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INTRODUÇÃO 

 
O diploma falimentar revogado, Decreto 7.661 de 1945, praticamente impedia a 

possibilidade de reabilitação de empresas em crise econômico-financeira.1 Isto porque nenhum 

de seus dois institutos, liquidação e concordata, estava aparelhado para preservar o valor da 

empresa. Ao longo de sua vigência, acumulou-se um histórico de predomínio de liquidações 

desordenadas e graves distorções da função da concordata. 

Fortes apelos para a reforma da legislação falimentar brasileira foram inspirados por ao 

menos um objetivo bastante claro: reduzir o custo de capital das empresas no Brasil. O custo 

de capital está intimamente relacionado à probabilidade de recuperação do crédito. De acordo 

com o relatório do Banco Mundial “Doing Business in 2005 – Removing Obstacles to 

Growth”, a taxa média de recuperação de crédito contra empresas insolventes no Brasil sob a 

vigência da lei revogada era apenas 0,02 (dois por cento) do valor de face. 

Além do inadequado escopo do diploma falimentar revogado, também o grau de 

ineficiência do Poder Judiciário brasileiro costuma ser apontado como fator relacionado à 

baixa taxa de recuperação de crédito contra empresas insolventes no Brasil. Melhorias 

institucionais têm sido buscadas neste sentido, pela criação de varas especializadas e da 

Câmara Especial de Falências e Recuperações Judiciais, no Estado de São Paulo, e varas 

especializadas em direito empresarial no Estado do Rio de Janeiro, onde se processa a maior 

parte dos casos de insolvência empresarial do país.  

É claro que não é possível prever em qual medida a introdução da nova lei e as 

melhorias institucionais em andamento contribuirão para a diminuição do custo de capital no 

Brasil. Contudo, deve-se reconhecer que um aspecto central desta questão é que a lei seja 

aplicada adequadamente a seus propósitos. São eles, conforme enunciados no próprio texto 

                                                 
1 Como se sabe, o vocábulo “empresa” é empregado na legislação brasileira de modo plurívoco, ora significando 
a unidade organizativa da atividade produtiva dirigida a fim econômico, ora significando a entidade ou pessoa 
jurídica titular de poder de controle sobre tal unidade. Este trabalho por vezes utiliza o vocábulo com um 
significado ou com outro, mas, na maior parte das vezes, para indicar a unidade organizativa da atividade 
produtiva, já que é esta que deve ser preservada por operação da LRE, desde que viável. Para uma análise e relato 
sobre a distinção entre “sociedade” e “empresa” na doutrina e na LRE, ver LOBO, Jorge. Comentários ao art. 60 
da Lei de Recuperação de Empresas e Falência. In: TOLEDO, Paulo F. C. Salles de; ABRÃO, Carlos Henrique 
(Coord.). Comentários à Lei de recuperação de empresas e falência, 2 ed.,  São Paulo: Saraiva, 2006, p. 179-
181. 
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legal, “viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor” por meio 

da recuperação judicial (art. 47) e “preservar e otimizar a utilização produtiva dos bens, ativos 

e recursos produtivos da empresa”, pelo procedimento de liquidação previsto na falência (art. 

75). 

A Lei 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial, Extrajudicial, Falência do 

Empresário e da Sociedade Empresária – “LRE”) contém diversos dispositivos que se 

propõem a corrigir tais distorções nos resultados das liquidações e ainda oferece bases para 

negociação que eleve o valor de empresas viáveis por meio da recuperação judicial ou da 

extrajudicial. A nova lei trouxe melhorias significativas à regulação da insolvência 

empresarial. Quanto ao procedimento aplicável à falência, tais melhorias consistem 

principalmente nos seguintes aspectos: (i) fortalecimento dos direitos dos credores 

relativamente à posição do crédito fiscal; (ii) a eliminação da responsabilidade por sucessão 

fiscal e trabalhista; (iii) a elevação da prioridade do crédito com garantia real na hipótese de 

falência; e (iv) regras de maximização do valor de liquidação de ativos.  

A lei ainda oferece um modelo para que devedora e credores da empresa negociem a 

via de superação da crise, conferindo à devedora direitos exclusivos de pleitear a recuperação 

judicial e de propor um plano de recuperação. Além destas prerrogativas exclusivas, a nova lei 

oferece à empresa devedora um “alívio” financeiro temporário mediante deferimento do 

pedido de recuperação judicial, e, em princípio, mantém os administradores indicados pelos 

sócios à frente da administração da empresa. 

Os casos julgados já sob a vigência da nova lei mostram aquilo que já se antecipava: a 

redação do diploma tem gerado incertezas a respeito de sua efetividade. À base das questões 

objeto de litígio, observam-se controvérsias e inseguranças quanto a conceitos elementares 

que devem estar à base das reflexões. Exemplificam o quadro de incertezas os 

questionamentos quanto à existência ou não de sucessão trabalhista na recuperação judicial, a 

legitimidade da cessão de créditos, a legitimidade do teor do plano submetido à votação. 

Observam-se ainda casos de inviabilidade econômica da empresa, que deve ser reconhecida 

por parte do magistrado. 

Muitos juristas brasileiros já vinham apresentando contribuições valiosas à reflexão 

anterior à Lei 11.101/2005, sobre a regulação dos processos de falências e concordatas, 

apontando a obsolescência da legislação falimentar em vista de imperativos para o 
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desenvolvimento econômico e observando disfunções nos comportamentos seja da devedora 

seja do credor, provocadas por normas desajustadas à interação concreta entre esses atores. 

Em vista da novidade do instituto, a ciência jurídica brasileira deve agora avançar na 

construção de uma dogmática própria e na formulação de uma teoria normativa capaz de lidar 

com as questões acima apresentadas. A presente tese pretende contribuir para este esforço. 

Em vista da novidade do instituto no Brasil, este trabalho procura empreender, em sua 

primeira parte, um esforço de fixação dos conceitos fundamentais e de exame da teoria da 

insolvência empresarial. Em sua segunda parte, aborda o tema da recuperação judicial no 

Brasil privilegiando o tratamento de alguns problemas selecionados, que a autora identifica 

como sendo as questões centrais à avaliação quanto à efetividade do instituto.  

A tese encontra-se estruturada da seguinte maneira:  

O Capítulo 1 oferece um breve panorama a respeito da formação histórica e dos 

elementos básicos da reorganization instituída no direito estadunidense, modelo inspirador da 

concepção do instituto de recuperação judicial previsto na LRE. Em seguida, apresenta os 

conceitos fundamentais para distinção entre crise econômica e crise financeira da empresa. A 

articulação destes conceitos é importante para abordar a questão da viabilidade da empresa. 

Toda a tese está assentada sobre a premissa de que a recuperação judicial só deve ser 

concedida se a empresa for considerada viável. Como se verá, a determinação quanto à 

viabilidade é um dos pontos mais problemáticos no manejo do instituto, pois depende do 

emprego de metodologias não objetivas e da composição entre os interesses dos credores. Em 

vista deste problema, alguns estudiosos propuseram modelos cuja finalidade seria propiciar 

uma resolução para a crise sem a interferência do fator “interesses dos credores”. Ainda outros 

mostram-se céticos quanto à própria necessidade do instituto. Isto nos conduz a questionar 

qual a razão pela qual determinados países contam com regimes jurídicos mais fortemente 

orientados à liquidação via falência, ao passo que outros, como os Estados Unidos e o Brasil, 

oferecem regimes facilitadores da recuperação judicial. As noções e questões colocadas no 

Capítulo 1 estão ao fundo das questões tratadas nos demais Capítulos da tese. 

O Capítulo 2 aprofunda a discussão introduzida no último tópico do Capítulo 1 para 

indagar sobre as relações e mútuas influências existentes entre: (i) o regime aplicável à 

insolvência empresarial; (ii) os padrões de financiamento das empresas de médio e grande 

portes; e (iii) os perfis de governança corporativa. Examinadas essas relações, busca-se avaliar 
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em que medida a recuperação judicial adequa-se à realidade brasileira e quais são os principais 

desafios que se impõem para sua efetividade. Parte-se da premissa de que as características 

financeiras e econômicas das empresas em crise podem ser tão diversas que a teoria estará 

apta a lidar com os problemas concretamente encontrados se puder articular distintas soluções 

para diversas realidades.  

Os Capítulos 3, 4 e 5 assumem empenho mais específico no sentido de contribuir para 

a dogmática jurídica da recuperação judicial. Eles lidam com três tópicos próprios da 

recuperação e decisivos para o êxito da utilização do instituto.  

O Capítulo 3 investiga a relação entre a governança corporativa e a alocação de poder 

sobre a empresa em recuperação judicial. A estrutura de poder é peça-chave para compreender 

as tensões em jogo e o modo de conciliar os interesses a serem tutelados.  

O Capítulo 4 aplica os conceitos financeiros relevantes expostos no Capítulo 2 e a 

análise da dinâmica de poder interna ao procedimento estudada no Capítulo 3 para propor 

soluções interpretativas que viabilizem as operações de financiamento à empresa em 

recuperação judicial. Na recuperação judicial, há duas instâncias decisórias que afetam 

diretamente a capacidade da empresa devedora de preservar ou elevar seu valor: a assembléia 

geral de credores e o magistrado.2 Em princípio, qualquer deliberação da assembléia geral de 

credores, para que seja válida e eficaz, deve atender às regras de quorum previstas na lei. Já 

quanto às decisões do magistrado, diz a lei que devem atender a um critério de “evidente 

utilidade”.  

Como interpretar a expressão “evidente utilidade” a ser reconhecida pelo juiz? Afinal, 

em situações de crise, a empresa tipicamente enfrenta problemas de caixa tão agudos que 

qualquer proposta de alienação de ativo ou qualquer possibilidade de obtenção de 

financiamento parecem ser de evidente utilidade à empresa em recuperação ou falência, 

conforme o caso. Mas será por isso que qualquer proposta de obtenção de financiamento deva 

                                                 
2 Na recuperação judicial, o comitê de credores assume funções eminentemente fiscalizatórias. Por isso, de um 
modo geral suas “decisões” na recuperação judicial só afetarão indiretamente a capacidade de preservação ou 
elevação de valor da empresa devedora, na medida da qualidade da fiscalização exercida. Já na falência se 
apresenta o comitê de credores como instância decisória quanto a atos que afetem a capacidade de maximizar o 
valor da massa. Neste sentido, prevê a Lei que o comitê tem competência para deliberar ou orientar o juiz na 
falência, conforme o caso, sobre: aprovação dos honorários de advogado para representar a massa falida em juízo 
(art. 22, inciso III, alínea “n”); despesas para realização de atos previstos na lei (art. 29); prática de qualquer ato 
de disposição ou oneração de bens do falido (art. 99, inciso VI); celebração de contrato para geração de renda à 
massa falida (art. 114); assunção de contratos bilaterais (art. 117); cumprimento de contratos unilaterais (art. 
118); modalidades de realização do ativo (art. 142). 
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ser aprovada pelo magistrado? Se para o procedimento de liquidação na falência a lei 

prescreve ao menos alguns critérios a serem observados quanto ao modo de realização do 

ativo, já quanto ao processo de recuperação a lei é lacônica. Isto não quer dizer que não haja 

critérios, mas sim que o intérprete deve empregar um esforço em identificá-los para aferir a 

legitimidade das decisões tomadas nos processos de recuperação e falência. 

O Capítulo 5 retoma o problema da determinação da viabilidade da empresa em crise 

econômico-financeira frente à necessidade de composição entre os interesses dos credores. 

Partindo deste ponto, propõe interpretação das normas que regem o sistema de votos na 

recuperação judicial que seja coerente com as premissas de que somente devem ser 

recuperadas empresas viáveis. Discute-se assim quais devem ser os critérios para aferir a 

legitimidade das propostas contidas no plano e dos votos manifestados pelos credores.  

Colocam-se ao operador do direito as seguintes ordens de questões: (i) será justificável 

que a validade de toda e qualquer deliberação por parte do grupo de credores possa se 

sustentar exclusivamente sobre a verificação dos quora previstos na LRE, conforme uma 

interpretação literal da normas? Ou será que se justifica a preocupação com a possibilidade de 

exercício abusivo do voto? Caso se admita tal possibilidade, quais são os critérios que 

distinguem o voto legítimo do abusivo no âmbito da LRE? 

A tese apresentada pretende contribuir à ciência jurídica brasileira oferecendo-lhe uma 

perspectiva sistematizada sobre a articulação dos conceitos e teoria da Recuperação Judicial, 

que procura (1) incrementar a dogmática do Direito aplicável à Insolvência Empresarial e 

propor chaves de interpretação da Lei. Além disso, a tese procura inovar ao (2) proceder a 

análises descritiva e normativa da Lei quanto aos problemas selecionados a partir de 

perspectiva multidisciplinar que contempla as contribuições da Teoria da Administração 

Financeira ao Direito aplicável à Insolvência; (3) levantar e analisar dados que permitem 

ampliar a compreensão da realidade brasileira; (4) procurar promover aproximação entre 

acadêmicos nas áreas de Direito e de Finanças para que dialoguem sobre futuros estudos e 

propostas de políticas públicas sobre o tema; e (5) propor novas questões para a pesquisa 

acadêmica. 

Esta pesquisa parte do pressuposto de que a reflexão jurídica em torno da efetividade 

do instituto da recuperação judicial deve estar apta a contribuir para constantes demandas por 

elaboração de políticas públicas que tenham por objetivo recuperar a empresa em crise, e de 
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que a sociedade se beneficia de um diálogo produzido entre interlocutores com diferentes 

concentrações de pesquisa nas áreas pertinentes. 
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CAPÍTULO 1 – PANORAMA HISTÓRICO, CONCEITOS FUNDAMENTAIS E 
DESENVOLVIMENTOS DA TEORIA DO DIREITO DA INSOLVÊNCIA 
EMPRESARIAL 
 

1.1 Panorama histórico: da “Equity Receivership” à moderna concepção do modelo de 

“Reorganization” 
 

A recuperação judicial instituída pela LRE foi concebida à semelhança da corporate 

reorganization prevista no Chapter 11 do Bankruptcy Code de 1978, diploma aplicável à 

insolvência empresarial nos Estados Unidos. A reorganization é instituto voltado à superação 

da crise econômico-financeira, estruturado de forma que os credores e os sócios da devedora 

negociem um acordo que resulte na reformulação da estrutura de capital da sociedade 

devedora. 

As origens da corporate reorganization remontam ao final do século XIX, com a 

quebra de um terço das companhias ferroviárias nos Estados Unidos logo após a guerra civil 

no país. A crise econômico-financeira associava-se à subestimação dos custos de construção 

das ferrovias e superestimação do número de passageiros. Essas companhias eram em parte 

subsidiadas pelo governo e, em larga medida, financiadas junto a investidores privados 

mediante emissão de títulos de dívida livremente negociáveis. Freqüentemente, tratava-se de 

várias emissões, cada qual com características próprias, sendo que algumas delas eram 

garantidas com hipoteca sobre trechos de trilhos que cruzavam diversos Estados, edificações 

adjacentes e terrenos. Havia investidores nos Estados Unidos e na Europa.3  

O caso das ferroviárias é praticamente o arquétipo das quebras com perdas internas e 

externas irrecuperáveis. Do ponto de vista interno, isto é, dos credores das companhias, não 

faria sentido ingressarem individualmente com ações contra as devedoras. Não haveria 

qualquer benefício em excutir uma garantia sobre um pedaço de trilho ou de terra no meio do 

nada. Todos os ativos hipotecados só assumiam algum valor em conjunto e empenhados à 

atividade de transporte ferroviário. Do ponto de vista externo, era inegável a importância das 

ferrovias para a expansão da economia do país. Não se cogitava, portanto, de liquidar tais 

empresas. 

                                                 
3 SKEEL JUNIOR, David. Debt’s Dominion: a history if bankruptcy law in America, New Jersey: Princeton 
University Press, 2001, p. 48-50. 
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Uma primeira leva de quebras de companhias ferroviárias foi solucionada pela 

coordenação de esforços por parte dos juízes de cortes distritais federais, a partir das “equity 

receiverships”. As receiverships resultavam de determinação judicial de uma espécie de 

desapossamento sobre bens, que passavam a ser custodiados e administrados por um 

“receiver”, indivíduo nomeado pelo magistrado. Nas equity receiverships, a posse sobre as 

ações representativas do capital das companhias ferroviárias passava ao receiver. Enquanto 

isso, as companhias continuavam a ser geridas pelos administradores anteriores à quebra, já 

que eram os únicos que conheciam suficientemente o negócio, e comitês de credores 

negociavam com os acionistas uma solução para o passivo. Seguia-se a formulação de uma 

nova estrutura de capital adequada ao valor dos ativos, com novação do passivo e troca de 

ações antigas por ações novas do capital das companhias.  

Pouco depois dos primeiros casos de reestruturação de companhias pela utilização das 

equity receiverships, a reorganização de empresas em crise passou a ser percebida como um 

negócio em si. Em 1884, a ferroviária Wabash Railway surge como a primeira companhia a 

iniciar um procedimento voluntário de reestruturação, coordenado por banqueiros de Wall 

Street e seus advogados. Estes aproveitaram o conceito geral da reorganização por 

receiverships e desenharam um modelo mais estruturado e profissionalizado, com o uso de 

“voting trusts”. Por esse modelo, os acionistas antigos transferiam a propriedade de suas ações 

ao trust, que nomeava os gestores da companhia devedora. Também aqui, a manutenção dos 

antigos gestores era vista como necessária para garantir a continuidade do negócio. A 

companhia tinha sua estrutura de capital totalmente reformulada e recebia novos aportes de 

capital freqüentemente com a participação de novos investidores.4 

A prática de reorganizações conduzida por bancos de Wall Street logo passou a ser 

questionada. Seus críticos julgavam excessivas as taxas cobradas pelos serviços oferecidos 

pelos bancos coordenadores e argumentavam que os casos deveriam ser supervisionados 

judicialmente. Somente a partir da crise de 1929, Wall Street perderia o mercado de 

reorganizações. Dentro dos programas do New Deal, iniciou-se um movimento de revisão de 

todo o aparato institucional a fim de restaurar a economia. Parte do Chandler Act, de 1938, 

introduziu modificações substanciais ao Bankruptcy Act de 1898, que passou a contemplar 

dois capítulos dirigidos à recuperação de empresas em crise econômico-financeira, o Chapter 

                                                 
4 Ibid., p. 63-64. 
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X e o Chapter XI. O primeiro foi concebido para a reorganização de companhias abertas de 

grande porte, ao passo que o segundo destinava-se a empresas de médio e pequeno portes. De 

acordo com Skeel, o Chapter X mostrou-se um instrumento que impunha tantas dificuldades 

ao procedimento de reorganização, que acabou sendo pouco usado. Entre os fatores 

percebidos como entraves à sua utilização, Skeel cita a imposição do afastamento imediato 

dos administradores da devedora, que deveriam ser substituídos por trustees, a observância de 

uma ordem rígida de distribuições de pagamentos seguindo à de prioridades na liquidação via 

falência e o excessivo poder de supervisão da Securities Exchange Comission – SEC 

(Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos). A prática de reorganização de 

grandes companhias abertas sofreu grande declínio pelas décadas que se seguiram ao 

Chandler Act até que, gradualmente, a partir dos anos 60, foram retomadas pela utilização do 

Chapter XI e não do Chapter X.5  

O Bankruptcy Code de 1978, que entraria em vigor em outubro de 1979, procurou 

reunir as características positivas dos processos de reorganization praticados anteriormente ao 

Chandler Act à preocupação em submeter o procedimento a um controle estatal, exercido pelo 

magistrado. A reorganization do Chapter 11 do Bankruptcy Code é um procedimento pelo 

qual credores e sócios devem negociar uma solução à crise da devedora, mantidos os 

administradores à frente da gestão da empresa ao longo do processo, a menos que verificadas 

causas de afastamento. Em regra, a reorganization implica novação de todas as obrigações 

concursais, isto é, anteriores ao pedido. 

  

1.2 Distinções conceituais: crise econômica e crise financeira da empresa 
 

Para que os propósitos da Lei 11.101/2005 sejam realizados, é preciso que sua 

aplicação se dê de modo a preservar empresas economicamente viáveis e liquidar as inviáveis. 

Não é desejável do ponto de vista social que uma empresa economicamente inviável tenha seu 

plano de recuperação aprovado apenas como resultado da ação de um grupo estrategicamente 

posicionado para fazer prevalecer seus interesses sobre os demais. Do mesmo modo, é 

socialmente danosa a decisão que determine a liquidação de uma empresa viável. 

