necessitam. 

Outro atributo interessante para as CCREs será a faculdade de sua emissão em séries 

com características distintas, podendo uma emissão conter séries que se diferenciem pelo 

prazo, pela rentabilidade oferecida ao seu detentor, ou até pelas garantias a elas atribuídas. 

Para uma série destinada a atuais credores da recuperanda, a sua rentabilidade talvez 

não seja o interesse preponderante, mas sim as garantias e o prazo de resgate final. De outro 

lado, investidores interessados no equity316 da devedora podem ser melhor atraídos pela 

instituição de obrigações de fazer ou não fazer, pela atribuição de direitos políticos a seus 

detentores ou pela prerrogativa de converter seus créditos em ações da sociedade recuperanda, 

em fase posterior ao seu saneamento financeiro. 

A emissão de CCRE em moeda estrangeira, de forma análoga ao que o ordenamento 

autoriza para as debêntures, seria também benefício interessante para aquelas recuperandas 

que possam acessar o público de investidores não residentes. 

 

4.3. Necessidade de controle externo pela CVM 

 

A Comissão de Valores Mobiliários é autarquia criada em 1976, à época do então ex-

presidente Ernesto Geisel, surgida pari passu à Lei das Sociedades por Ações, com intuito de 

regular e disciplinar o mercado de capitais brasileiros, a fim de fomentar o até então incipiente 

mercado brasileiro, que limitava o crescimento das sociedades de capital privado e o 

desenvolvimento do país. Tal afirmação decorre do descrito na Exposição de Motivos da Lei 

nº 6.385/76317, conforme abaixo:  

 

O texto anexo forma, em conjunto com o projeto de lei das sociedades por ações, um 

corpo de normas jurídicas destinadas a fortalecer as empresas sob controle de 

capitais privados nacionais. Com tal objetivo, ambos procuram assegurar o 

funcionamento eficiente e regular o mercado de valores mobiliários, propiciando a 

formação de poupanças populares e sua aplicação no capital dessas empresas. 
 

                                                 
316 Equity corresponde ao patrimônio líquido, a diferença entre todos os ativos e as suas obrigações. Mais 

comumente utilizado para designar as partes correspondentes de cada acionista em uma empresa ou carteira de 

investimentos. 
317 BRASIL. Exposição de motivos da Lei nº 6.385 de 7 de dezembro de 1976. Disponível em: <http://www.cvm. 

gov.br/export/sites/cvm/legislacao/leis-decretos/anexos/EM197-Lei6385.pdf>. Acesso em: 06 mai. 2019. 



 91 

Dentre suas atribuições, a Comissão de Valores Mobiliários analisa e concede ou não 

o registro para ofertas públicas de valores mobiliários, entendidas como ofertas públicas 

aquelas ofertas que contenham esforço de captação no público em geral, bem como se 

destinam a estes investidores, seja de forma principal, seja de forma secundária. 

Para analisar o DEBTOR-IN-POSSESION (DIP) FINANCING, e para que se possa 

debater sobre o alcance da Comissão de Valores Mobiliários a estas ofertas, é indispensável 

que se façam duas indagações: seria o DIP um valor mobiliário? qual a natureza dos 

investidores alcançados na oferta? 

Quando da edição da Lei nº 6.385/76318, o legislador se utilizou de um conceito mais 

restrito para valor mobiliário, deixando assim de delimitar características amplas que 

pudessem ser utilizadas como referência para a caracterização de um título como valor 

mobiliário. A norma, de forma taxativa, listou o que se deveria considerar como valor 

mobiliário e, outrossim, outorgou ao Conselho Monetário Nacional competência para alterar a 

lista, quando necessário. 

Com a expansão e a modernização paulatinas do mercado de capitais brasileiro, 

foram incluídos, no rol de valores mobiliários, diversos outros títulos ou contratos de 

investimento.  