                                                 
5 Ibid., p. 124-126. 
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Por isso, uma das questões conceituais que interessa para a aplicação da lei é como 

determinar a viabilidade econômica?, o que significa estabelecer se a crise da empresa é 

financeira ou intrinsecamente econômica, ou ainda econômica e financeira. Devido à 

possibilidade de manifestação independente ou simultânea dos quadros de crise financeira e de 

crise econômica, a lei deve disponibilizar mecanismos de “filtro” que tornem possível a 

identificação da natureza da crise. Isto tem implicações de extrema relevância já que, assim 

como não faz sentido liquidar uma empresa viável economicamente, tampouco faz sentido 

“preservar” artificialmente uma empresa sem fundamento econômico por meio da 

recuperação.   

É importante apresentar, ainda que brevemente, o conceito de “crise econômico-

financeira”. A expressão faz referência a dois fenômenos conceitualmente distintos, mas que 

podem se manifestar em conjunto. 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. Já a crise econômica se caracteriza por problemas na alocação 

dos recursos utilizados pela empresa.  

A crise financeira muitas vezes se mostra como manifestação de uma subjacente crise 

econômica, mas isso nem sempre ocorre. Casos conhecidos de empresas brasileiras que 

enfrentaram crise financeira não derivada de crise econômica são os daquelas que contrataram 

derivativos com alta exposição a risco de variação cambial. Com o ápice da crise hipotecária 

nos Estados Unidos em 2008, algumas empresas que contrataram tais derivativos registraram 

perdas que afetaram duramente sua viabilidade econômica. Como se discutirá ao longo desta 

tese, crises ocasionadas por operações como a contratação de derivativos para fins meramente 

especulativos, isto é, sem função de hedge à contratante, revelam sobretudo um problema de 

governança corporativa. De um modo geral, toda crise derivada de graves equívocos dos 

administradores de empresas quanto às políticas de investimento e/ou de financiamento deve 

ser encarada como um problema que requer modificação da gestão.  

Por outro lado, não são incomuns as situações de crises financeiras produzidas por 

choques exógenos à empresa. Especialmente no Brasil, determinados setores da economia por 

vezes experimentam crises financeiras decorrentes de fatores macroeconômicos. Tais fatores 

não necessariamente afetam os fundamentos econômicos das empresas, mas comprometem 
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temporariamente sua capacidade financeira. Indústrias fortemente dependentes de receitas de 

exportações constituem exemplos com histórico de vulnerabilidade a choques 

macroeconômicos.  

Dados os propósitos da lei, uma de suas funções é, portanto, prover mecanismos para 

superação da crise financeira. Isto pode ser alcançado pela reestruturação da dívida da 

empresa, que lhe permitirá restaurar o problema de capacidade de geração de caixa e reverter o 

quadro de iliquidez dos ativos.  

A manifestação da existência de crise financeira nas empresas não deve ser encarada 

como algo intrinsecamente negativo. Assim como um termômetro, a crise financeira pode 

revelar a existência de crise econômica subjacente, e portanto servir para alertar os titulares de 

interesses organizados pela empresa da existência de um problema que deve ser resolvido 

mediante algum tipo de intervenção. Esta afirmação, por singela que pareça, tem implicações 

normativas relevantes, as quais serão abordadas ao longo deste trabalho. Para antecipar o que 

será tratado com maior detalhe, entretanto, a idéia sugere apenas que determinados 

mecanismos de monitoramento da gestão, exercidos por sócios ou por outros stakeholders, 

devem ser encorajados pelo direito. O escopo desse monitoramento e o modo como o direito 

deve regulá-lo é algo que deve ser avaliado com cautela. 

Já a crise econômica supõe um modelo de negócio fundado no mau emprego dos 

ativos de titularidade da pessoa jurídica. Desse mau emprego, decorre que os gastos são 

superiores à receita. Nem todos os casos de alocação inadequada ou ineficiente de recursos são 

óbvios, mas, para ilustrar casos típicos, basta considerar empresas que não conseguem adaptar 

sua planta ou seu modelo de negócios a significativas mudanças tecnológicas ou de hábitos de 

consumo. Há, ainda, casos de empresas que são desde o início constituídas sobre um modelo 

de negócios ruim.6 

Em vista de crises econômicas, uma outra função a ser desempenhada pela lei é 

fornecer instrumentos para superação da crise ou contenção de seus efeitos. Isto geralmente 

será atingido pela reestruturação das operações da empresa. Em casos de crises eminentemente 

econômicas, não faz sentido recapitalizar a empresa sem que se proceda a modificações 

estruturais no modo como seus ativos são empregados.  

                                                 
6 Ver, a propósito, BAIRD, Douglas G.; MORRISON, Edward R. Serial Entrepreneurs and Small Business 
Bankruptcies. Columbia Law Review, v. 5, 2005. 
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Assim como crises financeiras podem se manifestar sem que sejam acompanhadas de 

crise econômica, a crise econômica também pode ocorrer de modo assintomático no plano 

financeiro.  A crise é assintomática seja porque é ocultada no momento presente por constante 

obtenção de financiamento, seja porque sua ocorrência é futura, porém com alta probabilidade 

de previsão. Duas hipóteses são relativamente comuns, respectivamente: uma é a da atividade 

empresarial que não é economicamente viável, mas que se mantém mediante contínuo 

financiamento dos sócios. Por menos “racional” que pareça do ponto de vista econômico, a 

realidade nos apresenta inúmeros casos desta natureza. Outra hipótese é a de um negócio 

baseado numa preferência de consumo em vias de modificação. Imagine-se, por exemplo, o 

efeito que o gradual abandono do hábito de fumar produziria sobre as indústrias de tabaco. Se 

uma tal crise fosse seguramente previsível, a solução mais desejável do ponto de vista social 

seria a dissolução da sociedade solvente com liquidação do patrimônio da pessoa jurídica, e, 

por conseguinte, venda dos ativos, pagamento de todo o passivo e, ainda, a distribuição de 

eventual excedente aos sócios. 

Como observado e enunciado no texto legal, a recuperação judicial visa permitir a 

superação da crise econômico-financeira do devedor. A insolvência corresponde ao conceito 

de crise do ponto de vista financeiro e é caracterizada pela impontualidade no pagamento a 

credores ou pelo fato de o passivo superar o ativo.  

Note-se que a insolvência não é um requisito imposto pela lei para que o devedor possa 

pleitear a recuperação judicial. Pela norma contida no art. 51, inciso I da LRE, o pedido de 

recuperação deve ser instruído com a exposição das causas concretas da situação patrimonial 

do devedor e das razões da crise econômico-financeira. Isto, no entanto, requer apenas que o 

cenário de crise econômico-financeira possa ser percebido como provável em curto ou médio 

prazo, com relativa antecedência à caracterização formal da insolvência.  

A possibilidade de pleitear a recuperação judicial da empresa que se encontre 

tecnicamente solvente é fundamental para incentivar a tomada de medidas eficazes destinadas 

à reabilitação da empresa ou ao menos à preservação de valor a ser distribuído aos credores 

em caso de liquidação na falência. Essas são situações em que a crise econômica é claramente 
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previsível, apesar de a empresa não manifestar dificuldades financeiras no momento da 

distribuição do pedido.7  

Por outro lado, o fato de a lei não exigir a demonstração de insolvência como requisito 

à habilitação da empresa devedora para pleitear a recuperação judicial, coloca a seguinte 

questão: será que o “livre acesso” à recuperação judicial, com todas as vantagens que propicia, 

não deve suscitar preocupações quanto à possibilidade de abuso de recurso ao instituto? A 

questão é sem dúvida relevante. No entanto, considerada a experiência ainda recente de 

aplicação da lei, é razoável admitir que o grau de incerteza quanto ao modo como as normas 

serão interpretadas pelos magistrados, assim como o estigma negativo que ainda cerca a 

sinalização de crises econômico-financeiras das empresas no Brasil, são fatores que sugerem 

que tal questão hoje ainda se coloque mais num plano teórico do que como preocupação 

imediata. Ainda assim, é preciso que a sociedade proceda a um acompanhamento ativo e 

transparente sobre a utilização da recuperação judicial ao longo dos anos que se seguem, para 

que então se possa avaliar se e em que medida abusos terão sido praticados e quais respostas 

normativas se farão recomendáveis. 

É possível conceber a ocorrência de casos de crise econômica assintomática do ponto 

de vista financeiro. Apesar disso, é de se esperar que a maior parte das empresas que venham 

pleitear a recuperação judicial o façam em função de um quadro de insolvência, isto é, de crise 

financeira, contemporâneo ao pedido. Este quadro se caracteriza pela intensa restrição à 

disponibilidade de caixa, acúmulo de parcela substancial de passivo exigível, ameaças de 

cessação de continuidade de negócios por parte de credores, greves, e ainda oneração dos 

ativos relevantes ao desenvolvimento da atividade empresarial, o que impede que a sociedade 

obtenha financiamento adicional às suas atividades.  

Há uma distinção fundamental à base das diferentes alternativas de encaminhamento 

dos casos de crise econômico-financeira: é preciso que se identifique, no caso concreto, se o 

                                                 
7 Esse foi o caso da Johns-Manville Corporation, fabricante de produtos de impermeabilização com sede nos 
Estados Unidos que, em 1982, requereu reorganization pelo Chapter 11 do Bankruptcy Code. À época, a 
empresa encontrava-se solvente do ponto de vista financeiro, mas com uma contingência passiva tão expressiva 
que comprometeria sua viabilidade econômica. Essa contingência devia-se ao crescente número de casos de 
vítimas de câncer causado pelo amianto fornecido pela Johns-Manville. Como a sociedade teria de indenizar 
vítimas contemporâneas ao requerimento de reorganization e vítimas futuras, o que acarretaria a formação de um 
passivo de difícil estimação, o processo envolveu a criação de um fundo, até hoje em funcionamento, destinado 
ao ressarcimento de vítimas. Para uma análise dos casos envolvendo responsabilidade por danos em massa e 
proposta de como devem ser solucionados de acordo com o direito estadunidense, ver ROE, Mark J. Bankruptcy 
and Mass Tort. Columbia Law Review, 1984.   
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valor da empresa se resume ou não ao valor do conjunto de ativos tangíveis destinados à 

atividade empresarial. Justamente em casos concretos nos quais se verifica que o único 

elemento da empresa que assume valor é o conjunto de ativos tangíveis, eventualmente o que 

há a preservar não é propriamente o valor de empresa, mas o valor de conjunto desses ativos. 

Em tais casos, a alternativa adequada pode ser a falência, já que a LRE orienta o procedimento 

de liquidação no sentido de maximizar o preço de alienação dos ativos. Haverá empresa a 

preservar nos casos em que for possível identificar know-how, relações organizacionais de 

trabalho, reputação e outros elementos que, especificamente cometidos à atividade que é 

objeto da empresa, produzem sinergias cujo valor supera o do conjunto de ativos tangíveis.  

No plano conceitual, a distinção acima é bastante trivial. Entretanto, os 

desdobramentos, ou ainda, o modo como o direito deve lidar com os problemas colocados 

pelos desdobramentos de tal distinção colocam grandes desafios ao jurista. Isto é ainda mais 

intensificado pela tensão existente entre o objetivo de recuperar empresas viáveis e a função 

distributiva que o direito deve desempenhar para proteger e incentivar o crédito e as relações 

de trabalho. Como veremos a seguir, a função distributiva afeta a própria identificação de 

valor a preservar. 

 

1.3 Determinação de viabilidade e composição de interesses  
 

A validade das colocações acima, enunciadas de modo abstrato, não é contestável. O 

problema se apresenta ao se ter que identificar, nos casos concretos, quais são as empresas 

viáveis. Se, por um lado, há casos em que o devedor pleiteia recuperação judicial envolvendo 

empresas claramente inviáveis (o que se evidencia, por exemplo, pelo fato de suas atividades 

operacionais terem cessado já anteriormente ao pedido de recuperação judicial), por outro, há 

casos menos evidentes, cuja viabilidade deve ser sustentada e, de fato, negociada, em juízo. 

Sustentação e negociação da viabilidade são problemas em princípio distintos, porém 

necessariamente inter-relacionados, respectivamente de naturezas econômico-financeira e 

jurídica. 

A determinação quanto à viabilidade econômica da empresa é complexa devido a dois 

fatores: (i) um pertinente à técnica financeira de avaliação, que consiste na dificuldade de se 

estabelecer uma única metodologia que ofereça resultados que mais se aproximem do justo 
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valor da empresa, algo que é tanto mais crítico em se tratando de empresas com rentabilidade 

em declínio no momento do pedido da recuperação judicial;8 e (ii) outro de natureza jurídica.  

Este segundo fator corresponde à tensão existente entre o objetivo de recuperar 

empresas viáveis e a função distributiva que o direito deve desempenhar para proteger e 

incentivar o crédito e as relações de trabalho. Ele está intimamente relacionado ao fato de o 

direito qualificar diferentemente atributos de titulares de direitos distintos, criando conflitos de 

interesses e ao mesmo tempo assumindo a função de harmonizá-los.  

Em situações de crise, cada grupo de titulares de interesses organizados pela empresa 

(ou stakeholders) provavelmente terá uma visão auto-interessada a respeito de qual deva ser a 

estrutura de capital ótima da empresa devedora no momento posterior à recuperação. Este 

conflito é praticamente inevitável, considerando a hierarquia de prioridades associadas aos 

créditos contra a empresa e as motivações de cada stakeholder para preferir a continuidade ou 

a liquidação imediata da empresa.  

A questão ainda pode ser colocada nos seguintes termos: o direito regula as hipóteses 

de cabimento da recuperação judicial e de liquidação pela falência. Na verificação jurídica de 

tais hipóteses, o direito deve ser informado por dados econômico-financeiros. Se o resultado 

da avaliação financeira é produzido de modo a apoiar, no caso concreto, o interesse do grupo 

que a encomenda e é por ela beneficiado, então é possível que se esteja diante de um problema 

cuja solução não será neutra. Afinal, grupos com interesses distintos sempre podem contratar 

seus próprios especialistas financeiros, os quais provavelmente proporão metodologias de 

avaliação com resultados discrepantes.  

Quanto mais alta for a prioridade do crédito de determinados titulares em relação ao 

restante da hierarquia de créditos sujeitos à recuperação, maior poderá ser sua tendência de 

preferir a liquidação à recuperação.9 Isto desde que a empresa tenha recursos suficientes para o 

pagamento a tais credores. Tome-se como exemplo credores com garantias reais: assumindo 

que ao menos parte de seus créditos possa ser paga com os recursos provenientes da 

liquidação, depois de pagos créditos com prioridade sobre os seus, é possível que a priori 

                                                 
8 O problema da determinação de valor de empresas insolventes é nada trivial. Ver, a respeito, BEBCHUK, 
Lucian A.; FRIED, Jesse M. A New Approach to Valuing Secured Claims in Bankruptcy. Harvard Law 
Review, v. 114, 2001; PANTALEO, Peter V.; RIDINGS, Barry W. Reorganization Value. Business Law 
Review, v. 51, 1996; REILLY, Robert F. Valuation Adjustments in Bankruptcy Business Valuations. American 
Bankruptcy Institute Journal, v. 24, 2005. 
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prefiram a liquidação à recuperação. Por terem prioridade sobre quirografários, é possível que 

credores com garantias reais prefiram receber o montante correspondente a seu crédito o mais 

rápido possível, a terem que participar do risco do insucesso da recuperação da devedora. 10   

As discrepantes expectativas de ganhos e perdas que a decisão entre liquidar e 

recuperar produz para cada classe de credores podem ser agudas. Basta considerar a 

perspectiva daqueles que nada receberiam em hipótese de liquidação imediata. Para estes, 

qualquer aposta futura é por definição benéfica. Já que seu piso de perdas é zero e não há 

como piorar tal posição, não apenas não têm nada a perder, como ainda podem ter algo a 

ganhar apoiando qualquer tentativa de reversão do quadro de crise da empresa devedora. 11  

Assim, é razoável supor que credores com baixa prioridade de recebimento por seus 

créditos sejam favoráveis à continuidade da empresa via recuperação judicial. É provável que 

apóiem mesmo projeções excessivamente otimistas quanto às perspectivas de recuperação da 

empresa. Já os credores com prioridades superiores, desde que tenham a perspectiva de obter 

pagamento por alguma fração de seu crédito com os recursos da empresa devedora numa 

liquidação imediata, provavelmente apresentarão projeções e argumentos excessivamente 

pessimistas quanto à possibilidade de recuperação da empresa devedora.12 

Quanto à aprovação do plano de recuperação, de competência da assembléia geral, o 

potencial de aleatoriedade da decisão entre recuperação e liquidação pela falência é 

preocupante. Os custos sociais de decisões incorretas são altos e se os dados financeiros 

                                                                                                                                                         
9 Exceção feita à classe de créditos trabalhistas, que tem prioridade sobre os demais, pois se assume que os 
trabalhadores tenham interesse na continuidade da empresa, por meio da recuperação. 
10 Parte-se de um pressuposto da literatura de psicologia comportamental, que é a aversão a ambigüidades e 
conservadorismo em domínios de perdas, para associar maior probabilidade a que credores com prioridades 
superiores para satisfação de seus créditos, exceto os trabalhistas, prefiram a liquidação à recuperação. Sobre as 
aplicações da psicologia comportamental às finanças, ver BARBERIS, Nicholas; THALER, Richard H. A Survey 
of Behavioral Finance, 2002. Disponível pelo sítio eletrônico: <http://ssrn.com/abstract=327880>. Acesso em: 23 
mar., 2007. Estes pressupostos constituem importantes hipóteses de trabalho, pois são razoavelmente 
generalizáveis, mas comportam qualificações. Uma qualificação importante é que o grau de indiferença mesmo 
de um credor financeiro com garantia real em relação ao sucesso da recuperação do devedor é também uma 
função do porte desta. Isto porque o volume de negócios entre devedor e credor pode justificar o interesse deste 
na continuidade daquela. 
11 Esta é a lógica que fundamenta a norma contida na LRE pela qual os sócios da devedora são impedidos de 
votar no plano. Contudo, como se verá, esta norma merece críticas, que serão expostas no curso desta tese. 
12 De acordo com o artigo 53 da LRE, o plano de recuperação deverá conter demonstração de sua viabilidade 
econômica bem como laudo econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos da devedora, subscrito por 
profissional legalmente habilitado ou empresa especializada. Note-se que embora a devedora tenha a prerrogativa 
exclusiva de propor o plano de recuperação, um dos argumentos que deverá estar presente nas objeções ao plano 
formuladas pelos credores é justamente quanto às projeções financeiras que procuram sustentar a viabilidade da 
empresa devedora. Este ponto é objeto de discussão do Capítulo 5 desta tese. 
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podem ser viciados por conflitos de interesses, então o risco de incerteza quanto à decisão 

deriva da existência do próprio conflito. 

O reconhecimento da existência e importância dos fatores acima indicados e a 

compreensão sobre como eles se inter-relacionam é fundamental tanto para os operadores do 

direito, como para estudiosos e profissionais da área financeira que se defrontem com uma 

série de problemas típicos da insolvência empresarial. Em especial, o problema da 

demonstração da viabilidade, que é o que justifica o cabimento da recuperação judicial ou da 

liquidação, somente pode ser abordado a partir de uma perspectiva que contemple a inter-

relação de conceitos jurídicos e financeiros. 

Ainda um fator que contribui para a produção de decisões socialmente indesejáveis é a 

possibilidade de uso oportunístico de posições relativas no âmbito da votação do plano, em 

detrimento injusto dos demais interessados. Este fator não pode ser negligenciado pelos 

operadores e estudiosos das áreas jurídica e de finanças das empresas. 

Não apenas a deliberação que tenha por objeto a aprovação do plano de recuperação 

depende de substrato financeiro, mas também depende de respaldo financeiro praticamente 

qualquer outra, tomada pelo grupo de credores ou pelo magistrado, na medida em que 

apresente qualquer risco de: (i) elevação do passivo desacompanhado de co-respectivo 

aumento do ativo que produza saldo líquido positivo entre os dois elementos; (ii) perda de 

oportunidade de obter o valor máximo alcançável com a disposição de elementos do ativo.  

Essas decisões afetam o cumprimento das funções da lei quanto a qualquer dos 

objetivos associados aos institutos da recuperação judicial e da falência. Qualquer decisão que 

potencialmente produza um dos (ou ambos) efeitos descritos em (i) ou (ii) do parágrafo 

precedente pode prejudicar os propósitos dos institutos da recuperação e da falência. Os teores 

de decisões que tipicamente possam comprometer o alcance desses objetivos serão expostos e 

analisados no curso deste trabalho. 

 

1.4 Propostas de superação do problema da determinação de viabilidade frente à necessidade 

de compor interesses  
 

Muitos estudiosos nos Estados Unidos identificam como problema inerente a institutos 

como a reorganization ou a recuperação judicial, a incerteza quanto à adequação do resultado 

do processo de negociações à situação econômico-financeira real da empresa. Como discutido 
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acima, argumentam que a dinâmica de deliberações desses institutos faz com que a decisão 

sobre a viabilidade seja afetada pela resultante da negociação entre interesses. A partir disso, 

alguns estudiosos propuseram modelos teóricos que deveriam ser capazes de pré-eliminar o 

problema do conflito de interesses para que então a decisão quanto ao destino da empresa 

fosse tomada sem que a questão do conflito pudesse ser uma variável a ser considerada. 

Thomas H. Jackson descreve a típica corrida de disputa entre credores pela satisfação 

de seus créditos que se dá ao sinal de insolvência da devedora em comum como um problema 

de ação coletiva.13 Segundo Jackson, a função principal do direito aplicável à insolvência é 

impedir que tais esforços desagreguem a capacidade produtiva e o valor da empresa devedora. 

Para isto, o direito deve dispor de mecanismos que permitam coordenar as ações dos credores, 

fundadas em conflito de interesses.14 Reconhecendo a tensão que se coloca ao direito aplicável 

à insolvência entre o problema distributivo e o problema da escolha da solução adequada à 

empresa (recuperação versus liquidação), Jackson propõe que se isole a questão distributiva. 

Para ele, o direito não deve permitir que a questão distributiva afete o modo como os ativos 

devem ser empregados. Somente assim, segundo argumenta, é possível chegar à solução mais 

produtiva da perspectiva do grupo de credores como um todo. Naturalmente, a questão 

distributiva dá origem ao conflito de interesses entre credores e o conseqüente risco de 

aleatoriedade quanto à decisão a respeito da viabilidade econômica da empresa.15  

Em vista disto, Jackson lança mão do chamado “problema dos bens comuns” para 

desenvolver uma metáfora apta a ilustrar como os problemas distributivo e alocativo se 

manifestam na insolvência empresarial e qual o caminho normativo a seguir. A metáfora 

utilizada é a de um lago de peixes. Num primeiro cenário, há apenas um “proprietário” do 

lago, que tem total poder de decisão a respeito de como melhor explorá-lo. O proprietário 

                                                 
13 Para a definição, identificação das origens e dinâmicas do problema de ação coletiva, ver OLSON, M. The 
logic of collective action: public goods and the theory of goods. Cambridge: Harvard University Press, 1971. 
14 Thomas H. Jackson é um dos mais influentes teóricos do Direito aplicável à insolvência nos Estados Unidos. 
Para ele, essa função, que está ao centro da disciplina jurídica aplicável à insolvência, é a de resolver o “common 
pool problem”. JACKSON, Thomas. H. The Logic and Limits of Bankruptcy Law. Washington, D.C.: Beard 
Books, 1986. p. 11-12. 
15 Segundo Jackson, “Because distributional questions should not affect the deployment of assets, this suggests 
that the relevant inquiry in choosing a chapter 7 liquidation (piecemeal or going concern) or a chapter 11 
reorganization should be made at the first step when the decision is made as to which of these three routes should 
be taken. This decision should be made on the basis of which path provides the greatest aggregate dollar-
equivalent return from the assets – a determination that should be made without considering the claims 
outstanding against those assets (this consideration becomes relevant at the payout but not at the sale stage). Ibid., 
p. 212-213. 
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pode escolher entre capturar todos os peixes do lago e vendê-los, o que lhe renderia $100, mas 

eliminaria qualquer renda futura de pesca proveniente do lago, ou então pescar apenas o 

equivalente a $50 por ano, o que permitiria que o lago permanecesse com peixes em número 

suficiente para reprodução e garantia de rendimento de $50 anuais. Supondo que o valor 

presente desta segunda opção é $500, o proprietário único racional optará por restringir sua 

pesca a apenas $50 por ano, e não pela primeira alternativa. Já num segundo cenário, supõe-se 

que o acesso ao lago é público, de tal maneira que se coloca a questão de saber como preservar 

o valor presente de $500 ante a perspectiva de que uma comunidade de pescadores, agindo de 

modo egoístico, possa exaurir a piscosidade do lago de uma só vez. Neste caso, a auto-

restrição por parte da cada pescador quanto ao limite da sua própria pesca não garante que os 

demais freqüentadores do lago também agirão conforme a lógica da preservação dos peixes 

visando ao bem comum. Assim, torna-se necessária a imposição externa de um regime de 

limite ou quotas de pesca. Analogamente, argumenta Jackson, o direito deve impor limites aos 

credores quanto à capacidade de obterem medidas de satisfação de seus créditos a partir do 

patrimônio da empresa devedora.16 Esta ilustração indica que o raciocínio que se deveria 

empreender para se chegar à melhor solução para a crise da empresa insolvente deve passar 

pela seguinte questão: inexistentes os conflitos de interesses, qual curso de ação que o 

“proprietário único” tomaria?  

A metáfora de Jackson, contudo, tem alcance limitado. Sem dúvida ela ilustra o 

problema fundamental da tensão entre o aspecto distributivo e o aspecto da decisão sobre qual 

solução deve ser adotada para encaminhar a crise da empresa. Mas a metáfora somente tem 

capacidade representativa da situação posta pela falência, em que o campo de decisão dos 

credores se limita a indicar o modo como os ativos devem ser liquidados. Note-se que a 

metáfora representa os problemas encontrados na recuperação e na falência somente até o 

ponto de propor que o direito deva impor restrições às medidas de satisfação de crédito 

disponíveis aos credores. No entanto, ela não tem como apontar a decisão que deva ser tomada 

pelos envolvidos no processo de recuperação. Se, por um lado, no exemplo do lago de peixes 

o fato de que o lago é economicamente viável é um dado (o que justifica que o lago deva ser 

preservado), por outro, nos casos de empresas em recuperação são os próprios credores, em 

conjunto com o devedor e subordinados à decisão do magistrado, que devem decidir se a 

                                                 
16 Ibid., p. 11-12. 
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empresa é viável ou não. No limite, trata-se não de “descobrir” com base em avaliações 

financeiras que a empresa é viável, mas de se formar um consenso em torno da decisão quanto 

à viabilidade e, portanto, a recuperação, ou à liquidação. 

O fato de a determinação da viabilidade da empresa depender, em última instância, da 

resultante do conflito de interesses entre credores é algo que tem colocado grandes desafios 

para os estudiosos. Alguns sugeriram modelos normativos cujo propósito seria fazer com que 

a determinação quanto à viabilidade econômico-financeira da empresa dispensasse o processo 

de negociação entre os credores, e que a aferição do valor da empresa recuperada não 

resultasse de uma decisão judicial, mas sim de um processo de formação de preços obtido no 

mercado.17  

O esforço teórico direcionado à elaboração de modelos normativos que atendessem a 

tal propósito acabou sendo abandonado nos últimos anos. A maior contribuição desses 

esforços foi evidenciar algo intuitivo: que o problema do conflito de interesses não é 

extirpável dos procedimentos de reorganization ou recuperação judicial.18  

Mark Roe chegou a sugerir um modelo segundo o qual a reorganization imporia a 

conversão da totalidade dos créditos concursais em novas ações do capital da companhia em 

recuperação. Todas as ações emitidas seriam ordinárias, sem distinção entre classes. O valor 

da companhia pós-reorganization seria atribuído pelo mercado acionário, por recurso a um 

procedimento de oferta pública de ações da nova estrutura de capital, em que 10% das novas 

ações seriam destinadas à oferta pública para negociação em bolsa. As participações 

acionárias dos credores concursais da empresa seriam então determinadas a partir do resultado 

do valor alcançado pelo procedimento de oferta pública. Assim, em conformidade com a regra 

de prioridade de pagamento de créditos, quanto mais alto o valor alcançado pelas novas ações 

da companhia pós-reorganization, maior o número de créditos concursais convertidos e 

acomodados na nova estrutura de capital. Inversamente, quanto mais baixo o valor atribuído 

pelo mercado às ações da companhia, maior resultaria a participação acionária proporcional 

dos titulares de créditos com posições superiores na hierarquia de prioridades.19 

                                                 
17 Ver ROE, Mark. Bankruptcy and Debt: A New Model for Corporate Reorganization. Columbia Law Review, 
v. 83, 1983. 
18 Também em função desta conclusão, um grupo de estudiosos nos Estados Unidos tem defendido 
sistematicamente que o instituto da reorganization deve ser banido do sistema jurídico daquele país. Este ponto 
será examinado em capítulo próprio deste trabalho com as devidas qualificações.  
19 ROE, Mark. Bankruptcy and Debt: A New Model for Corporate Reorganization. Op. cit., p. 530-533. 
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Posteriormente, Barry E. Adler ainda proporia um outro modelo para lidar com tais 

questões. Adler recusa a visão de Jackson de que os esforços conflitantes entre os credores 

justifiquem a existência de um direito aplicável à insolvência. Especificamente, nega a idéia 

de que empresas em princípio viáveis possam ser sacrificadas pela conflituosidade de 

credores. Para Adler, tal problema poderia simplesmente deixar de se manifestar se os sócios 

da devedora e seus credores pudessem contar com instrumentos privados para resolver o 

problema da insolvência. O mecanismo proposto por Adler, em particular, seria um modelo 

organizativo societário cuja estrutura de capital fosse composta apenas por ações e títulos 

conversíveis em ações e não por instrumentos de dívida com atributos tradicionais. Os 

credores da sociedade então receberiam títulos conversíveis a cada operação que lhes gerasse 

crédito contra a sociedade. De tal forma, os títulos seriam convertidos e reacomodados na 

estrutura de capital da sociedade devedora a cada evento de insolvência. Assim, se 

conseguiriam empresas “quase eternamente solventes”, segundo Adler. A viabilidade ou não 

seria confirmada pela obtenção de financiamento junto ao mercado.20  

Roe e Adler, entre outros, partem do pressuposto de que o procedimento de 

reorganization previsto pela legislação vigente nos Estados Unidos é extremamente custoso. 

O fim último de suas propostas é reformar o sistema jurídico aplicável à insolvência 

empresarial naquele país, de modo a eliminar o procedimento de reorganization. Em atenção a 

tal objetivo, ambos os modelos visam dispensar a disputa pela determinação quanto ao valor 

da empresa pós-recuperação. Ambos preocupam-se especialmente com o fato de a 

determinação do valor da empresa depender, em última instância, do pronunciamento judicial 

e não de mecanismos que os mencionados autores percebem como mais confiáveis, como os 

de formação de preços no mercado.  

Ainda que concordássemos com o pressuposto de que o mercado é sempre o melhor 

precificador, e que para isso, entre outros fatores, ignorássemos aspectos como porte, tipo 

societário e, tratando-se de companhias, terem ou não capital aberto ou fechado anteriormente 

à recuperação, o problema principal com tais modelos é que eles pretendem lidar com a 

questão do conflito de interesses afastando-a por completo.  

                                                 
20 ADLER, Barry E. Financial and Political Theories of American Corporate Bankruptcy, Stanford Law 
Review, v. 45, p. 323-33, 1993. 
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Um dos obstáculos principais à implementação dos modelos apresentados por Roe e 

por Adler é que, na realidade, cada credor tem uma preferência própria pelo tipo de risco que 

deseja assumir e é em função de tal preferência que se supõe que cada um seleciona a 

atividade à qual se dedica.21 Este aspecto está à base do conflito entre credores. Em termos 

concretos, não há razão para supor a priori, que mutuantes, fornecedores de bens e serviços e 

trabalhadores desejem ou tenham qualquer aptidão para tornarem-se sócios no 

empreendimento da empresa devedora. Isto para não falar dos chamados credores 

“involuntários”, isto é, aqueles cuja relação de crédito não se origina de um negócio jurídico, 

mas de responsabilidade extracontratual.  

Que os credores devam poder optar, no caso concreto, por receber quotas ou ações da 

sociedade reorganizada é algo diverso. Como se defenderá no curso deste trabalho, esta opção 

(ou qualquer outra, ainda que implique emissão de nova dívida) deve ser encorajada desde que 

se apresente como alternativa superior ao que os credores poderiam alcançar, caso optassem 

por obter o valor de liquidação de seus créditos. 

Naturalmente é de se esperar que os casos concretos apresentem estruturas de capital 

mais complexas do que a simples conversão de toda a dívida concursal em novas quotas ou 

ações do capital das sociedades pós-recuperação judicial. Contudo, para que seja possível 

analisar a conseqüência da aprovação de planos com tais nuances nas novas estruturas, é 

necessário perceber primeiro as implicações da alternativa da conversão total. 

A conversão total de dívida em capital não torna viável a empresa. No limite, o que se 

obteria seria análogo ao caso acima exemplificado de empresas economicamente inviáveis, 

mas assintomáticas do ponto de vista financeiro. A conseqüência é óbvia: uma situação em 

que a caracterização de mais uma crise financeira seria apenas uma questão de tempo, a partir 

de uma recuperação “artificial”. A recuperação será tanto mais artificial quanto maior desvio 

representar em relação às preferências reais dos credores. Essas preferências não se dão no 

vácuo ou como produto da aplicação de uma regra qualquer de quorum deliberativo, mas em 

certa medida são replicadas pela estrutura de prioridades. 

 

                                                 
21 O pressuposto de que as preferências são expressões de desejos de agentes racionais comporta diversas 
qualificações e ressalvas, mas estas são irrelevantes para o ponto que se quer ilustrar aqui. 
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1.5 Abordagem contratualista liberal ao problema da determinação da viabilidade e críticas 

a seus pressupostos  

 
Como vimos nas seções anteriores, o conflito de interesses entre os credores impõe-se 

como obstáculo fundamental para a determinação da viabilidade da empresa em crise 

econômico-financeira. Numa típica negociação de alienação de controle de empresa solvente, 

comprador e alienante em princípio querem a concretização do negócio, mas sua conclusão 

depende de acordo quanto a preço e condições. Isto não se verifica nos procedimentos de 

reorganization ou recuperação judicial. 

Essencialmente, o que ocorre na reorganização de empresas é que sequer é possível 

assumir que o credor deva querer “comprar” o negócio, entendendo-se “compra” aqui apenas 

como uma metáfora à aposta que o credor faz quanto à prosperidade futura da empresa 

devedora. Este é, sem dúvida, o problema-chave à base de institutos como a corporate 

reorganization estadunidense e a recuperação judicial brasileira.  

Logicamente, somente em países que contam com institutos como a reorganization 

dos Estados Unidos ou análogos, manifesta-se a questão da determinação da viabilidade em 

presença do conflito de interesses. Não é por acaso que surge nos Estados Unidos e não em 

qualquer outro país um corpo teórico substancial que questiona a eficiência do Chapter 11 do 

Bankruptcy Code. Considerando que o instituto da recuperação judicial se espelha no modelo 

arquitetado pelo Bankruptcy Code, o debate a respeito de sua adequação aos propósitos a que 

se destina não pode ignorar as objeções formuladas pela teoria contratualista liberal. A seguir, 

são discutidos e criticados seus pressupostos.  

A teoria contratualista liberal justifica a necessidade de um regime jurídico aplicável à 

insolvência empresarial como instrumento que deva ter por função lidar com o que identifica 

como um problema de ação coletiva entre os credores. Este problema surge na medida em que 

o esforço individual de credores para alcançar a satisfação de seus créditos é visto como um 

fator de desagregação do valor da empresa devedora. De fato, a concorrência entre credores 

para satisfação de seus créditos é um fator de desagregação potencial do valor da empresa, 

algo que deve ser contido pelo direito. Contudo, a teoria contratualista liberal assume que este 

deva ser o único problema com o qual o direito deve lidar.  

Jackson afirma que não deve ser outra a vocação da disciplina jurídica da insolvência 

que não a de solucionar o problema da corrida desordenada dos credores pelo exercício de 
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suas pretensões contra os bens da empresa, e ao mesmo tempo propiciar a maximização do 

valor de tais bens.22 

Como vimos, o que justifica a idéia de que determinadas empresas devam ser 

preservadas é a verificação de excedente de valor entre a preservação e a liquidação da 

empresa.23 Baird e Rasmussen argumentam que a recuperação da empresa por meio do 

conjunto de procedimentos jurídicos oferecidos pelo ordenamento estadunidense já não se 

sustenta. Segundo eles, as condições que justificariam a existência do excedente de valor 

deixaram de existir no atual contexto econômico atual dos Estados Unidos. Para os autores 

citados, a reorganization é somente defensável em presença das seguintes condições: (i) 

dedicação especifica de ativos da empresa a determinada atividade econômica desempenhada 

exclusivamente pela própria empresa no mercado em que atua; e (ii) problemas de alocação do 

controle sobre tais ativos. Porque presentes estas condições no contexto da crise das empresas 

de transporte ferroviário do final do século XIX nos Estados Unidos, os autores justificam 

retrospectivamente a necessidade das equity receiverships.24  

Consideram que o fator-chave na determinação do excedente de valor é a habilidade 

demonstrada pela empresa em utilizar seus ativos de modo superior ao empregado por seus 

concorrentes. No estágio atual do capitalismo e da organização industrial dos Estados Unidos, 

sustentam que essa habilidade se resume ao know-how. Assim, prosseguem, as empresas que 

chegam a quebrar são aquelas cujo know-how é presumivelmente inferior ao de seus 

concorrentes, não havendo sentido em preservá-lo e, via de conseqüência, nem à empresa. 

Com base na teoria da empresa de Coase, os autores afirmam que o tratamento coerente com a 

situação de crise econômico-financeira das empresas é permitir que a produção seja 

“revertida” ao mercado, onde os custos de transação são mais baixos do que os suportados 

pela empresa insolvente. Assim, assumem que, se num determinado caso a empresa insolvente 

tiver ativos valiosos, não haveria razão para mantê-los presos a uma organização ineficiente 

enquanto existirem concorrentes com métodos superiores e capacidade de geração de ganhos 

de escala.25 

                                                 
22 JACKSON, Thomas H. The Logic and Limits of Bankruptcy Law, Washington, D.C.: Beard Books, 1986. 
23 Este excedente de valor resultante da diferença entre o valor da empresa em funcionamento e o obtido com sua 
liquidação é denominado “going concern surplus” na literatura jurídica e na financeira em língua inglesa. 
24 BAIRD, Douglas. G.; RASMUSSEN, Robsert K. The End of Bankruptcy, Stanford Law Review, v. 55, p. 
751 e ss., 2002, p 751.  
25 Ibid., p. 759. 
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O problema referido como segunda condição para admissibilidade teórica da 

reorganization seria o de assegurar aos credores (reputados “proprietários residuais” ou 

“residual owners” da empresa, por efeito da insolvência) que seus direitos sobre o acervo 

empresarial da devedora fossem incondicionalmente respeitados. Este problema, ou segunda 

condição de justificação da reorganization, que reputam existente à época das reorganizações 

das empresas de transporte ferroviário no final do século XIX, tampouco se verificaria no 

contexto atual. Isto porque, afirmam, o atual mercado de financiamento nos Estados Unidos já 

alcança um estágio de sofisticação tal, que a intervenção estatal por meio de regulação deixa 

de ser necessária: na medida em que constitui prática corrente no mercado de financiamento a 

empresas a inclusão de cláusulas que prevêem a transferência do controle societário verificada 

a hipótese de insolvência, o objetivo da alocação eficiente de direitos de propriedade já estaria 

sendo atendido.26 

Em última análise, a teoria liberal da insolvência absolutamente não reconhece 

relevância à disciplina jurídica que contempla instrumento de recuperação da empresa. Muito 

ao contrário, repele-as como necessariamente conducentes a resultados ineficientes, já que se 

funda na “hipótese dos mercados eficientes” para assumir que o resultado “crise” é produto do 

funcionamento eficiente do mercado. Assim, o melhor que a disciplina da insolvência teria a 

oferecer à empresa, segundo seus pressupostos, é uma porta de saída do mercado. 