Em sua redação atual, a Lei nº 10.303/01 dispõe, em seu artigo 2º319, que são valores 

mobiliários sujeitos ao regime da Lei: I - as ações, debêntures e bônus de subscrição; II - os 

cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramento relativos aos valores 

mobiliários referidos no inciso II; III - os certificados de depósito de valores mobiliários; IV - 

as cédulas de debêntures; V - as cotas de fundos de investimento em valores mobiliários ou de 

clubes de investimento em quaisquer ativos; VI - as notas comerciais; VII - os contratos 

futuros, de opções e outros derivativos, cujos ativos subjacentes sejam valores mobiliários; 

VIII - outros contratos derivativos, independentemente dos ativos subjacentes; e IX - quando 

ofertados publicamente, quaisquer outros títulos ou contratos de investimento coletivo que 

gerem direito de participação, de parceria ou de remuneração, inclusive resultante de 

prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros. 

Ressalta-se que a lei exclui do seu regime os títulos da dívida pública federal, 

estadual ou municipal e os títulos de responsabilidade da instituição financeira, exceto 

                                                 
318 BRASIL. Lei nº 6.385 de 7 de dezembro de 1976. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03 

/leis/L6385.htm>. Acesso em: 06 mai. 2019. 
319 BRASIL. Lei nº 10.303 de 31 de outubro de 2001. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03 

/leis/leis_2001/l10303.htm>. Acesso em: 06 mai. 2019. 
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debêntures.320    

Considerando assim que a existência de uma espécie de valor mobiliário necessita de 

prévia estipulação legal, é de se concluir que o DIP não seria, em primeiro instante, 

considerado uma espécie de valor mobiliário, o que seria uma involução para os objetivos 

pretendidos para este título. 

A utilização eficaz e a propulsão positiva de sua prática e de seus efeitos dependem 

de uma higidez normativa que dê robustez à emissão do DIP e valide de forma clara a sua 

negociação e seu valor de mercado, propiciando assim instrumentos de liquidez para seus 

titulares. 

Portanto, o DIP não é um valor mobiliário strictu sensu, visto depender de prévia 

inclusão em rol taxativo na Lei nº 6.385/76321, bem como de parecer e regulamentação 

específica pelo Conselho Monetário Nacional, em que pese o entendimento de que sua 

inclusão em tal rol será a mola propulsora desejada para o seu sucesso. 

Outro ponto indispensável à avaliação do controle externo pela CVM se dá pelo 

alcance dos investidores na oferta do DIP, bem como sua intermediação por instituições 

financeiras habilitadas. 

O escopo da emissão de DIP, em essência, é a capitalização da recuperanda na sua 

fase inicial de recuperação, justamente quando secam suas fontes de financiamento. 

Mas quem poderia ter interesse em investir em sociedades em situação tão peculiar? 

A resposta é inicialmente objetiva: Os sócios ou credores atuais da companhia. 

Em um primeiro cenário de emergência creditícia, aqueles que já são credores da 

companhia a qualquer título, como bancos ou fornecedores, terão o interesse mais do que 

latente de financiá-la de forma preferencial, pretendendo que sua continuidade operacional 

não seja comprometida, e no futuro possam receber tanto o crédito aportado via DIP quanto, 

ao menos, parte de seu crédito arrolado na Recuperação. Nessa esteira, alguns dos sócios 

também podem optar por efetuar capitalizações financeiras na companhia, com o objetivo de 

evitar a perda de seu patrimônio pessoal investido em ações da recuperanda. 

Considerando esse cenário natural de aportes financeiros por sócios ou credores da 

sociedade recuperanda, entende-se que a emissão de DIP estaria dispensada da necessidade de 

registro ou de qualquer outro controle externo pela CVM, por se enquadrar na tipificação de 

emissão privada, destinada a público mais do que restrito. 

Contudo, no que concerne ao conceito mercadológico do DIP e sua potencialidade 

                                                 
320 BRASIL, op. cit., nota 312. 
321 BRASIL, op. cit., nota 318. 
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como titulo de negociação no mercado secundário de capitais, é factível enxergá-lo como um 

instrumento que possa garantir aos seus titulares uma rentabilidade acima daquelas 

normalmente pagas no mercado, gozando ainda de preferências em seu recebimento. 

Assim, parece que a eficiência e o sucesso das emissões de DIPs estariam 

intimamente ligados à sua atratividade no mercado. O acesso a investidores financeiros que 

buscam rentabilidades maiores do que a de aplicações financeiras convencionais poderia ser 

um aliado à sua implementação. 