Como se percebe, as críticas que devem ser dirigidas à teoria liberal têm sua origem na 

inadmissibilidade do dogma dos mercados eficientes como hipótese para lidar com problemas 

reais.27   

Na teoria de Coase, a organização da atividade econômica por meio da empresa se 

explica como modo de reduzir custos de transação: a produção organizada fora da empresa, 

isto é, no mercado, sujeita-se aos mecanismos de preços ali existentes, implica custos 

envolvidos na negociação de cada um dos contratos celebrados e no monitoramento das 

                                                 
26 Ibid., p. 764-767. 
27 De uma certa maneira, esta colocação é algo similar à tese que o próprio Baird vem defendendo. V. BAIRD, 
Douglas G. Bankruptcy's Uncontested Axioms. Yale Law Journal, v. 108, 1998. Por isso mesmo, não deixa de 
ser curioso o fato de que, ultimamente, alguns dos estudiosos adeptos à “hipótese dos mercados eficientes” 
venham pretendendo oferecer dados de uma suposta realidade para suportarem suas teses. Dentre estes, 
BRADLEY, V. M.; ROSENZWEIG, M. The Untenable Case for Chapter 11. Yale Law Journal, v. 101, 2002 A 
propriedade e a metodologia no levantamento de tais dados costumam ser solidamente rejeitadas por teóricos de 
linhas empiricistas, como WARREN, E. Bankruptcy policymaking in an imperfect world. Michigan Law 
Review, v. 92, 1993.  
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execuções das respectivas prestações. Considerando que no mundo real tais custos são 

positivos e muitas vezes elevados, o custo associado ao desempenho de atividade econômica 

não organizada como empresa se mostraria proibitivo. Para Coase, a existência da empresa se 

confunde com sua própria justificação: a empresa só existe e só deve existir caso tenha 

capacidade de reduzir os custos de transação vigentes no mercado, associados a determinada 

atividade econômica. A empresa toma assim o lugar das séries de contratos realizados via 

mercado, por meio da internalização da organização e coordenação dos fatores de produção.28  

Pela teoria de Coase, o excedente de valor resultante da diferença entre o valor da 

empresa em funcionamento e o valor do acervo empresarial em liquidação deve-se à 

organização em si dos feixes de contratos por ela coordenados, já que, à ausência da empresa, 

a produção da atividade dependeria das séries de contratações sujeitas aos custos de transação 

impostos à organização da atividade por meio de negociações no mercado. Para Coase, a 

reversão da produção para o mercado impõe-se como alternativa à existência da empresa na 

medida em que esta se mostre incapaz de organizá-la a custos mais baixos do que os 

oferecidos pelo mecanismo de preços no mercado.29  

A despeito do uso que os teóricos do contratualismo liberal fazem da teoria de Coase, 

esta não pretende ter alcance tão extenso a ponto de negar a necessidade de um regime 

jurídico que ofereça um instituto como a reorganization ou a recuperação judicial. A teoria de 

Coase diz apenas que não faz sentido a preservação de empresas voltadas ao desempenho de 

atividade econômica, caso elas se mostrem economicamente inviáveis. Mas Coase não sugere 

que a crise econômico-financeira da empresa seja um sinal inequívoco de que ela deva ser 

liquidada, sem mais considerações.  

Até aqui, fez-se referência aos custos internos gerados pela liquidação indevida de uma 

empresa viável. O custo interno corresponde à perda infligida sobre os credores da devedora 

quanto ao excedente de valor do qual poderiam se beneficiar, caso a empresa fosse recuperada 

ao invés de liquidada.  

Se por um lado a perda do “going concern surplus” afeta diretamente os interesses do 

grupo de credores da empresa, por outro, os custos externos da liquidação indevida atingem 

toda a comunidade beneficiária da atividade desempenhada pela empresa devedora. Uma das 

                                                 
28 Cf. COASE, R. H. The Nature of the Firm. In: The Firm, the market, and the law, Chicago: The University 
of Chicago Press, 1988, p. 38. 
29 Ibid. p. 40. 
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funções do juízo universal como foro de execução coletiva é minorar as perdas de valor da 

empresa ocasionadas pela falta de coordenação de esforços entre os credores. Na literatura 

jurídica, corresponde ao “princípio da unidade do juízo”.30 A existência de um juízo universal 

para o processamento da execução coletiva atende aos interesses do grupo de credores da 

empresa, mas não evita a geração de custos externos da liquidação.  

Em princípio, todas as partes nos contratos celebrados com a empresa, por ela 

coordenados, extraem valor de tais relações contratuais, mas também arcam com custos 

específicos no desenvolvimento da relação com a empresa. Os trabalhadores, por exemplo, 

incorrem em custos de treinamento ou de dedicação específicos para o desenvolvimento das 

atividades para as quais foram contratados. O valor dessa dedicação específica é perdido na 

liquidação da empresa, e representa um custo externo gerado pela liquidação, sinalizado, 

dentre outros fatores, por desemprego.31  

Na solução “natural” da crise da empresa concebida pelos teóricos do contratualismo 

liberal, são ignorados os custos sociais da “reversão” da produção ao mercado. Assume-se, 

sem maiores indagações, que os recursos dispensados pela desativação da empresa serão 

reaproveitados no mercado. Ainda que os grupos de fornecedores, trabalhadores e 

consumidores diretamente afetados pela quebra e extinção de uma determinada empresa 

consigam restabelecer novas relações contratuais com outros agentes em substituição às 

extintas pela quebra da devedora retirada do mercado, esta substituição não é obtida sem 

custos. 

 

1.6 Regimes jurídicos pró-liquidação versus regimes jurídicos pró-recuperação 

  
Segundo Comparato, um diploma jurídico apto a lidar com a complexidade de 

questões e multiplicidade de interesses associados à crise empresarial deveria ser capaz de 

superar a convencional distinção entre lei “pró-devedor” e lei “pró-credor”.32 De fato, tal 

distinção refletia a visão de que o direito falimentar não deveria ser encarado como 

instrumento institucional relevante para o estímulo do crédito. Tratava-se de uma concepção 

                                                 
30 Cf. MIRANDA VALVERDE, T. Comentários à Lei de Falências (revista e atualizada por J. A. Penalva 
Santos e P. Penalva Santos), Rio de Janeiro: Revista Forense, 1999, p. 140. 
31 Cf. BUTLER, R. V.; GILPATRIC, S. M. A Re-examination of the purposes and goals of bankruptcy. 
American Bankruptcy Institute Law Review, v. 2, 1994, p. 282 e ss. 
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que considerava credores e devedores não apenas antagonicamente, mas também como os 

únicos titulares de interesses que devem ser tutelados pelo direito em situações de crise 

econômico-financeira da empresa. Ignoravam-se as externalidades negativas geradas pela 

quebra de empresas. 

Sistemas jurídicos modernos assumem que os credores querem poder continuar a 

fornecer capital, bens de consumo e trabalho a empresas economicamente viáveis, já que da 

atividade destas depende a de seus fornecedores. Ainda assim, persiste na atual literatura 

jurídica e financeira a referência a leis de insolvência empresarial “pró-devedor” e lei “pró-

credor”. Esta persistência se explica mais por uma questão metodológica ou de estratégia de 

política pública do que pela consideração de que o direito como um todo prefira ou deva 

preferir a tutela de um interesse à tutela do outro.  

Uma das questões-objeto da literatura contemporânea é identificar quais dentre os 

modelos de institutos jurídicos aplicáveis à insolvência empresarial são, em última análise, 

mais apropriados para incentivar o crédito e o sistema produtivo. Os que favorecem a via da 

recuperação judicial ou reorganization para solucionar a crise, de que são exemplos a lei 

brasileira e a dos Estados Unidos, são referidos como sistemas que atuam “ex post” em relação 

à manifestação da crise. Os que privilegiam a liquidação sobre a recuperação judicial, de que 

são exemplos os ordenamentos inglês, japonês e alemão, são referidos como sistemas de 

atuação “ex ante” em relação à manifestação da crise.33 Como exposto no Capítulo 2 com 

maior nível de detalhe, diz-se que os sistemas japonês e alemão são desenhados para atuar “ex 

ante”, já que a interação em tais países entre grandes bancos comerciais e empresas devedoras 

se dá de modo a evitar o surgimento da crise.  

Note-se que esta distinção entre abordagens ex ante e ex post como estratégias das 

políticas públicas aplicáveis à insolvência empresarial não está associada à concepção 

contratualista liberal da teoria da empresa acima examinada. Como exposto, esta repudia 

políticas públicas que impliquem qualquer modificação dos direitos dos credores, 

                                                                                                                                                         
32 COMPARATO, Fábio K. Aspectos Jurídicos da Macro-empresa. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
1970, p. 77. 
33 A perspectiva “ex post” é retrospectiva: considera um fato consumado. Já a perspectiva “ex ante” é 
prospectiva: refere-se à ação presente que se estabelece em função de conseqüências que se quer obter ou evitar 
no futuro.  
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independentemente das características de mercado e perfil institucional observáveis num dado 

país. 

A concepção moderna sobre o modo como crises empresariais econômico-financeiras 

devem ser tratadas considera todo o conjunto institucional capacitado para agir de modo a 

preveni-las e remediá-las. Nesta perspectiva, a lei aplicável à insolvência empresarial é vista 

como apenas mais uma das instituições que encaminham a resolução das crises econômico-

financeiras das empresas.  

Estudos nos campos jurídico e financeiro partem do pressuposto de que existe uma 

necessária relação de complementaridade entre regulação na área da insolvência empresarial e 

nas áreas de direito societário e mercado de capitais. É o conjunto de regulações destas três 

áreas que conforma, no campo normativo, os padrões de governança corporativa observados 

em cada país. As interações entre essas regulações e o perfil de governança corporativa 

brasileira é objeto de análise do Capítulo 2. 
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CAPÍTULO 2  – RECUPERAÇÃO JUDICIAL E GOVERNANÇA CORPORATIVA: A 
RELAÇÃO ENTRE A DISCIPLINA JURÍDICA DA INSOLVÊNCIA E A 
GOVERNANÇA DAS EMPRESAS DE GRANDE E MÉDIO PORTES NO BRASIL.  
 

2.1 Introdução 

 

Este Capítulo examina os efeitos que a LRE produz sobre a governança corporativa 

das sociedades às quais se aplica34, dentro do recorte das empresas de médio e grande portes. 

Tais efeitos se dão em dois âmbitos: (i) da governança corporativa de sociedades solventes, já 

que a LRE é parte do quadro geral de instituições que formam os padrões de governança 

corporativa no Brasil e (ii) de incidência direta da norma, isto é, a esfera da alocação de poder 

sobre a empresa e sobre as negociações entre devedor e credores durante a recuperação 

judicial. 

Quanto à primeira ordem de efeitos, a questão que o Capítulo aborda é em que medida 

a Lei é ou não coerente com o histórico do padrão de governança predominantemente 

observado no Brasil e quais são as implicações que daí derivam para o financiamento da 

atividade empresarial. Tais implicações devem ser inferíveis para todo o conjunto de 

sociedades ao qual a Lei se aplica, independentemente de quais venham ou não sujeitar-se à 

concretização de sua incidência. A generalização de efeitos (isto é, produção de efeitos sobre 

sociedades solventes e insolventes) se deve ao fato de certos titulares de interesses 

potencialmente afetados pelas crises anteciparem dois fatores relevantes para a tutela de seus 

interesses na empresa. Esses fatores correspondem aos modos como a Lei: (i) estabelece os 

procedimentos decisórios sobre as soluções para as crises econômico-financeiras e (ii) 

determina os cursos distributivos do patrimônio das sociedades em recuperação ou falidas. O 

processo de antecipação de conseqüências de crises pode assumir diversas formas e consiste 

na criação de mecanismos, contratuais ou não, que permitam a qualquer uma das partes 

proteger-se em relação aos efeitos da insolvência da contraparte.  

Como discutido neste trabalho, nem todos os afetados pela crise conseguem ajustar-se 

a seus efeitos. Esta é a razão que justifica normativamente o caráter redistributivo do direito 

falimentar, presente por exemplo no dispositivo que fixa a ordem de prioridade de pagamentos 
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aos credores e confere determinados direitos aos trabalhadores. Os bancos comerciais 

costumam apresentar maior capacidade de ajuste por antecipação às crises de suas tomadoras, 

comparados a outros stakeholders. Como se sabe, padrões de governança corporativa se 

formam de acordo com os padrões de financiamento das empresas. Tomando os bancos 

comerciais como maiores provedores externos de financiamento das empresas brasileiras de 

grande e médio portes e por isso como agentes relevantes na governança corporativa das 

sociedades, parte do Capítulo se destina à discussão sobre a adequação do regime adotado pela 

Lei ao padrão geral de financiamento das empresas no país.  

Veremos adiante que diversos estudos sugerem que países em desenvolvimento como 

o Brasil, por suas características institucionais e de mercado, não deveriam oferecer um 

mecanismo tal como a recuperação judicial que veio a ser prevista na LRE, mas apenas a 

falência. A hipótese subjacente a tal afirmação é que procedimentos como a recuperação 

judicial somente seriam adequados a economias desenvolvidas com instituições relativamente 

eficientes, nas quais o financiamento empresarial é em grande parte provido pelos mercados 

de dívida e acionário, com característica de dispersão em ambos. 

Já quanto à segunda ordem de efeitos da Lei sobre a governança corporativa, trata-se 

dos efeitos diretos da incidência da norma à hipótese de recuperação judicial. A partir do 

momento em que a recuperação judicial é deferida, a LRE reconfigura os processos decisórios 

na empresa, o exercício do poder de controle sobre ela e o modo como tais processos são 

fiscalizados. Fora do campo de incidência da Lei, tais processos e respectiva fiscalização são 

diretamente governados pelas normas de direito societário e influenciados em maior ou menor 

intensidade por agentes externos. No que diz respeito a credores, fora do campo de incidência 

da LRE, podem utilizar-se para satisfação de seus créditos dos procedimentos previstos para 

execução civil contra devedor solvente ou da execução trabalhista.  

A reconfiguração do poder de controle sobre a empresa e da respectiva fiscalização é 

necessária, já que a recuperação tem como pressuposto que parte dos direitos dos credores não 

será satisfeita nos termos originalmente contratados, mas será objeto de novação. Como a 

própria capacidade de satisfação dos créditos é de saída comprometida, os credores passam a 

partilhar de um risco similar ao experimentado por sócios quanto ao retorno de seu 

                                                                                                                                                         
34 Conforme seu art. 1º, a Lei se aplica às sociedades empresárias, exceto as indicadas no art. 2º do mesmo 
diploma. 
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investimento, exceto que o limite máximo de “retorno” é pré-fixado uma vez que não pode 

ultrapassar o valor do crédito. Já o piso mínimo é que se torna objeto de negociação. Pelo 

menos até que se opere a novação, vez que se encontrem privados do direito de satisfazerem 

integralmente seus créditos originais, os credores devem poder participar de alguma maneira 

das decisões sobre a empresa.35 O problema normativo que se coloca é determinar como deve 

se dar a reconfiguração do poder decisório sobre a empresa em recuperação e sua fiscalização.  

A LRE, juntamente com as normas previstas no Código Civil e na Lei das Sociedades 

por Ações, forma um conjunto de dispositivos direcionados a manter os membros da 

administração da sociedade investidos em seus cargos mesmo após o deferimento da 

recuperação judicial e a fortalecer sua posição negocial frente aos credores. Ao fazerem 

referência ao “devedor”, os dispositivos contidos na LRE indiretamente remetem aos órgãos 

societários, conforme seus respectivos poderes-função definidos em lei. 

Tal conjunto de dispositivos funda-se sobre cinco direitos de fundamental importância 

conferidos pelo ordenamento: (i) exclusividade dos administradores da sociedade para propor 

o plano de recuperação (art. 53 da LRE); (ii) veto às modificações porventura apresentadas 

pelos credores ao plano (art. 56, §3o da LRE); (iii) preservação do direito societário de eleger 

os membros dos órgãos de administração da sociedade em recuperação; (iv) relativa 

autonomia da administração da sociedade quanto a decisões sobre disposição de bens do 

acervo empresarial e financiamento da empresa durante a recuperação (arts. 66, contrario 

sensu, e 67 da LRE); e (v) a preservação do acervo proporcionada pela suspensão do curso da 

prescrição e das ações judiciais contra a sociedade devedora pelo período de 180 dias contados 

do deferimento da recuperação judicial (art. 6º, caput e §4º da LRE). 

Exceções à regra de manutenção dos administradores na gestão da sociedade em 

recuperação encontram-se nas seguintes hipóteses: (i) afastamento por evidência de prática de 

atos fraudulentos prevista nos incisos I a V do art. 64 da LRE; ou (ii) a faculdade de indicação 

de administradores no plano de recuperação negociada com credores, prevista no inciso VI do 

art. 64 da Lei. Este feixe de direitos e prerrogativas, note-se, vai além de uma mera 

preservação dos direitos políticos dos titulares de ações ou quotas sociais, porque implica 

também controle sobre o processo de recuperação. 

                                                 
35 Para garantia da integridade do procedimento, no entanto, a Lei confere aos credores o direito de participarem 
de decisões sobre a empresa em recuperação mediante atuação do Comitê de Credores, até que a recuperação seja 
encerrada por sentença (art. 63 da LRE). 
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A Lei procura contrabalançar o poder conferido aos administradores da sociedade 

devedora em recuperação, ao atribuir aos demais participantes do processo poderes 

fiscalizatórios e decisórios sobre a empresa em recuperação. Dentro do quadro geral de 

reconfiguração da governança corporativa que toma lugar na recuperação judicial, os poderes 

fiscalizatórios devem ser exercidos pelo administrador judicial e pelo Comitê de Credores. No 

campo decisório, a Lei transfere ao magistrado ou à Assembléia Geral de Credores o poder de 

aprovar decisões no curso extraordinário dos negócios da empresa em recuperação e decisões 

que tenham por objeto a modificação dos créditos originais. Este trabalho propõe uma 

interpretação da Lei que permita enxergar os limites e escopo específico de atuação de cada 

um desses núcleos de poderes decisório e fiscalizatório.  

É claro que os limites ao exercício do poder de controle sobre a empresa em 

recuperação judicial são notavelmente mais rigorosos do que aqueles impostos fora da 

recuperação judicial. Tais limites, de qualquer forma, impõem-se à administração da empresa 

em recuperação independentemente da qualidade de quem a exerça, isto é, independentemente 

de os administradores terem sido nomeados pelos sócios ou, caso o preveja o plano de 

recuperação, pelos credores, ou, ainda, caso seja exercida pelo gestor judicial. Esta diferença 

entre os limites impostos fora e dentro da recuperação judicial ao escopo da direção dos 

negócios sociais, entretanto, não deve obscurecer as importantes conseqüências da orientação 

da Lei brasileira no sentido de privilegiar a preservação do controle da empresa em 

recuperação.  

O fato de a Lei preservar o poder de controle da empresa ao longo da recuperação tem 

importantes implicações, das quais derivam uma série de outras igualmente relevantes: a 

primeira é que as ações ou quotas representativas do capital da sociedade em princípio 

mantêm algum valor, ainda que a sociedade tenha patrimônio líquido negativo ao ingressar no 

processo de recuperação. Isto por um lado sugere um efeito positivo, que é a redução do custo 

de capital associado à emissão de ações, apesar da falha da Lei, ao deixar de conferir aos 

sócios o direito de votar sobre a aprovação do plano (art. 43 da LRE). Por outro lado, tal valor 

existe em função da capacidade dos administradores da sociedade de negociarem o plano de 

recuperação de modo a apropriar uma parcela do valor da empresa para os sócios.   

Como se verá, aspecto talvez não tão intuitivo, é que a preservação do poder de 

controle durante a recuperação aumenta a probabilidade de que a empresa seja recuperada. 
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Mas a manutenção dos administradores à frente dos negócios da empresa em recuperação 

inspira uma série de cautelas. Os custos da opção normativa associados à manutenção do 

poder de controle sobre a empresa e do controle sobre o processo de recuperação, bem como 

as cautelas correspondentes, serão discutidos ao longo deste Capítulo. 

A segunda implicação de um regime tendente à preservação do controle da empresa 

em recuperação judicial aos sócios é que a perspectiva de permanência no cargo 

administrativo da sociedade durante a recuperação judicial funciona como incentivo a que se 

procure evitar a própria necessidade de recuperação: deve estimular os administradores a 

divulgar cedo informações relevantes sobre o quadro econômico-financeiro da empresa e a 

buscar soluções de saneamento das causas da crise em tempo hábil.  

Por contraste, a norma que impõe o afastamento da administração da sociedade como 

conseqüência automática da declaração de insolvência pode surtir o efeito inverso, 

estimulando os administradores a aprofundar e ocultar a crise da empresa, receosos de 

perderem seus cargos. O raciocínio não se altera em se tratando de sociedades com controle 

acionário ou de quotas concentrado, já que o controlador em tais casos irá também procurar 

ocultar a crise em relação aos sócios minoritários, credores e trabalhadores. Sob a ameaça de 

afastamento da administração da empresa como conseqüência automática do pedido de 

recuperação judicial (ou de um sistema que preveja somente a hipótese de falência com 

liquidação imediata), é ainda razoável supor que controladores e administradores de empresas 

que contemplam um cenário de crise assumam projetos de investimento cada vez mais 

arriscados.  

Efeito comum aos ordenamentos jurídicos que não permitem uma segunda chance aos 

controladores ou administradores da empresa em crise é a “preparação para a quebra”, como 

eram costumeiramente chamadas certas práticas levadas a efeito por controladores e 

administradores de empresas com horizonte próximo de falência. Tais práticas podem 

envolver desde o pagamento preferencial a credores em conluio com o controlador, até atos 

fraudulentos para desviar ativos da sociedade para o patrimônio de seu controlador.36 

A LRE ainda impõe a suspensão do curso da prescrição e de todas as ações e 

execuções contra a empresa devedora mediante deferimento do processamento da recuperação 

                                                 
36 Cf. KIRSCHBAUM, Deborah. Funções da Repressão Penal em Matéria Falimentar: Reflexões e Análises 
sobre a Nova Lei de Falências. Revista Direito Empresarial, Curitiba, v. 6, p. 24-41, 2006.  



 

 41 

judicial.37 A suspensão das execuções contra a sociedade devedora pelo período previsto na 

Lei é fundamental para a elaboração do plano de recuperação da empresa, beneficiada pelo 

alívio sobre o fluxo de caixa proporcionado pela suspensão de pagamentos dos créditos 

anteriores ao pedido de recuperação. Tanto o benefício da suspensão do curso da prescrição e 

das ações contra a devedora, assim como a exclusividade na propositura do plano, conferem 

poder negocial ao controlador que deve ser examinado ao longo do Capítulo. 

Deve-se observar que a opção pela adoção de um instituto jurídico nos moldes da 

recuperação judicial não necessariamente vem acompanhada de uma outra opção legislativa, 

que é a de preservar direitos societários relativos ao controle sobre a empresa em 

recuperação.38 Assim, em primeiro lugar é importante avaliar o que é que esta opção implica 

para os envolvidos no processo de recuperação judicial e se é justificável em vista dos 

objetivos que a lei propõe. O passo seguinte é compreender como o exercício do poder de 

controle sobre a empresa em recuperação deve ser operacionalizado. 

Predominam nas literaturas financeira e jurídica modernas duas hipóteses centrais para 

este capítulo: (i) Hipótese 1: os diferentes perfis de regimes aplicáveis à insolvência 

empresarial se justificam como desdobramentos adaptativos das estruturas de mercado, 

mecanismos de governança corporativa e qualidade institucional observados em cada país. 

Especificamente, afirma-se que sistemas jurídicos que favorecem a recuperação judicial são 

adequados a economias nas quais a maior parte do financiamento da atividade empresarial é 

obtida junto ao mercado acionário ou de títulos de dívida (bonds ou debêntures). Por contraste, 

regimes que preferem a falência à recuperação judicial se ajustariam melhor a economias nas 

quais o padrão de financiamento empresarial é em vasta medida caracterizado por 

financiamentos via mútuos concentrados obtidos de instituições financeiras; (ii) Hipótese 2: 

uma vez feita a opção legislativa por um regime jurídico que oferece a recuperação judicial, 

tal mecanismo somente se mostra eficaz se o regime for dotado de norma que preserve 

determinados direitos societários39 e em princípio garanta aos administradores originais das 

sociedades a continuidade de sua gestão posteriormente ao pedido de recuperação.    

                                                 
37 Salvo as exceções previstas no art. 52, inc. III, da LRE. 
38 São exemplos de ordenamentos que prevêem a recuperação judicial com afastamento imediato dos 
administradores originais a Insolvenzordnung alemã de 1994 e a Kaisha Kosei Ho japonesa, de 1952. O sistema 
japonês, entretanto, foi recentemente modificado pela introdução de uma lei que mantém o administrador na 
gestão da empresa após a caracterização jurídica da insolvência. Cf. nota 107. 
39 Com as devidas ressalvas e limites que serão objeto de análise neste Capítulo. 
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As duas hipóteses são inter-relacionadas: não há como justificar a manutenção dos 

administradores depois de deferido o processamento da recuperação judicial sem antes 

examinar em que medida as características institucionais brasileiras comportam tal regime que 

veio a ser adotado pela Lei. Para que se possa testar a hipótese sobre a realidade brasileira e 

mesmo questionar suas bases, primeiramente é necessário compreender os contornos da teoria 

que suporta a hipótese. Para isso, é útil recorrer a uma breve notícia dos desenvolvimentos e 

contribuições à teoria das Finanças Corporativas nas últimas décadas. Isto demanda também 

uma prévia exposição de noções básicas sobre finanças corporativas.  

O Capítulo observa a seguinte estrutura: na Seção 2.2, apresentam-se noções 

elementares de finanças corporativas que informam o conteúdo normativo do Direito 

Societário e do Direito aplicável à insolvência empresarial. Tais noções são bastante úteis para 

que se possa avaliar a adequação do regime de recuperação judicial adotado pela LRE. A 

Seção 2.3 apresenta as contribuições das teorias de Finanças Corporativas para a reflexão 

normativa sobre o Direito Societário e o Direito aplicável à insolvência empresarial. A Seção 

2.4 introduz um tópico necessário para que se proceda às discussões presentes nas seções 

subseqüentes. Trata-se do papel dos bancos comerciais como agentes externos de governança 

corporativa das empresas às quais fornecem financiamento via mútuo. Como antecipado nesta 

introdução, as duas hipóteses fundamentais que predominam na literatura jurídica e financeira 

a respeito das conexões entre regime jurídico aplicável à insolvência e governança corporativa 

partem do potencial dos bancos como disciplinadores da governança, sugerindo que os ajustes 

entre o regime jurídico e tais padrões têm efeitos sobre o custo de capital e sobre a perspectiva 

de que crises possam ser evitadas ou adequadamente solucionadas. A Seção 2.5 exibe o 

panorama geral dos padrões de governança corporativa e financiamento das empresas de 

médio e grande portes no Brasil, procurando examinar as implicações das hipóteses “1” e “2” 

acima indicadas para a realidade do país. A seção 6 examina a reconfiguração do poder de 

controle sobre a empresa em recuperação judicial à luz da hipótese “2” e propõe chaves de 

interpretação de determinados dispositivos previstos na Lei que criam tal reconfiguração.  
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2.2 Noções elementares de finanças corporativas para o estudo da Insolvência Empresarial 

 

Princípios e hipóteses da teoria das Finanças Corporativas encontram-se  incorporados 

às teorias de Direito da Insolvência, seja em sua perspectiva positiva (ou descritiva), seja em 

sua perspectiva normativa. Não se disputa a necessária correspondência entre as áreas de 

Direito e Finanças.40 Afinal, se as teorias das Finanças Corporativas têm como um de seus 

objetos o estudo da composição do custo de capital para as empresas, é na interação entre os 

efeitos e aplicações das normas do Direito da Insolvência, Societário e de Mercado de Capitais 

que se encontram parte das “regras do jogo” para a composição do custo de capital.  

Se não é de se exigir do operador do Direito que saiba como calcular custos de capital, 

é sem dúvida necessário que compreenda que o Direito afeta a composição de tais custos. Para 

retomar algo mencionado na introdução a este trabalho, um dos objetivos da reforma do 

regime jurídico aplicável à insolvência empresarial no Brasil é contribuir para a redução do 

custo do capital no país, sabidamente elevado. Também as relativamente recentes reformas 

introduzidas à regulação do mercado de capitais brasileiro, com a criação do Novo Mercado e 

segmentos especiais de listagem, são medidas direcionadas a proporcionar a redução do custo 

de capital das empresas no país. A relação entre redução de custo de capital e crescimento 

econômico deve ser evidente. 

Da perspectiva do jurista, a utilidade dos conceitos financeiros não se esgota apenas na 

questão de reconhecer que o conteúdo das normas e o modo como são aplicadas afetam a 

disponibilidade de financiamento. Os conteúdos normativos do Direito Societário, da 

regulação do Mercado de Capitais e do Direito aplicável à Insolvência empresarial estão 

diretamente relacionados a funções financeiras. Há ainda, tanto na literatura jurídica como na 

financeira, séries de estudos dedicados a investigar o efeito das normas aplicáveis à 

insolvência empresarial sobre as decisões de obtenção de financiamento das empresas. 

                                                 
40 Neste sentido, deve-se reconhecer que em economias de mercado, qualquer modelo organizativo adotado para 
o desempenho de uma atividade econômica deve ter racionalidade justificável do ponto de vista financeiro, ainda 
que não visem lucro. Caso contrário, a atividade é simplesmente anti-econômica. A maior parte da literatura 
financeira parte de um modelo geral de empresa organizada sob a forma societária e com finalidade de lucro, por 
razões relacionadas ao caráter do desenvolvimento da economia capitalista as quais não cabe a este trabalho 
explicitar. A economicidade de cada modelo organizativo (sociedade, cooperativa, etc.) depende de coerência 
interna das normas que regulam seu funcionamento em função dos custos de transação enfrentados. Cf. 
ALCHIAN, Armen. A.; DEMSETZ, Harold. Production, Information Costs, and Economic Organization. The 
American Economic Review, v. 62, Issue 5, p. 777-785, 1972. 
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Questões elementares como atribuição do poder de controle aos sócios, 

obrigatoriedade ou não de distribuição de dividendos, os regimes de prioridades de 

pagamentos de créditos dentro e fora da falência ou recuperação judicial, qualidade das 

informações disponibilizadas ao mercado, entre muitas outras, são centrais à lógica das 

finanças corporativas. Serão exibidas aqui apenas as noções mais diretamente relacionadas aos 

propósitos deste capítulo. 

 Tópicos com os quais as finanças corporativas se ocupam, entre outros, dizem respeito 

às decisões de composição da estrutura de capital das empresas, condicionantes e efeitos das 

decisões de financiamento, e à relação entre estrutura de capital e valor da empresa. A decisão 

a respeito da composição da estrutura de capital das empresas relaciona-se ao problema do 

custo do capital associado a cada modalidade de financiamento (capital próprio versus capital 

de terceiros). As relações entre essas questões e o Direito serão explicitadas a seguir. 

Uma abordagem estática em relação ao balanço patrimonial de uma empresa sugere 

que o observador indague se os elementos do ativo são bastantes para pagar o passivo. A 

abordagem, entretanto, só faz sentido num cenário de liquidação total. Aí sim, cessadas as 

atividades da empresa, uma perspectiva estática é apropriada. Tratando-se de empresa em 

funcionamento, o que interessa é relacionar as informações contidas no balanço ao 

desempenho futuro esperado da atividade. Assim, a pergunta correta não é se os ativos são 

suficientes para pagar o passivo, mas se o “inverso” se verifica, isto é: se o passivo é apto para 

financiar os projetos da empresa, o que corresponde às escolhas de utilização de seus ativos.  

 As atividades das empresas podem ser financiadas por recursos próprios ou por capital 

de terceiros. O financiamento por recursos próprios faz-se mediante aportes dos sócios ao 

capital das sociedades, em bens ou dinheiro, ou mediante políticas de retenção de lucros. As 

ações ou quotas do capital social, portanto, representam o chamado financiamento por capital 

próprio. O financiamento com recursos de terceiros faz-se por mútuos ou emissão de títulos de 

dívida. Há ainda a modalidade de financiamento por títulos chamados “híbridos”, de que é 

exemplo a debênture conversível em ação. “Estutura de capital” é a representação do modo 

como as sociedades financiam suas atividades e consiste na composição de seu passivo.  

 Partindo-se de noções financeiras, diz-se que os recursos necessários para financiar os 

projetos de investimento de uma empresa são fornecidos por várias classes de titulares de 

direitos sobre o fluxo de caixa da empresa. Mutuantes emprestam dinheiro a tomadores e em 
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contrapartida devem receber pagamento do valor mutuado acrescido de uma determinada taxa 

de retorno. Como referido, investidores (sócios) fornecem recursos financeiros na forma de 

retenção de lucros ou através de novos aportes de capital. O retorno sobre o investimento dá-

se pelo direito à apropriação do rendimento residual produzido como resultado da empresa, 

que é determinado depois de pagos os tributos e os credores.  

É o caráter da residualidade de retornos ao investimento que justifica, da perspectiva 

financeira, que a titularidade do poder de controle da empresa caiba aos sócios. Já o caráter 

pré-fixado dos retornos sobre recursos emprestados por terceiros justifica a ausência de 

controle por parte destes sobre o curso dos negócios da empresa. A lógica é a seguinte: sócios 

são titulares do direito de receber retorno sobre seu investimento somente se as decisões de 

investimento que fizerem com que a sociedade tome forem boas o bastante a ponto de 

produzirem retornos suficientes para pagar os montantes fixos exigidos pelos credores da 

sociedade. Afinal, a idéia elementar é que indivíduos dotados de alguma poupança decidem 

tornar-se sócios e não mutuantes por acreditarem que a atividade da empresa produzirá 

retornos superiores às taxas de juros. Esses retornos podem se dar seja como ganhos de 

capital, seja como dividendos. 

Os sócios somente aportam capital à sociedade fundados na confiança de que seu 

empenho (ou o empenho dos administradores da sociedade) produzirá retornos superiores ao 

que obteriam caso optassem por emprestar seu dinheiro a terceiros a uma taxa de juros 

praticada pelo mercado.41 Como o retorno ao investimento depende diretamente do “acerto” 

das decisões de investimento tomadas pela sociedade, ao passo que o retorno sobre os 

empréstimos é pré-fixado, então a prerrogativa de decidir quais devam ser tais investimentos 

deve caber aos sócios. Pela lógica reversa: o controle impõe a quem exerce o ônus de decisões 

“corretas”, no que se refere ao benefício que possam trazer não apenas em termos de retornos 

                                                 
41 Esta intuição elementar está à base do CAPM – Capital Asset Pricing Model (modelo de precificação de 
ativos).  Segundo COPELAND, WESTON e SHASTRI, a taxa de retorno esperada é o custo de oportunidade do 
investidor, isto é, corresponde às oportunidades de investimento alternativo com risco equivalente ao escolhido, 
das quais o investidor abre mão para poder investir no escolhido, já que seu recursos são escassos. Assim, sócios-
investidores selecionarão apenas aqueles projetos que elevem sua utilidade esperada de riqueza. Cada projeto 
deverá render suficiente fluxo de caixa líquido para o pagamento de todos os fornecedores de capital, de acordo 
com suas taxas de retorno esperadas. O custo de capital é a mínima taxa de retorno de risco ajustado que um 
projeto deve render, de modo a ser aceitável pelos sócios-investidores. A decisão de investimento deve ser 
tomada com vistas ao custo de capital. Há inter-relação entre o custo de capital e o montante destinado a 
investimento: dado um determinado plano de investimentos, uma elevação no custo de capital provocará menos 
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ao capital dos sócios, mas, porque prioritários à satisfação dos interesses dos sócios, aos 

interesses daqueles que contratam fornecimento de empréstimos, bens, serviços e trabalho à 

empresa.42 

A cada tipo de fornecimento de recursos à empresa (financeiros e não financeiros) 

associa-se um nível de risco, que, em contrapartida, exige uma taxa de retorno esperado 

própria. O risco associado ao investimento acionário é logicamente superior ao risco associado 

à expectativa de retorno sobre mútuo. Estas as razões financeiras que informam as normas 

jurídicas societárias, as quais estabelecem que o direito ao lucro seja condicional e de 

satisfação subordinada ao pagamento de todos os créditos que lhe são prioritários. Já a relação 

de crédito tem sua existência, validade e eficácia jurídicas determinadas independentemente 

do sucesso da atividade do tomador. A efetiva capacidade de satisfação do crédito é que 

depende da solvência do devedor e nesta medida afeta o cálculo do risco e a conseqüente 

determinação do custo de capital associado ao financiamento via mútuo.  

Se o pressuposto para que os sócios invistam na sociedade é de que haja expectativa de 

maior remuneração sobre o investimento do que os juros de mercado remunerariam sua 

poupança, isto implica que, da perspectiva da empresa, o custo de capital associado à emissão 

de quotas ou ações deve ser superior ao custo de capital relativo à tomada de mútuo. Isto é: 

consideradas duas classes potenciais de financiadores, investidores e mutuantes, os 

administradores da sociedade que contempla a obtenção de financiamento na forma de 

emissão de ações ou quotas sabem que, para que a sociedade possa atrair novos sócios ou 

convencer os atuais a reinvestirem, a empresa deve ser capaz de produzir retorno superior ao 

que seria necessário para pagar os juros dos alternativos possíveis financiadores, os mutuantes.  

Em vista disto, surge uma série de questões que a teoria das Finanças Corporativas se 

propõe a investigar: o que explica e motiva certas empresas a se capitalizarem mais fortemente 

junto ao mercado acionário ao invés de tomarem empréstimos? Se em princípio o custo 

associado à tomada de empréstimos (juros) é inferior ao custo associado à emissão de ações 

(dividendos ou valor de negociação em mercados líquidos), por que então as empresas não 

                                                                                                                                                         
investimento. (COPELAND, Thomas E.; WESTON, J. Fred; SHASTRI, Kuldeep. Financial Theory and 
Corporate Policy, 4 ed., New York: Addison Wesley Publishing Company, 2005). 
42 A justificativa financeira para alocação do poder de controle aos sócios é perfeitamente compatível com o 
conceito jurídico de controle sobre a atividade empresarial, o qual se encontra sob o dever positivo de satisfazer 
interesses afetados por tal atividade. Neste sentido, v. COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, 
Calixto. O Poder de Controle na Sociedade Anônima, 4 ed., Rio de Janeiro: Forense, p. 121-144, 2005. 
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optam por se financiar exclusivamente pelo meio em tese mais barato, que é o mútuo?43 

Haverá um ponto ideal ou ótimo de equilíbrio entre financiamento via capital próprio e 

financiamento com recursos de terceiros?  

As questões acima têm desdobramentos diretos sobre o Direito da Insolvência. Elas 

indicam as bases sobre as quais se constroem as hipóteses indicadas logo na introdução a este 

Capítulo. Os riscos associados às expectativas de retornos sobre mútuo e sobre investimento 

são determinados pelo desempenho econômico da empresa e pela eficácia real ou social do 

conjunto de instrumentos destinados à recuperação do investimento e do crédito. As normas 

jurídicas, dentre as quais o Direito da Insolvência, são parte fundamental de tal conjunto. 

Distintas percepções de risco associadas a cada fonte de financiamento, por sua vez, afetam os 

padrões de governança corporativa observados em cada economia. A questão elementar, 

portanto, é identificar as matrizes endógenas à empresa, dos problemas de aumento de riscos 

associados a desempenho financeiro da empresa e recuperação de investimento e de crédito. 

Vejamos a seguir como a teoria ou teorias das Finanças Corporativas têm-se 

desenvolvido ao tratarem das questões apontadas.  

 

2.3 Contribuições da Teoria das Finanças Corporativas para o Direito aplicável à 

Insolvência Empresarial 

 

A teoria, que não chega a se constituir como monolítica, é formada por contribuições 

da literatura de Finanças Corporativas desenvolvidas a partir dos anos 1970. Um pouco mais 

tarde, sobretudo a partir da década de 1980, passam a ser integradas à literatura jurídica 

produzida nos Estados Unidos, nos campos da regulação do mercado de capitais, Direito 

Societário e disciplina aplicável à insolvência.  

Entre as mais significativas contribuições à teoria das Finanças Corporativas a partir da 

década de 1970, encontram-se os estudos desenvolvidos a partir das seguintes perspectivas: 

(1) Teoria da Agência44; (2) incorporação do reconhecimento da existência de assimetrias de 

                                                 
43 Neste ponto, apenas para desenvolver o raciocínio que segue, não são relevantes questões como o problema da 
subcapitalização e os problemas associados ao estágio de desenvolvimento do mercado de capitais e oferta real 
de crédito. Tais questões serão tratadas oportunamente neste trabalho. 
44 Não se deve confundir o significado da relação de agência para a literatura econômica e financeira, que nada 
mais é do que uma metáfora útil, com a natureza jurídica de um contrato de agência. Na literatura econômica, 
uma relação de agência costuma ser definida como um contrato onde o principal delega autoridade a um agente, 
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informação no mercado; e (3) assunção quanto à extração de benefícios privados de posições 

de controle sobre a sociedade (isto é, apropriados individualisticamente, ao invés de 

compartilhados). 

Até os anos 1970 ignorava-se, no âmbito da teoria das Finanças Corporativas, o fator 

“motivos, preferências e incentivos” dos administradores e controladores da empresa (os 

“agentes internos”) e daqueles que com ela estabelecem negócios jurídicos (os “agentes 

externos”). Quanto aos agentes externos, não havia a incorporação às premissas de trabalho 

teórico de que sofrem de desvantagens informacionais em relação aos agentes internos da 

empresa. Além disso, negligenciava-se o conteúdo da própria disciplina jurídica aplicável à 

falência na formulação de hipóteses na teoria das Finanças Corporativas. As hipóteses de 

trabalho em relação aos efeitos provocados pela ameaça de falência sobre as decisões 

financeiras anteriormente à década de 1970 acabaram sendo em larga medida superadas ao 

longo das últimas décadas.  