Nesse caso, para acessar os investidores financeiros seria fundamental que a emissão 

de DIP tivesse natureza pública, permitindo que fosse negociado no mercado de capitais via 

mercado de balcão. Para tanto, seria necessário o registro da emissão de DIP na CVM (oferta 

ampla Instrução CVM nº 400322), ou a dispensa de seu registro (oferta restrita Instrução CVM 

nº 476323). 

Nesse formato, o instrumento financeiro disporá da eficácia necessária ao devedor 

em crise, sem descuidar dos interesses do potencial investidor que, por meio do mercado de 

capitais, contará com a segurança jurídica necessária para realização do investimento.  

Sob a óptica do mercado de capitais e no intuito de tornar o DIP Financing um título 

negociável, outros métodos de incentivo podem ser apreciados conforme abordagem abaixo.  

 

4.4. Métodos de Incentivo aos Devedores e Potenciais Investidores 

 

Além da inserção do veículo de financiamento aqui estudado no rol de títulos de 

crédito, outros métodos de incentivo podem ser adotados como forma de conferir eficácia ao 

DIP.  

O primeiro e, quiçá, o mais complexo é a intercambialidade entre a emissão da 

CCRRE e a concessão de benefícios fiscais a seus titulares. Assim, poderia ser concedido um 

benefício tributário, equivalente a isenção para o Imposto de Renda sob os rendimentos 

auferidos pelos titulares de CCRRE.  

Outro método de incentivo, já tratado anteriormente, é a constituição de um mercado 

secundário para negociação das CCREs, uma vez que a existência de tal âmbito de negociação 

representa um estímulo ao credor que, duvidoso quanto ao retorno do seu investimento, 

disporá de uma maior facilidade na circularização do seu ativo com a consequente 

                                                 
322 BRASIL. Instrução CVM Nº 400, de 29 de dezembro de 2003. Disponível em: <http://www.cvm.gov.br/ 

export/sites/cvm/legislacao/instrucoes/anexos/400/inst400consolid.pdf>. Acesso em: 06 mai. 2019. 
323 BRASIL. Instrução CVM Nº 476, de 16 de janeiro de 2009. Disponível em: <http://www.cvm. 

gov.br/export/sites/cvm/legislacao/instrucoes/anexos/400/inst476consolid.pdf>. Acesso em: 06 mai. 2019. 
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possibilidade de liquidez de seu investimento. 

Além disso, não se olvide da questão atinente à emissão de títulos no mercado 

internacional ou de papéis representativos de dívida depositados e/ou custodiados por 

instituições estrangeiras, importante ferramenta de captação de recursos pelas empresas 

brasileiras.  Nesses casos, os papéis são titularizados pelos bondholders que, em geral, são 

representados por um trustee324. 

Caso seja constituído mercado secundário para os títulos emitidos por uma 

recuperanda, esse também poderá abarcar a compra e venda dos títulos por parte dos 

bondholders, dirimindo-se eventuais problemas de representatividade.  

Da forma proposta, acredita-se que tais métodos de incentivo corroboram para a 

eficácia da emissão dos títulos de dívida pelas sociedades em crise e, com isso, constituem o 

ambiente propício para o soerguimento das empresas economicamente viáveis, verdadeiras 

destinatárias do instituto recuperacional.  

Isso porque tornará o DIP Financing um modelo não só viável como desejado por um 

público que ultrapassará os credores da sociedade em crise, quais sejam, os investidores de 

mercado, peças fundamentais para fomentar a economia nacional.  

 

 

                                                 
324 Nos casos em que as empresas brasileiras emissoras de tais títulos enfrentam uma crise econômica a ensejar a 

recuperação judicial, imediatamente surge questão atinente à representatividade na assembleia geral de credores 

da devedora: se a representação só será autorizada com a participação de cada bondholder ou se o trustee tem 

capacidade de representação, independentemente de autorização individual dos titulares, discussão esta que 

ultrapassa os limites desejados para esse estudo, motivo pelo qual não será feita tal abordagem.  
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CONCLUSÃO 

 

Esta pesquisa constatou a efetividade de um instituto de crédito no âmbito da 

recuperação empresarial do direito norte-americano. Embora careça de algumas adaptações, o 

DIP Financing tem se revelado crucial meio de recuperação das empresas em crise nos EUA, 

justificando a intensificação no ordenamento jurídico pátrio dos estudos a ele relativos. 

Isso porque, como visto, o principal obstáculo enfrentado pelas sociedades em 

recuperação é a escassez de crédito no momento em que mais precisam deste para possibilitar 

o soerguimento.  

Assim, sem crédito para operacionalizar a atividade, a empresa tem agravada a 

situação de crise e, muitas vezes, sua falência torna-se inevitável, provocando efeitos nocivos 

para toda a sociedade.  

A Lei nº 11.101/01 surgiu com a finalidade de proporcionar meios para que uma 

empresa viável supere o estado de crise e retorne ao estado de normalidade, cumprindo sua 

função social, observada a ordem econômica, nos termos da Constituição.  

Nesse contexto, o crédito é essencial para suprir às necessidades imediatas de caixa, 

bem como à concretização dos meios propostos pelo devedor para a efetiva recuperação.  

Foi constatado, neste estudo, que internacionalmente existe uma parcela de 

investidores que enxergam na crise empresarial uma oportunidade de investimento. Tais 

investidores clamam por um ambiente onde tal investimento garanta uma segurança mínima 

para o seu crédito.  

A pesquisa apresentou propostas de alteração legislativa que propiciem a diminuição 

dos riscos relacionados à concessão de crédito para empresas submetidas à Lei nº 11.101/01, 

concedendo níveis de prioridade de pagamento superiores em relação aos créditos 

preexistentes.  

A concessão de crédito seria instrumentalizada por meio de um título de crédito, aqui 

denominado CCRE, a ser emitido no âmbito do mercado de capitais, por meio de uma oferta 

pública registrada ou dispensada de registro perante a Comissão de Valores Mobiliários, a 

depender do valor da operação e/ou do número de investidores interessados na oferta.  

Nos casos de recuperação judicial, a atuação do magistrado deixaria de ser 

exclusivamente no controle da legalidade do plano de recuperação e passaria a avaliar a 

viabilidade do plano de pagamento aos credores, notadamente aos colaborativos, titulares da 

CCRE. Para isso, seriam constituídas varas especializadas, e os juízes participariam de cursos 
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de capacitação ofertados pelo CNJ.  

Outra necessidade constatada neste estudo é de maior transparência quanto às 

informações prestadas aos investidores pelos administradores da sociedade em crise. Com 

relação a isso, a atuação de um trustee habilitado perante a Comissão de Valores Mobiliários 

confere maior segurança aos novos credores, os quais terão maiores e melhores dados da 

empresa, disponibilizadas pelo terceiro desinteressado, que elaborará relatórios periódicos, 

além de auxiliar na obtenção de informações extraordinariamente solicitadas pelo investidor.  

Foram apresentadas soluções também para incremento ou oferta de novas garantias 

para o credor colaborativo, as quais importam a redução das taxas praticadas na CCRE e, 

consequentemente, a melhoria das condições de cumprimento do plano, tornando a 

recuperação mais factível.  

Assim, a partir da proposta de alteração legislativa em trâmite no Congresso 

Nacional, este pesquisador acrescentou soluções, atualmente adotadas nos EUA, que 

possibilitem maior eficácia e efetividade ao próprio instituto recuperacional.  

Com a realização da alteração normativa necessária, a recuperação empresarial 

assumirá novos contornos a modificar a forma pela qual é vista em nossa cultura, uma vez que 

não será adotada tardiamente pelo administrador que, atualmente, se recusa a aceitar o estado 

de crise e insiste em adotar meios alheios à Lei nº 11.101/01, agravando sua crise e 

prejudicando a visão do mercado quanto ao instituto.  

Uma vez prevista a emissão de novo título de crédito, com regulamentação própria 

para as empresas em crise, almejando a possibilidade de alívio financeiro imediato, o devedor 

não hesitará em recorrer ao instituto e, agindo oportunamente, maximizam suas chances de 

soerguimento.  

Por tudo isso, o pesquisador acredita que, efetivadas as alterações necessárias, o 

mercado de crédito amadurecerá e possibilitará, enfim, a concretização dos objetivos da Lei 

de Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência.  
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