Embora Berle e Means tivessem identificado os problemas que surgem da separação 

entre propriedade e controle já em 1932, não chegaram a desenvolver uma teoria que 

permitisse compreender e justificar os diversos arranjos destinados a alinhar interesses entre 

                                                                                                                                                         
que deverá agir em nome do principal. Uma vez estabelecido como premissa comportamental dos agentes que 
ambas as partes numa relação de agência são maximizadoras de utilidade (isto é, desejam ampliar ao máximo as 
possibilidades de obtenção de recompensas para si), supõe-se que o agente eventualmente age em persecução da 
realização dos seus próprios interesses, em detrimento dos interesses do principal. O problema fundamental que a 
teoria da agência coloca, portanto, é o de como alinhar a ação do agente aos interesses do principal. No artigo 
seminal intitulado “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure”, Michael 
C. Jensen e William H. Meckling mostraram que não apenas o principal incorrerá em custos de monitoramento 
para limitar a probabilidade de abuso por parte do agente no desempenho de suas atividades, mas muitas vezes 
será também no interesse do agente arcar com custos de “afiançamento” (bonding costs) que protejam o principal 
contra potenciais efeitos prejudiciais associados às atividades do agente. Esses custos, conhecidos como “custos 
de agência” podem ser também referidos como custos da separação entre propriedade e controle. A relação de 
agência é uma metáfora bastante útil, se empregadas as necessárias ressalvas e qualificações, para se 
compreender as relações existentes entre: (i)  sócios e administradores da sociedade; (ii) sócios controladores e 
minoritários; (iii) credores e administradores; e (iv) entre trabalhadores e admininstradores da sociedade. Tal 
relação é qualificada e problemática pelo grau de discricionariedade outorgado ao administrador, necessário ao 
desempenho de suas atividades. Os custos de agência são sempre positivos no mundo real. Entretanto, podem 
variar de empresa para empresa, indústria para indústria, dependendo de, entre outros fatores, os custos de (a) 
execução de políticas e normas; (b) reunião de informações sobre o desempenho da administração e (c) métodos 
para avaliar tal desempenho. Como se observou, os chamados “problemas de agência” resultam da 
impossibilidade de contratação para alinhamento perfeito entre interesses e preferências do principal à ação do 
agente, sendo que as decisões deste influenciam tanto a própria riqueza quanto a dos principais. Os métodos 
empregados para controlar o comportamento dos administradores são comumente referidos como “controles 
externos” e “controles internos”. Controles internos apresentam-se como mecanismos criados e impostos seja por 
força de leis societárias ou outras regulações, ou ainda por meio de mecanismos privados. Já os controles 
externos são desenvolvidos de fora da empresa, isto é, por agentes do mercado ou como sanções previstas em 
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sócios controladores e minoritários, administradores e sócios, quanto menos entre sociedade e 

empregados, sociedade e credores, etc. Tais arranjos são justamente destinados a mitigar o 

problema de agência entre os titulares de diversos interesses. É apenas a partir de 1976, com a 

contribuição fundamental de Jensen e Meckling, ao identificarem o problema de agência, que 

passa a ser possível a articulação das razões que explicam e permitem reconhecer legitimidade 

à série toda dos arranjos mencionados. Em especial, Jensen e Meckling reconhecem cláusulas 

presentes em contratos de financiamento como respostas necessárias ao problema de agência 

enfrentado entre mutuantes e tomadores.45 

Alguns avanços importantes em direção à formação da Teoria da Agência já 

começavam a surgir no início da década de 1970. Já em 1972, contrariando uma série de 

autores até então, Stiglitz observa que a possibilidade de falência, ainda que remota, 

representa fator relevante pelos administradores de sociedades ao decidirem quais devam ser 

as políticas de investimento da empresa. Stiglitz ressalta o efeito dos conflitos de interesses 

entre credores e sócios, sugerindo que a maximização do valor da ação pode não coincidir 

com a maximização do valor da empresa. Isto porque, conforme observa, num primeiro 

momento do ciclo econômico da empresa em que o financiamento é provido apenas com 

recursos dos sócios, os mesmos se preocuparão em fazer com que os administradores 

escolham projetos que remunerem o capital investido, evitando a falência. O histórico de tais 

decisões inclusive amplia a capacidade de tomada de empréstimos de terceiros. Contudo, uma 

vez obtido o financiamento de terceiros, Stiglitz observa que a responsabilidade limitada dos 

sócios faz que eles procurem influenciar a administração a tomar decisões relativamente mais 

arriscadas, agora que o eventual resultado negativo das mesmas impacta de modo 

proporcionalmente mais intenso “o dinheiro dos outros”, isto é, a probabilidade de 

recuperação dos créditos fornecidos por mutuantes. Conforme a empresa se aproxime da 

perspectiva de quebra, os efeitos de tal possibilidade se tornam mais agudos. Isto é ainda 

agravado pela sempre presente discrepância de expectativas entre tomadores e mutuantes 

quanto à real capacidade de repagamento dos mútuos, que é também crescente conforme a 

                                                                                                                                                         
normas jurídicas. (JENSEN, Michael; MECKLING, William. Theory of the firm: managerial behavior, agency 
costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, v. 3, p. 305-360, October, 1976). 
45 Ver texto que acompanha a nota 44. Questões que freqüentemente chegam aos nossos tribunais, resultantes de 
problemas de agência, dizem respeito a cláusulas tipicamente presentes em acordos de acionistas.  
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probabilidade de quebra. Daí porque defende a importância do desenvolvimento de modelos 

de endividamento ótimo.46  

A manifestação concreta de que a maximização do valor da ação não coincide com a 

maximização do valor da empresa é clara: em cenários de alto endividamento, na medida em 

que os sócios estejam livres para fazer com que a empresa assuma projetos excessivamente 

arriscados, o valor da quota ou ação será desproporcionalmente superior ao valor da empresa, 

já que apenas os sócios se beneficiam dos eventuais ganhos, por expropriação dos 

trabalhadores e credores. Este ponto ainda será retomado ao longo do capítulo. Como se verá 

adiante, as observações de Stiglitz têm grande relevância normativa para o Direito. 

Brennan salienta que a incorporação de incertezas nos ambientes decisórios aos 

modelos teóricos das Finanças Corporativas a partir do final dos anos 1970, acompanhada da 

expansão do campo aplicativo da Teoria dos Jogos, constitui objeção explícita aos paradigmas 

neoclássicos. Essas novas perspectivas se integram reciprocamente e seus efeitos em termos 

de abordagens a uma série de problemas são profícuos: até antes da formulação da Teoria da 

Agência por Jensen e Meckling e das contribuições de Stiglitz, acreditava-se que as decisões 

quanto à composição da estrutura de capital eram puramente influenciadas por fatores 

tributários. Uma vez que não se enxergava a distinção e conseqüentes implicações entre valor 

da ação e valor da empresa, não era possível perceber a relação dinâmica entre as decisões de 

financiamento e as decisões de seleção de projetos de investimento.47  

Se a existência do conflito entre sócios e credores e respectivas implicações para a 

composição da estrutura de capital já vinham sendo exploradas a partir de Stiglitz no início da 

década de 1970, a introdução da Teoria da Agência enriquece a compreensão sobre a dinâmica 

das decisões da administração, que deve satisfazer não apenas o interesse dos sócios, mas os 

interesses de todos aqueles que contratam com a empresa. Até então, sob predomínio da 

influência dos trabalhos de Modigliani e de Miller sobre a irrelevância da composição da 

estrutura de capital para determinação do valor da empresa, não se percebia que o conflito de 

interesses entre sócios e credores e o modo como tal conflito é solucionado pela administração 

da sociedade produzem efeitos sobre o valor da empresa.  

                                                 
46 STIGLITZ, Joseph. Some Aspects of the Pure Theory of Corporate Finance: Bankruptcies and Take-overs. 
The Bell Journal of Economics and Management Science, v. 3, n. 2, p. 461-464, Autumn, 1972. 
47 BRENNAN, Michael. Corporate Finance over the Past 25 Years. Financial Management, v. 24, n. 2, p. 12, 
Summer 1995. 



 

 51 

A Teoria da Agência ilumina a lógica de incentivos relacionados às decisões de 

financiamento e de investimento, o que necessariamente representa objeção às proposições de 

Modigliani e Miller.48 Conclui-se que a composição da estrutura de capital afeta sim o valor 

da empresa. 49 

Considerando que os administradores devem selecionar projetos de investimentos para 

as empresas e dado um leque de opções entre projetos, cada qual com uma taxa de risco e 

retorno própria, percebe-se que os administradores escolhem projetos conforme o perfil do 

financiamento da empresa: quanto maior o capital próprio, maior a liberdade para assumirem 

riscos. Já administradores de empresas proporcionalmente mais endividadas com mútuos de 

terceiros (e portanto com a obrigação de gerar caixa para pagar o principal mais juros a termo 

certo) têm relativamente menor liberdade para selecionar projetos eventualmente mais 

rentáveis. A rentabilidade é uma função do risco. Contudo, o comportamento conservador por 

parte de administradores de sociedades financiadas com recursos de terceiros só se manifesta 

                                                 
48

 Em 1958 e 1963, Modigliani e Miller publicaram seus trabalhos seminais sobre custo de capital, valor da 
empresa e estrutura de capital. São premissas teóricas de Modigliani e Miller: (1) indivíduos podem tomar e 
emprestar a uma taxa livre de risco; (2) não há custos associados à quebra da empresa ou à crise do negócio que 
afetem a escolha sobre o modo de composição da estrutura de capital; (3) empresas emitem apenas dois tipos de 
títulos: dívida livre de risco (correspondente à taxa básica de juros praticada no mercado) e títulos representativos 
de frações do capital (associados a risco); (4) todas as empresas se encontram na mesma classe de risco; (5) 
tributos sobre os rendimentos da empresa são a única forma de oneração imposta pelo governo; (6) os fluxos de 
caixa são constantes (despreza-se crescimento); (7) informação entre insiders (administradores e controladores) e 
outsiders (acionistas minoritários, trabalhadores e credores) é simétrica; (8) administradores maximizam a 
riqueza dos acionistas; (9) fluxos de caixa operacionais não são afetados por alterações na estrutura de capital. Se 
a empresa emite dívida, o fluxo de caixa depois de pagos os tributos deve ser segmentado entre mutuantes e 
sócios. Sócios recebem fluxo de caixa líquido depois de pagos juros e tributos. Mutuantes recebem juros sobre os 
recursos por eles emprestados. O valor de uma empresa com endividamento corresponde à soma do valor 
descontado dos dois tipos de fluxo de caixa. Na ausência de imperfeições de mercado, para Modigliani e Miller o 
valor da empresa deveria ser completamente independente de tipo de financiamento selecionado (seja via capital 
próprio ou de terceiros). Daí a chamada “proposição da irrelevância No. 1” de Modigliani e Miller, de que o valor 
de mercado das empresas independe da composição de sua estrutura de capital. (MODIGLIANI, Franco; 
MILLER, Merton H. The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment. American 
Economic Review, v. 47, n. 3, p.261-297, June, 1958 e MODIGLIANI, Franco; MILLER, Merton H. Corporate 
Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction. American Economic Review, v. 53, n. 3, p. 433-443, June, 
1963). 
49 Miller ainda retoma a proposição da irrelevância em 1988. Para Miller, o que justifica que as empresas não 
sejam “tendentemente ao infinito” financiadas com recursos de terceiros não é a ameaça dos custos da crise 
financeira da empresa ou os custos com o processo falimentar, mas a diversidade no tratamento tributário dos 
fornecedores de capital à empresa. Nos Estados Unidos, pelo menos durante uma determinada época, a tributação 
sobre juros e dividendos era mais elevada do que a tributação sobre ganhos de capital, a qual ainda poderia ser 
diferida até a realização do investimento. Empresas emitiriam dívida para indivíduos ou entidades com 
características diversas, em termos de tratamento tributário, daqueles para os quais emitiriam ações. Assim, 
considerado o impacto sobre a estrutura de capital a partir da diversidade na tributação sobre fornecedores de 
capital à empresa, o valor da empresa não é afetado pela escolha do perfil de alavancagem, sendo este irrelevante 
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quando os mutuantes dispõem de instrumentos eficazes de monitoramento da atividade dos 

tomadores. Caso contrário, isto é, em presença de financiamento com recursos de terceiros não 

devidamente monitorado, observa-se o fenômeno que Stiglitz descreveu, que é o potencial de 

expropriação de riqueza da empresa em benefício dos sócios e/ou dos administradores.  

Como visto, as decisões de investimento não são apenas afetadas pelo perfil de 

financiamento, mas pela percepção que os administradores têm a respeito da eficácia dos 

mecanismos de agência sobre suas decisões. Em trabalhos desenvolvidos a partir de Myers50, 

apresenta-se a função da estrutura de capital na criação e no controle de problemas de agência. 

Dadas as relações estabelecidas por força da emissão de ações, títulos de dívida ou tomada de 

mútuo nas decisões de financiamento, questiona-se em que medida cada feixe de atributos 

jurídicos associado a cada uma de tais relações impõe maior ou menor grau de monitoramento 

e sancionamento sobre as decisões dos administradores quanto aos projetos de investimento. 

A partir das contribuições mencionadas, estudos na teoria das Finanças Corporativas 

começam a enfocar as seguintes questões: Os sócios estão bem aparelhados para intervirem na 

administração da empresa em hipóteses de más decisões de investimento? Os contratos de 

mútuo impõem limites às decisões de investimento da empresa tomadora? Como os próprios 

administradores reagem à perspectiva de terem suas decisões de investimento questionadas 

por sócios ou limitadas por termos presentes em contratos de mútuo? Será que em função de 

eventuais ameaças de questionamentos de suas escolhas por sócios, debenturistas ou 

mutuantes os administradores redirecionam as próprias decisões de financiamento da 

empresa?  

Com base nas questões acima, desdobram-se outras de direta importância para o 

Direito: (i) quais são os instrumentos de redução dos custos de agência (que no seu conjunto 

se denominam mecanismos de governança corporativa) mais observados numa dada 

economia? (ii) além dos instrumentos de redução dos custos de agência explicitamente 

previstos pelo Direito51, quais outros devem ser reconhecidos como legítimos? (iii) em que 

                                                                                                                                                         
para o valor da empresa. Cf. MILLER, Merton. The Modigliani-Miller Propositions After Thirty Years. The 
Journal of Economic Perspectives, v. 2, n. 4, p. 99-120, Autumn, 1988.  
50 MYERS, Stuart C. Determinants of Corporate Borrowing. Journal of Financial Economics, v. 5, p. 147-175, 
1977. 
51 Na lei acionária brasileira são exemplos de instrumentos destinados ao alinhamento entre interesses dos  
sócios, entre outros: as previsões sobre a determinação do dividendo obrigatório caso omisso o estatuto (art. 202); 
as vantagens ou preferências que devem ser conferidas às ações preferenciais (art. 17) (embora existam fortes 
argumentos de que a dualidade de classes por si só já é um custo de agência adicional, não compensável pelas 
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medida as normas aplicáveis à insolvência empresarial compõem um conjunto coerente com 

os demais mecanismos de governança? (iv) uma vez considerado todo o conjunto de 

mecanismos de governança corporativa tidos como legítimos pelo Direito, inclusive os 

previstos no diploma aplicável à insolvência, como afetam o comportamento dos agentes no 

que diz respeito à probabilidade de (iv.a) evitarem a insolvência empresarial e ao mesmo 

tempo estimularem o investimento rentável, não excessivamente arriscado? (iv.b) estimularem 

liquidações socialmente desejáveis e (iv.c) estimularem a recuperação de empresas viáveis? 

As literaturas financeira e societária exploram ricamente os mecanismos de 

governança internos das sociedades, isto é, os instrumentos destinados a promover o 

alinhamento entre sócios controladores e minoritários e entre o conjunto de sócios e os 

administradores. Entre os diversos mecanismos internos mais comumente estudados, incluem-

se os efeitos da dualidade de classes acionárias, a política de dividendos, acordos de votos 

entre acionistas ou quotistas, restrições à livre alienação de quotas ou ações, políticas de 

remuneração de administradores, e, mais recentemente, o papel dos investidores institucionais.  

Ao lado dos controles internos acima referidos, são indicados como mecanismos de 

controle externos, presentes em maior ou menor grau conforme os padrões de concentração 

acionária e de financiamento, o mercado de emprego de executivos, o mercado de controle 

societário52, o mercado de produtos, a revisão judicial das decisões societárias, e as relações 

entre a sociedade e seus mutuantes. 

Como se sabe, o padrão de financiamento de parte expressiva das grandes empresas 

nos Estados Unidos é de capitalização em mercados de ações e de dívida, com característica 

de dispersão. O problema típico de agência naquele país se dá entre administradores e 

acionistas ou entre administradores e titulares de instrumentos de dívida dispersa. Os 

acionistas das companhias abertas naquele país são caracterizados por comportamento 

tipicamente passivo, e muitas vezes a literatura especializada assume que atuem com 

estratégia de diversificação de carteira ou portfolio.53 Diante do fortalecimento dos 

                                                                                                                                                         
preferências ou vantagens que possam ser previstas no estatuto, nem por condições de alta liquidez); preferência 
para a subscrição de ações, partes beneficiárias conversíveis em ações, debêntures conversíveis em ações e bônus 
de subscrição (art. 109, inc. IV e art. 171); o “tag-along” na alienação de controle da companhia aberta (art. 254-
A). 
52 Para uma crítica à própria noção de um mercado de controle acionário, ver SALOMÃO FILHO, Calixto. 
Alienação de Controle: A Nova Disciplina. O Novo Direito Societário, São Paulo: Malheiros, 1998. p. 135-159. 
53 A estratégia de diversificação de carteira é uma técnica de minimização do risco associado a investimentos. 
Basicamente, propõe a distribuição de recursos para investimento entre ativos de diferentes naturezas, como, por 
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investidores institucionais na economia dos Estados Unidos nos últimos anos, muitos 

estudiosos têm procurado investigar em que medida podem tais grupos constituir uma “nova 

promessa” no exercício de monitoramento e efetiva participação na gestão das companhias das 

quais são acionistas. Mas até então, e mesmo paralelamente às abordagens tradicionais à 

governança corporativa que enfocam as relações intra-societárias, desenvolveu-se um corpo de 

literatura interessado no papel dos bancos como agentes de disciplina na governança das 

tomadoras de mútuos.54 

Especialmente a partir da década de 1980 tornou-se bastante popular entre estudiosos 

de Finanças Corporativas e Direito nos Estados Unidos o interesse por investigar os benefícios 

à qualidade da governança corporativa associados ao financiamento via dívida por mútuo 

bancário. A idéia é que sociedades cujo financiamento é representado em proporção 

relativamente superior por emissão de ações, e com capital pulverizado entre múltiplos 

acionistas, não oferecem os incentivos apropriados para disciplinar a conduta de 

administradores.  

Justamente em função do padrão de financiamento e de governança das empresas 

brasileiras, conforme será exposto adiante em maior detalhe, interessa introduzir algumas 

considerações a respeito do papel das relações entre tomadoras não-financeiras e bancos 

comerciais mutuantes sobre a governança corporativa.  

 

2.4 O potencial dos instrumentos externos de governança corporativa para evitar a crise 

econômico-financeira das sociedades: efeitos dos empréstimos monitorados sobre a 

gestão das tomadoras 

 

Ao longo desta tese, tem-se mostrado que muitos dos problemas associados à crise 

econômico-financeira das empresas derivam da combinação entre dois fatores: a assimetria de 

informações entre os afetados pela crise quanto à situação da devedora e a ausência de 

instrumentos capazes de reverter a crise. A crise associa-se, portanto, a problemas de agência. 

                                                                                                                                                         
exemplo, ações, imóveis, ouro, commodities, etc., sendo que não deve haver perfeita correlação entre as 
respectivas taxas de risco.  
54 Ver TRIANTIS, George G.; DANIELS, Ronald J. The Role of Debt in Interactive Corporate Governance. 
California Law Review, v. 85, p. 1101, 1993; BAIRD, Douglas G.; RASMUSSEN, Robert K. Private Debt and 
the Missing Lever of Corporate Governance. University of Pennsylvania Law Review, v. 154, p. 1209-1251, 
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A idéia é que a crise deriva da falha dos mecanismos internos e externos de governança 

corporativa.  

Vimos também que os problemas de assimetria de informações estão, por exemplo, à 

base das normas que determinam a ineficácia ou a revogação, conforme o caso, de atos 

praticados durante o período que vai desde o termo legal até o requerimento da recuperação ou 

a decretação de falência, já que tais atos são implicitamente presumidos como fruto de 

pagamentos preferenciais a determinados credores. Os pagamentos preferenciais só ocorrem 

porque, da perspectiva da devedora, pode ser conveniente favorecer determinados credores. 

Devedora e credor favorecido têm aí informações não disseminadas entre os outros 

stakeholders e se utilizam de tais informações para obter alguma vantagem em detrimento dos 

demais. 

Como se verá adiante, os bancos comerciais no Brasil desempenham papel relevante 

como agentes externos de governança corporativa de suas tomadoras, sobretudo quanto às 

empresas de grande porte. Este fato deve ser incorporado à análise crítica da adequação do 

modelo adotado pela Lei à realidade brasileira. O ponto de partida é distinguir entre os 

aspectos positivos e os negativos da influência potencial dos bancos sobre empresas em crise 

no país. Somente assim podem ser testadas ou discutidas as hipóteses apresentadas na 

introdução a este capítulo.  

Diante de um quadro de assimetria de informações quanto à situação econômico-

financeira da empresa em perspectiva de crise, o stakeholder que a elas tiver acesso encontra-

se em posição privilegiada em relação aos demais. O detentor da informação pode assumir três 

tipos de posturas: (i) disseminar a informação, o que gera benefícios a outros stakeholders; (ii) 

utilizar-se da informação em benefício próprio e com perdas para os demais; ou (iii) adotar 

postura neutra. A posição privilegiada se afere pelo acesso a informações não tornadas 

públicas e pela capacidade de adotar alguma medida que possa produzir efeitos negativos ou 

positivos sobre as posições dos outros stakeholders.  

Como se percebe, o uso de posições privilegiadas com relação às informações da 

situação econômico-financeira da devedora tem efeitos tão mais intensos quanto mais próxima 

a caracterização jurídica da insolvência. Diante do potencial de dano associado à utilização de 

                                                                                                                                                         
2006; FEIBELMAN, Adam. Debt as a Lever of Control: Commercial Lending and the Separation of Banking and 
Commerce. University of Cincinnati Law Review, v. 75, p. 943-975, 2007. 
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informações privilegiadas, o Direito sanciona condutas fruto da utilização de tal posição 

quando impõe perdas à comunidade de credores.  Isto não quer dizer que os agentes externos 

da sociedade sempre assumam posturas que sejam danosas aos demais stakeholders quanto às 

posições privilegiadas que ocupam.  

Note-se que a possibilidade de ocupar a posição privilegiada aqui discutida não se 

confunde com a hipótese de controle externo. Nesta última, o agente externo subordina o 

comando da controlada sem assumir o risco próprio exigido pela posição de controle, que é a 

de credor residual. A postura de determinado stakeholder externo com posição privilegiada 

que gera benefícios aos demais é aquela que se reflete em ações com potencial de evitar ou 

mitigar a crise econômico-financeira da devedora em comum. Partindo-se deste ponto, cabe 

perguntar por que é que e em quais circunstâncias os bancos mutuantes mostram-se mais aptos 

do que outros stakeholders a assumir postura que produz externalidades positivas. 

Observações freqüentes e gerais sobre o comportamento da devedora oferecem uma 

das indicações mais claras do porquê de os bancos mutuantes serem em princípio monitores 

mais aptos do que outros stakeholders externos. O comportamento que interessa sobretudo ao 

Direito aplicável à Insolvência Empresarial dá-se quanto ao modo como a devedora lida com 

seu passivo exigível e vencido no período anterior à quebra ou ao requerimento da 

recuperação. 

Ao longo do período que se inicia a partir do momento em que a devedora começa a 

experimentar crise financeira até a configuração jurídica da insolvência, a devedora 

geralmente seleciona as dívidas vencidas que “prefere” adimplir. Nesse processo de seleção, a 

devedora considera principalmente dois fatores, além, obviamente, do montante da dívida e 

sua disponibilidade de geração de caixa: (i) a necessidade de dar continuidade à relação com o 

credor para a atividade da empresa; e (ii) a capacidade e agilidade do credor para obtenção da 

satisfação de seu crédito contra o patrimônio da empresa (sendo que a capacidade é também 

uma função do grau de dependência que cada credor tem em relação à continuidade da 

atividade da empresa devedora). Esses dois critérios elementares explicam o porquê da 

constatação prática tão freqüente de que a primeira categoria de dívidas que a devedora deixa 

de pagar é a tributária, ao passo que a última corresponde às dívidas contraídas na aquisição a 

crédito de bens ou serviços de fornecedores essenciais para a atividade, quando tais 

fornecedores não dependem eles próprios da continuidade da atividade da devedora.  
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Neste quadro, os bancos mutuantes são em princípio melhor posicionados para 

monitorar a devedora e beneficiar os demais stakeholders com a informação detida, já que têm 

também a capacidade de fazer com que a devedora redirecione suas decisões de modo a evitar 

a crise. Por que outros grupos de stakeholders externos geralmente não têm semelhante 

capacidade?  

As razões são as mesmas que explicam os critérios utilizados pela devedora para 

selecionar quais credores favorecer ao contemplar a perspectiva de insolvência: (a) 

trabalhadores; (b) credores quirografários, exceto os credores financeiros; ou (c) o grupo de 

credores com garantias reais. 

O grupo de trabalhadores, ainda que bem informado, geralmente não terá meios de 

redirecionar o curso de ações da devedora. O fato de depender com maior intensidade da 

continuidade das atividades dela impede tal grupo de usar eficazmente da “estratégia de saída” 

(rescisão do contrato de trabalho) como ameaça ponderável pelos administradores da 

devedora. Esta é a razão, aliás, que legitima o direito de greve. 

O grupo de credores quirografários é composto por titulares de interesses bastante 

diversos. A diversidade se dá mesmo dentro do sub-grupo de fornecedores de bens e serviços. 

Há quatro possibilidades aqui, excluindo os fornecedores de capital financeiro: (b.1) 

indiferença recíproca entre devedora e credor – as relações são mutuamente substituíveis, seja 

por sua natureza, seja pela inexpressividade do montante do crédito. Por isto não se justificam 

custos com monitoramento e eventualmente nem mesmo a cobrança direta, sendo freqüentes 

as cessões do crédito a uma factoring ou outros interessados; (b.2) relativa indiferença da 

devedora quanto à manutenção da relação com o credor e dependência do credor quanto à 

continuidade da relação – a situação do credor é análoga à do grupo de trabalhadores; (b.3) 

dependência da devedora e relativa indiferença apenas do credor quanto à manutenção da 

relação – esse é o típico caso de fornecedores essenciais de bens ou serviços à atividade da 

devedora (a essencialidade aqui deriva do grau de utilidade para a atividade da devedora e do 

grau de fungibilidade do fornecedor). Porque a devedora depende do fornecimento contínuo e 

sabe que o credor é relativamente indiferente ao término da relação, tal credor costuma ser o 

mais favorecido do grupo. Geralmente, essas operações seguem a modalidade de vendas a 

crédito, na qual o credor tem a oportunidade de reavaliar o interesse em manter as relações 

com a devedora a cada vencimento dos prazos da venda, usualmente entre 30 e 60 dias da 
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entrega do bem ou serviço. Tal credor sabe que é o mais favorecido e por isso não terá 

motivos para disseminar a informação sobre a situação da devedora na medida em que 

continue a ser pago. Ao inadimplir suas obrigações frente a tal credor, a devedora passará a 

transmitir um sinal inequívoco de crise financeira à comunidade de credores, mas então 

geralmente será tarde para reverter o quadro; e (b.4) inter-dependência – aqui a crise da 

devedora se comunica ao credor e vice-versa. Estruturas de dependência recíproca ensejam 

adoção de mecanismos de auxílio mútuo ao longo da relação. O fato do surgimento da crise 

indica que tais mecanismos foram ineptos a conter a crise.  

Já quanto aos bancos, nenhuma das classes acima sugeridas se adapta perfeitamente às 

suas relações com a devedora. Isto porque, embora via de regra não sejam dependentes da 

continuidade da devedora, a natureza da atividade da instituição financeira, as regulações às 

quais estão sujeitas e as características dos contratos de mútuo impõem maior 

conservadorismo em relação ao risco associado ao inadimplemento das tomadoras, o que não 

permite que os bancos assumam posturas semelhantes à de credores não financeiros, seja 

quanto à concessão do crédito, seja quanto à tolerância quanto a inadimplementos. Além 

disso, os mútuos concedidos pelos bancos geralmente têm prazo de vencimento superior ao do 

crédito mercantil (correspondente às vendas a prazo), o que significa que os bancos têm 

desvantagem relativa em comparação a outros fornecedores essenciais, já que estes podem 

reavaliar a relação em prazos mais curtos. Sobretudo fornecedores essenciais, como apontado,  

contam com a perspectiva de favoritismo por parte das devedoras. Entre inadimplir mútuo 

bancário e inadimplir obrigações com fornecedores essenciais, as devedoras geralmente 

preferem inadimplir o mútuo bancário antes, na expectativa de que ainda consigam 

administrar o fluxo de caixa para pagar a dívida com atraso. Já a ruptura com fornecedores 

essenciais costuma paralisar a empresa.  

Estas são razões adicionais para que os bancos sejam em princípio mais rigorosos do 

que fornecedores não financeiros no processo de análise do risco associado à concessão do 

crédito. Por isso justifica-se e supõe-se que os bancos exijam mais e melhores informações 

sobre as tomadoras potenciais do que as exigidas por outros credores. Também por tais razões 

os bancos geralmente exigem prestação de garantias reais ao pagamento do mútuo. A função 

do juro não é intercambiável com a função da garantia real. As garantias reais somente 

costumam ser dispensadas em períodos de excesso de liquidez, ou em função do interesse dos 
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bancos em fidelizarem clientes para poderem oferecer outros produtos e serviços, o que ainda 

depende do porte e da reputação da tomadora. Como se verá adiante, as garantias reais podem 

ter por efeito a preservação do valor da empresa. 

Os aspectos acima apontados, mais do que simplesmente o poder econômico dos 

bancos ou o montante com que efetivamente contribuam para financiar tomadoras em cada 

caso considerado, indicam que os bancos comerciais são por natureza os monitores externos 

geralmente mais aptos. Isto explica o porquê da ênfase dos estudos de governança corporativa 

sobre o papel dos bancos na redução dos problemas de agência das tomadoras. 

Os potenciais efeitos negativos que podem surgir do uso oportunístico da posição 

privilegiada ocupada por mutuantes são relativamente conhecidos. Grosso modo, esses efeitos 

negativos podem resultar de dois tipos de estratégias: (i) obtenção de elevação de prioridade 

ou pagamento preferencial, em detrimento de outros credores (embora, como visto, é de 

ocorrência menos provável do que para os fornecedores de bens essenciais); ou (ii) situações 

de controle externo.  

A posição dos mutuantes pode ser especialmente privilegiada em relação à de outros 

credores nos casos de dívida concentrada, isto é, nos casos em que a maior parte da estrutura 

de capital da empresa é financiada por mútuos diretos com bancos. Em muitos casos, as 

empresas tomam a maior parte dos mútuos necessários de bancos dos quais são clientes em 

uma série de outros produtos e serviços, e com os quais concentram os recebimentos e 

pagamentos relacionados à sua atividade. A partir dessas operações, os bancos obtêm acesso 

às informações relacionadas ao fluxo de caixa de suas potenciais tomadoras. Claro que 

somente tais informações não chegam a ser suficientes para que os bancos consigam exercer 

monitoramento efetivo sobre as tomadoras. Ainda assim, tais informações geralmente são 

qualitativamente superiores às obtidas por outros stakeholders.  

Ainda que os bancos mutuantes não sejam os fornecedores de serviços de 

administração de pagamentos e recebimentos, a concessão do mútuo depende de divulgação 

de informações financeiras também qualitativamente superiores àquelas cuja publicação é 

exigida por lei, e o setor de crédito dos bancos geralmente conta com profissionais cuja 

capacidade de avaliar tais informações é mais elevada do que a dos demais stakeholders, ainda 

que estes últimos tivessem acesso a elas. Além disso, como referido, dependendo do nível de 
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oferta de crédito no mercado num determinado período, bancos irão exigir garantias reais à 

concessão do crédito, o que cria posição privilegiada em renegociações. 

O potencial de efeitos negativos do endividamento com bancos, no entanto, não deve 

ser assumido como um dado sempre verificável. Seja qual for o porte das tomadoras, em 

princípio é de se assumir que os bancos não têm interesse em perdê-las como clientes. Por 

força da regulação imposta pelo Conselho Monetário Nacional, como se verá em maior 

detalhe no Capítulo referente ao financiamento das empresas em recuperação judicial, as 

instituições financeiras são obrigadas a obedecer classificações de risco associado ao crédito 

concedido conforme diversos critérios, dentre os quais o atraso verificado no pagamento de 

parcela de principal ou encargos. Mesmo com atraso, uma vez que a tomadora tenha 

capacidade de repagar a dívida, justamente em função da preferência dos bancos por manter 

seus clientes, os bancos costumam optar pela renegociação. Mas um horizonte de insolvência 

próxima da tomadora, percebido pelo banco credor (assim como por qualquer stakeholder em 

posição privilegiada) pode ser convidativo à ação oportunística. 

O comportamento oportunístico que interessa diretamente ao Direito aplicável à 

insolvência empresarial é aquele que consiste nos pagamentos preferenciais ou na obtenção de 

elevação de prioridades entre o termo legal e o pedido de recuperação judicial ou o pedido de 

falência. Como vimos no capítulo próprio deste trabalho, é em cenários de insolvência 

iminente que se apresenta o potencial de oportunismo por parte dos credores e é isto que 

justifica a ineficácia e a revogação dos atos respectivamente relacionados nos arts. 129 e 130 

da LRE. 

Outra modalidade de ação oportunística por parte de bancos costuma ser identificada à 

situação de controle externo. Para que sejam bem compreendidas as situações de controle 

externo, é preciso que sejam devidamente distinguidas de atos que visam legitimamente 

reduzir os custos de agência na relação entre mutuante e tomadora. Estes podem ir desde 

monitoramento em maior ou menor grau sobre as atividades da tomadora, passando por 

restrições às suas políticas de financiamento e de investimento, até a sugestão de modificações 

na gestão da tomadora. Mesmo neste caso, é preciso que se reconheça que a sugestão é 

bastante diferente da exigência de substituição de administradores e é claro que somente chega 

a se colocar em quadros de declínio no desempenho econômico-financeiro da tomadora, com 

alguma condição de reversibilidade. É em tal estágio que os administradores da devedora irão 
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procurar a reestruturação da empresa, que nem sempre será concretizada pela recuperação 

extrajudicial prevista na LRE. Na realidade dos casos, muitas vezes é o próprio controlador 

que se antecipa em reconhecer que é preciso modificar a gestão para obter apoio dos credores, 

o que não necessariamente implicará a substituição de administradores estatutários. 

Freqüentemente, o controlador irá abordar os credores já assistido por consultoria 

especializada em reestruturação de empresas, pois sabe que a melhoria na qualidade da gestão 

é uma condição esperada pelos credores para que se disponham a renegociar.  

É preciso portanto que se reconheça a diferença entre mecanismos legítimos de 

redução dos custos de agência entre credores e tomadores (geradoras de efeitos positivos), e a 

tomada externa de controle. Como se verá, há razões para se assumir que certos mecanismos 

externos de governança corporativa beneficiam os demais stakeholders da empresa. Parte 

significativa dos instrumentos de governança utilizados por mutuantes consiste na operação 

das obrigações acessórias (denominados “covenants”, no jargão de mercado, ou compromissos 

acessórios) presentes nos contratos de mútuo ou nos instrumentos de emissão de títulos de 

dívida. 

Como o presente trabalho aponta, a aplicação do Direito a inúmeras hipóteses de fato 

que surgem na realidade da atividade empresarial deve considerar as dinâmicas financeiras e 

de interesses discutidas em função de seu potencial último de preservar a atividade e o valor 

da empresa. Nesta parte, em específico, não convém enumerar critérios que permitam aferir a 

legitimidade de compromissos acessórios ou outros instrumentos utilizados nas relações entre 

mutuantes e tomadoras, mas antes evidenciar os motivos que fazem deles instrumentos com 

potencial de preservação do valor da empresa. A compreensão desses motivos abre caminho 

para os tópicos subseqüentes e torna possível compreender a própria realidade brasileira. 

A partir do final dos anos 1970 e década de 1980, alguns autores passam a sugerir que 

a tomada de mútuos ou emissão de títulos de dívida associadas a uma série de compromissos 

acessórios pode inibir a expropriação de riqueza das sociedades pelos sócios, ou mesmo o 

mero desperdício de recursos da empresa.  

Já em 1978, Smith e Warner publicam um estudo sobre a função dos compromissos 

acessórios presentes nos contratos emissão de títulos de dívida, tais como debêntures. 

Impulsionados pelos trabalhos de Stiglitz e de Jensen e Meckling, a idéia original dos autores 

era verificar em que medida os compromissos acessórios presentes em contratos ou escrituras 
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de emissão de títulos de dívida exerceriam a função de alinhamento de interesses entre 

credores e sócios. Em última instância, Smith e Warner pretendiam investigar se a presença de 

tais compromissos acessórios afetaria o valor da empresa. É interessante notar que o material 

de pesquisa coletado pelos autores é constituído por um compêndio organizado pela American 

Bar Foundation, intitulado “Commentaries on Indentures”. A maior parte dos convenants 

indicados no volume tem por objeto: (i) limitação à política de dividendos; (ii) restrição à 

tomada de empréstimos adicionais, implicando ou não a subordinação do crédito respectivo ao 

contrato que impõe tais compromissos acessórios55; (iii) especificação de restrições às 

decisões de investimento, através da indicação explícita dos projetos que a empresa pode 

assumir; (iv) restrições à disposição de ativos56; (v) restrições a investimento relevante em 

outras sociedades; (vi) restrições a operações de fusão, cisão, incorporação; (vii) manutenção 

de capital de curto prazo acima de determinados níveis; (viii) obrigação de preparar e enviar 

relatórios de desempenho e demonstrativos financeiros ao agente fiduciário dos debenturistas. 

Smith e Warner retomam a proposição da irrelevância da composição da estrutura de 

capital de Modigliani e Miller. Como vimos, uma das assunções da proposição é que as 

decisões de investimento independem das de financiamento, e assim, sob a proposição da 

irrelevância, a única implicação decorrente do modo como a empresa é financiada é a 

imposição de um determinado curso distributivo ao fluxo de caixa da empresa. Os autores 

empreendem análise exaustiva a respeito do efeito esperado de cada tipo de compromissos 

acessórios sobre a política de investimento da tomadora. Em objeção à proposição de 

irrelevância, Smith e Warner sugerem que os compromissos acessórios, ao afetarem as 

                                                 
55 Interessante notar que as restrições de tomada de empréstimos adicionais impostas por tais covenants, ainda 
que não comprometam o status de prioridade do próprio crédito ao qual se referem, possivelmente visam evitar o 
problema de subinvestimento, que consiste na recusa dos sócios de aportarem recursos próprios à empresa. Este 
problema será ainda discutido adiante neste Capítulo. 
56 Smith e Warner sugerem que as cláusulas que limitam a disposição de ativos visam a produzir dois efeitos: 
preservar o valor da empresa evitando alienações de ativos segregados e evitar o fenômeno conhecido como 
“asset substitution” (literalmente, “substituição de ativos”). SMITH, Clifford W.; WARNER, Jerold B. On 
Financial Contracting – An Analysis of Bond Covenants. Journal of Financial Economics, v. 7, p. 117-161, 
1979. Asset substitution é um termo de arte em finanças e designa um fenômeno identificado por Jensen e 
Meckling freqüentemente observável em empresas substancialmente endividadas que enfrentam quadro de 
probabilidade significativa de insolvência: ao invés de investirem novos recursos na empresa, os sócios fazem 
com que ela venda ativos para gerar caixa. Acontece que em tais casos o preço alcançado pela venda do ativo é 
geralmente inferior ao que se poderia obter caso toda a unidade produtiva fosse vendida. Em seguida o produto 
da venda é utilizado seja para a aquisição de um ativo substituto de qualidade inferior ao alienado, seja 
simplesmente para pagar algum passivo. A ocorrência da substiuição de ativos obviamente depende do grau de 
especificidade da atividade à qual são cometidos os ativos. De qualquer forma, importante notar que leva à 
diminuição do valor da empresa. 
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escolhas dos projetos de investimento, produzem resultados mais eficientes da perspectiva 

produtiva. 

Uma ressalva importante que indicam, bastante conhecida aos juristas e ao mercado de 

crédito, diz respeito aos limites à interferência dos mutuantes na atividade de empresas 

tomadoras. A transgressão de tais limites imponíveis pelo Direito configura hipótese de 

controle externo, com as conseqüências da responsabilização pelo exercício do poder de 

controle.57 Como observam os autores, os compromissos acessórios descritos no compêndio, 

entretanto, estão longe de configurar ou possibilitar situações de controle externo. A maior 

parte dos compromissos acessórios procura restringir as políticas de financiamento e portanto 

indiretamente atingir as de investimento. Em nenhuma circunstância conferem aos 

debenturistas qualquer direito de exigir a troca de administradores da tomadora ou indicar seus 

membros. Esta característica atende à preocupação de evitar justamente a caracterização de 

responsabilidade do credor por abuso de influência sobre a tomadora. 

Nos Estados Unidos, o caso Taylor vs. Standard Gas Company, de 1939, constitui um 

dos precedentes para a formação da teoria conhecida como lender liability, que permite 

responsabilizar credores por abuso de influência sobre as atividades da tomadora.58 Apesar do 

precedente e de alguns outros poucos casos, é rara a responsabilização de credores por 

interferência na administração das tomadoras nos Estados Unidos. De acordo com Triantis e 

Daniels, o principal motivo é que os bancos, tipicamente em posição de exercer tal 

interferência, não o fazem por perceberem que a ingerência é muito mais custosa do que 

qualquer alternativa existente. Na clássica distinção entre as estratégias possíveis em 

organizações, os bancos geralmente preferirão a “saída” à “voz”. Se o banco credor percebe 

que as condições econômico-financeiras da tomadora se agravaram e tem garantia real sobre 

os ativos da tomadora, então geralmente irá preferir excutir a garantia a renegociar, e 

                                                 
57 Ver, neste sentido, todo o Capítulo III da Parte I de “O Poder de Controle na Sociedade Anônima” de Fábio 
Konder Comparato e Calixto Salomão Filho, Op. cit, p. 89-144. 
58 Como indica a experiência, não é socialmente desejável que o Direito contenha regras com pré-definição das 
condutas que caracterizam controle externo. Regras jurídicas, por definição, são categorias de normas que 
descrevem condutas com alto grau de especificidade. A implicação é que quaisquer condutas que não configurem 
a hipótese de incidência da norma não são por ela alcançadas. A conhecida criatividade do mercado em adaptar 
suas práticas de modo a “contornar” a aplicabilidade de normas é apenas uma parte da explicação do porquê da 
definição do controle externo demandar recurso a princípios jurídicos e análise caso a caso (assim como tantas 
outras questões em direito comercial). A questão normativa mais relevante é que, ao predefinir em regras as 
condutas sancionáveis, o Direito pode acabar tolhendo o desenvolvimento, pela ordem privada, de relações que 
geram efeitos socialmente desejáveis. 
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dificilmente irá interferir diretamente sobre a gestão das atividades da tomadora. Além disso, 

muitas cortes judiciais nos Estados Unidos respeitam a business judgment rule dos 

administradores que aceitam os termos exigidos por mutuantes.59 60 

Conforme se verá a seguir, os bancos brasileiros adotam estratégias similares em suas 

relações com tomadoras de médio e grande portes, não interferindo diretamente sobre a gestão 

das tomadoras sob qualquer hipótese. Na contratação de mútuo entre bancos e empresas de 

grande porte no Brasil a utilização de compromissos acessórios constitui prática dominante. O 

fato de que são raras as empresas de grande porte no Brasil que chegam a quebrar pode sugerir 

confirmação parcial de um dos desdobramentos da hipótese “1” apresentada no início deste 

capítulo. Entretanto, as devidas qualificações e ressalvas a esta afirmação serão apresentadas 

oportunamente. 

Em trabalho publicado em 1986, Jensen nota que os efeitos negativos dos custos de 

agência associados à presença de dívida haviam sido bastante explorados, ao passo que seus 

benefícios ignorados.61 A compreensão acurada a respeito do conjunto de possíveis vantagens 

e desvantagens associadas à capitalização com mútuo permite identificar estruturas de capital 

ótimas. A preocupação de Jensen é com o monitoramento da administração de companhias em 

que o financiamento com recursos de terceiros é inexpressivo, que geram excesso de fluxo de 

caixa livre62, mas que têm baixas perspectivas de crescimento. Caso típico, segundo aponta, é 

o da indústria de tabaco, que há anos experimenta declínio em suas taxas de crescimento, 

devido às mudanças dos hábitos de consumo da população. O problema que Jensen identifica 

é a necessidade de criar estímulos adequados para que os administradores não desperdicem o 

                                                 
59 TRIANTIS, George G.; DANIELS, Ronald J. The Role of Debt in Interactive Corporate Governance. Op. cit, 
p. 1101. Não obstante, há nos Estados Unidos legislação específica de Direito Ambiental com hipóteses de 
responsabilização do credor hipotecário por danos causados ao meio-ambiente relativos à exploração do imóvel 
coberto pela hipoteca. 
60 A business judgment rule corresponde ao princípio de discricionariedade que deve governar os atos de gestão 
dos administradores de sociedades. São pressupostos necessários: (i) que o administrador é a pessoa melhor 
qualificada e informada para decidir sobre as estratégias do negócio objeto da sociedade; (ii) que é do interesse 
do administrador exercer gestão competente e no interesse social, sob pena de destituição do cargo. Em nosso 
ordenamento, esse princípio subjaz à norma contida no artigo 158 da Lei 6.404 de 1976 na primeira parte do 
caput: “O administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contrair em nome da sociedade e 
em virtude de ato regular de gestão; (...).” 
61 JENSEN, Michael C. Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers. The American 
Economic Review, v. 76, n 2, p. 323-329, May, 1986. 
62 Fluxo de caixa livre ou “free cash flow” é o fluxo de caixa que excede o necessário para custear os projetos de 
investimentos com valor presente positivo, descontado o custo de capital. Cf. JENSEN, ibid., p. 323. Ou seja, é o 
fluxo de caixa operacional depois de: pagamento de despesas operacionais; juros, impostos, depreciação, 
amortização e exaustão (EBITDA); investimentos permanentes e necessidades de capital de giro.  
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excesso de caixa em projetos com taxas de retorno inferiores ao custo de capital ou em 

quaisquer outras destinações ineficientes do ponto de vista produtivo. Um aspecto agravante à 

conduta dos administradores nos Estados Unidos é que lá não se impõe obrigatoriedade de 

distribuição de dividendos às companhias abertas.63  

Jensen sugere que a restrição de fluxo de caixa livre por meio de tomada de 

empréstimos funciona como um bonding cost
64: o mútuo cria obrigações a taxas fixas para a 

companhia, reduzindo a disponibilidade de fluxo de caixa livre.65 Isto equivale 

conceitualmente à auto-imposição por parte dos administradores, de restrições à possibilidade 

de destinarem caixa para políticas ineficientes. O endividamento também pode produzir 

efeitos positivos no sentido de evitar a formação de um quadro de crise econômica irreversível 

da empresa. Em presença de dívida, há maior incentivo para que os administradores procurem 

redirecionar projetos da empresa que não estejam se mostrando rentáveis, do que os incentivos 

existentes no caso de financiamento pura ou majoritariamente com capital próprio. Isto pode 

evitar o surgimento das crises econômicas assintomáticas, referidas no capítulo introdutório. 

Uma das hipóteses mais freqüentes em que estas ocorrem se dá pela incapacidade do 

controlador em reconhecer que o modelo de negócio da empresa é equivocado. Ao invés de 

agir em tempo hábil, seja liquidando a empresa, seja modificando o modelo, o controlador 

                                                 
63 A não obrigatoriedade de distribuição de dividendos não necessariamente deve ser vista como negativa do 
ponto de vista normativo. Note-se, por exemplo, o caso de empresas com altas taxas de crescimento, como a 
Microsoft, que distribuiu dividendos pela primeira vez apenas em 2003. Em mercados acionários bastante 
líquidos, assumindo que o preço das ações em bolsa tenda a representar o valor da empresa, a proteção ao 
investidor dá-se pela própria liquidez: os ganhos são realizados nas operações de venda e a percepção de 
valorização da companhia é trazida a momento presente pelo mercado e incorporada ao preço da ação. Claro que 
isto supõe alguma crença na hipótese dos mercados eficientes, ainda que em suas versões semi-fortes. O fato da 
obrigatoriedade ou não da distribuição de dividendos não deve alterar o preço da ação em bolsa, que de qualquer 
modo deve refletir anúncios de distribuição futura. O que é relevante é que a não obrigatoriedade de distribuição 
de dividendos permite reinvestimento. Isto revela uma preocupação de política pública com redução do custo de 
capital, propiciando crescimento econômico. A razão subjacente à preocupação de Jensen está em que os 
administradores das companhias, apoiados na não obrigatoriedade de distribuição de dividendos, deixem de 
cumprir as expectativas da política pública que embasa a não obrigatoriedade de distribuição de dividendos, 
desperdiçando recursos. Já no Brasil, em função do padrão de financiamento das companhias, o problema de 
agência tipicamente observado se dá entre controlador e minoritários, com os conhecidos problemas dos 
benefícios privados do controle. A distribuição do dividendo mínimo obrigatório no Brasil procura enfrentar tais 
problemas; caso contrário, a atratividade de investimento acionário ficaria prejudicada. Uma questão interessante 
é verificar em que medida os percentuais previstos em lei para o mínimo obrigatório e para o preferencial afetam 
a capacidade das companhias abertas no Brasil de assumirem novos projetos de investimento. 
64 Ver nota 44, para definição de bonding cost como um dos custos da relação de agência. 
65 Segundo Jensen, outro aspecto relevante de sua teoria é que proporciona capacidade de prever quais são as 
operações de fusões e aquisições com maiores probabilidades de gerar ou destruir valor, já que muitas vezes tais 
operações são custeadas a partir de excesso de fluxo de caixa livre. (JENSEN, Michael C. Agency Costs of Free 
Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers, Op. cit., p. 327-328.) 
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procrastina a situação, muitas vezes por anos financiando de bolso próprio as necessidades 

financeiras da empresa que não é rentável, até um ponto em que se torna tarde demais para 

reverter o quadro.  

Além do aspecto do bonding cost associado ao endividamento, o monitoramento 

exercido por bancos e debenturistas pode fazer com que a presença de dívida gere benefícios a 

todos os titulares de interesses organizados pela empresa. Não somente os credores financeiros 

estão melhor posicionados do que outros stakeholders para detectar cedo problemas 

econômico-financeiros, mas podem agir mais rapidamente do que os sócios e estão melhor 

aparelhados para tanto. Isto porque a substituição de administradores é custosa, senão inviável 

do ponto de vista prático, já que freqüentemente os sócios interessados na substituição não 

conseguem alcançar quorum necessário.  

Conforme apontam Triantis e Daniels, a decisão de conceder empréstimo sinaliza ao 

mercado e aos demais stakeholders percepção de qualidade do negócio da tomadora. Em 

segundo lugar, com base na teoria de Jensen, notam que o bonding cost que consiste na 

redução do fluxo de caixa livre da empresa, como medida de disciplina auto-imposta pelos 

administradores, é também percebida e valorizada pelos demais stakeholders.66 67 Além disso, 

observam que mútuos acompanhados de garantias reais podem dificultar a redução do valor da 

empresa pela liquidação de ativos. A exigência de garantias reais, aqui, está associada ao 

problema de subinvestimento e asset substitution.68 

 

                                                 
66 TRIANTIS, George G.; DANIELS, Ronald J. The Role of Debt in Interactive Corporate Governance, Op. cit., 
p. 1102. 
67 Neste sentido, em certa medida o endividamento tem potencial de reduzir os benefícios privados do controle. 
Com menos caixa à disposição dos administradores, há expectativas de que seja menos tentadora a realização de 
despesas questionáveis. Mas os efeitos positivos do endividamento não vão tão longe a ponto de substituírem a 
necessidade de controles entre sócios e entre estes e administradores. Neste particular, Lie Uema do Carmo e 
Alexandre M. Silveira notam que um dos vários problemas da realidade normativa brasileira é o precário quadro 
normativo que imponha dever de informar com precisão os dados sobre remuneração dos administradores. 
CARMO, Lie Uema do; SILVEIRA, Alexandre M. Remuneração dos Administradores e Governança 
Corporativa. Conjuntura Econômica. v. 60, n. 7, p. 37-40, Jul., 2006.  
68 Para a definição de “asset substitution” ver nota 56. 
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2.5 Relação entre regimes aplicáveis à insolvência empresarial e padrões de governança 

corporativa e de financiamento da atividade empresarial  

 

Examinadas as razões que sugerem que a presença de endividamento, especialmente 

bancário, produz externalidades positivas a todos os titulares de interesses organizados pela 

empresa, o passo seguinte é perceber como cada conjunto de mecanismos de governança, 

interno e externo, tem sido associado aos grandes modelos de governança conforme sua 

predominância em cada país. A partir disto, tem surgido nos últimos anos uma série de estudos 

que enxerga nos diferentes perfis de regimes jurídicos aplicáveis à insolvência empresarial 

instrumentos de complementação aos mecanismos de governança corporativa.69  

Tomando como parâmetros as regulações dessas áreas em países de economias 

desenvolvidas como os Estados Unidos, a Inglaterra, a Alemanha e o Japão, tais estudos 

procuram investigar em que medida modificações introduzidas na regulação de cada uma 

dessas áreas podem afetar a eficácia da regulação das demais.70  

Conforme a hipótese “1” exposta na introdução a este capítulo, a recuperação judicial 

ou reorganization se justificaria em ambientes de mercados de capitais desenvolvidos, com 

fortes órgãos reguladores e fiscalizadores e instituições incumbidas da aplicação do direito 

                                                 
69 Estudos da década de 1980 na área de organização industrial já enxergavam as conexões entre padrões de 
financiamento, perfis de relacionamento entre bancos e tomadoras, normas de regulação bancária relativas à 
obrigatoriedade de provisionamento de créditos e os tipos de soluções encontradas para crises de empresas. Neste 
sentido, REICH, Robert B. Bailout: A Comparative Study in Law and Industrial Structure. Yale Journal on 
Regulation, v. 2, p. 163-224, Spring, 1985. Ver nota 78 e texto que a acompanha. No entanto, apenas 
recentemente tais fatores passam a ser incorporados como variáveis na formalização de modelos que permitem 
explicar a interatividade entre padrões de financiamento, governança corporativa e disciplina jurídica aplicável à 
insolvência empresarial. 
70 Neste sentido, SKEEL JUNIOR., David A. An Evolutionary Theory of Corporate Law and Corporate 
Bankruptcy. Vanderbilt Law Review, v. 51, p. 1325-1397 1998; BERKOVITCH, Elazar; ISRAEL, Ronen. 
Optimal Bankruptcy Laws across Different Economic Systems. The Review of Financial Studies, v. 12, n. 2. p. 
347-377, Summer, 1999; ARMOUR, John; CHEFFINS, Brian R.; SKEEL JUNIOR, David A. Corporate 
Ownership Structure and the Evolution of Bankruptcy Law: Lessons from the United Kingdom. Vanderbilt Law 
Review, v. 55, 2002, p. 1699; FRANKEN, Sefa. Creditor- and Debtor-Oriented Corporate Bankruptcy Regimes 
Revisited. European Business Organization Law Review, v. 5, n. 4, p. 645-676, 2004; ACHARYA, Viral V.; 
SUNDARAM, Rangarajan K.; JOHN, Kose. Cross-Country Variations in Capital Structures the Role of 
Bankruptcy Codes. AFA 2005 Philadelphia Meetings - Tuck Contemporary Corporate Finance Issues III 
Conference Paper.  Disponível em: <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=548523>. Acesso em: 
17 ago. 2006; AYOTTE, Kenneth; YUN, Hayong. Matching Bankruptcy Laws to Legal Environments. February, 
2006. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=613641>. Acesso em: 31 out. 2007. 
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relativamente eficientes.71 Em países nos quais mercados acionários e de dívida fornecem a 

maior parte dos recursos para financiamento de empresas, verificam-se maiores assimetrias de 

informação entre diferentes classes de proprietários de títulos de dívida, entre estes e 

administradores da companhia emissora, e entre sócios e administradores das empresas.72 As 

informações sobre a má situação financeira das empresas muitas vezes demoram a vir à tona 

ao mercado. Além disso, a maior complexidade da estrutura de capital imporia a necessidade 

de um procedimento capaz de induzir as partes a cooperarem, resolvendo o problema de ação 

coletiva de outra forma observável.   

Por tais razões, nos Estados Unidos, em que o padrão de financiamento da grande 

empresa se caracteriza por dispersão do financiamento (seja de capital próprio, isto é, 

dispersão acionária, seja de capital de terceiros, isto é, debêntures ou bonds), vê-se o 

procedimento de recuperação de empresas oferecido pela lei como necessário para corrigir os 

problemas de assimetria informacional entre os diversos grupos de interesses organizados pela 

empresa.73 Devido a esse problema, até o momento de configuração da crise os stakeholders 

carecem dos meios e foro próprios que lhes permitam corrigir os rumos da gestão e evitar a 

crise. O procedimento de recuperação judicial da empresa não apenas propicia fluxo de 

informações necessário entre stakeholders, mas cria um foro de deliberação coletiva entre eles 

para resolução da crise da empresa devedora. Somente de posse de informações relativas à 

gestão da empresa (indisponíveis ou de difícil acesso em momento anterior à crise) e valendo-

se de um foro coletivo de deliberação, podem os stakeholders chegar a uma solução quanto ao 

modo eficiente de superação da crise econômico-financeira.  

Assim, a reorganization prevista no Chapter 11 - Title 11 do Bankrupty Code é 

considerada peça necessária de um sistema que, em função dos padrões de financiamento e 

propriedade acionária das grandes empresas, não consegue prover mecanismos que permitam 

                                                 
71 Para o argumento de que instrumentos como a recuperação judicial são adequados somente a países cujo 
judiciário é altamente especializado, ver, em particular: AYOTTE, Kenneth; YUN, Hayong. Matching 
Bankruptcy Laws to Legal Environments, Op. cit. 
72 Diversos estudiosos argumentam que o único país que reúne tais características é os Estados Unidos. Ao 
considerarem a Inglaterra, ainda que lá a capitalização bursátil seja maior do que a observada em países como a 
Alemanha, justificam o acerto normativo da legislação inglesa ser menos favorável à reorganização pelo fato de 
se observar dívida concentrada como característica predominante da estrutura de capital das empresas daquele 
país, com alto fluxo de informações entre bancos e empresas de todos os portes. Neste sentido, ver FRANKEN, 
Sefa Creditor- and Debtor-Oriented Corporate Bankruptcy Regimes Revisited. Op. cit.  
73 SKEEL JUNIOR., David A. An Evolutionary Theory of Corporate Law and Corporate Bankruptcy. Op. cit, p. 
1341. 
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evitar a crise. A correção do problema de agência que caracteriza a governança corporativa 

nos Estados Unidos – problema esse que é assumido como intimamente relacionado à crise – 

se dá, portanto, posteriormente à sua manifestação. Justifica-se que a correção se dê 

posteriormente justamente porque outros instrumentos destinados ao alinhamento entre 

interesses de stakeholders, presentes fora do âmbito de aplicação da lei falimentar, não 

necessariamente se mostram efetivos. Por isso que ao se referirem ao modelo de governança 

estadunidense, particularmente quanto à abordagem que tal sistema confere à crise empresarial 

econômico-financeira, teóricos a denominam de uma abordagem “ex post” ou “pró-devedor”. 

Por contraste, é caracterizada como “ex ante” ou “pró-credor” a abordagem de 

sistemas jurídicos de países nos quais, em tese, operam mecanismos de governança eficazes 

para evitar o surgimento da crise. Em tais países predomina o financiamento da atividade 

empresarial via empréstimos bancários de característica concentrada, isto é, parte substancial 

dos mútuos tomados pelas empresas é obtida de um só banco ou de pequeno grupo de bancos. 

É também freqüente que os mútuos sejam garantidos com garantias reais. Inglaterra e 

Alemanha são usualmente apontados como sendo países em que prevalece tal modelo de 

financiamento da atividade empresarial, e cujos ordenamentos jurídicos tendem a favorecer 

credores com garantias reais sobre outras classes de credores e de stakeholders. A aplicação 

do Direito em tais países é considerada como altamente eficaz na proteção dos credores 

financeiros e favorável a eles.74 

Na Alemanha e no Japão, países em que a governança corporativa se caracteriza pela 

propriedade acionária concentrada das sociedades, instituições financeiras costumam ser 

também titulares de participações acionárias substanciais nas companhias. Não há nesses 

países algo que se possa identificar como um mercado de administradores profissionais como 

nos Estados Unidos. Na Alemanha, o papel de grandes instituições financeiras sobre a 

                                                 
74 Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer e Robert W. Vishny utilizam-se de dois 
conjuntos de critérios para aferir o do grau de proteção de credores. O primeiro conjunto, relacionado ao 
conteúdo de direito material, inclui os seguintes critérios: (i) posicionamento dos créditos com garantias reais na 
hierarquia de prioridades de satisfação na liquidação da empresa; (ii) existência de instituto análogo à corporate 
reorganization estadunidense; (iii) possibilidade de permanência dos administradores em seus cargos depois de 
deferida a reorganization; (iv) suspensão das ações de execução como conseqüência do deferimento do pedido de 
reorganization.  O segundo conjunto relaciona-se à eficácia na aplicação das normas jurídicas, que é aferida em 
conformidade ou não com a presença dos seguintes indicadores: (i) nível de eficiência do Poder Judiciário; (ii) 
nível de certeza quanto à interpretação da norma jurídica (rule of law); (iii) nível de corrupção institucional; (iv) 
risco de expropriação pelo Estado; (v) risco de “repúdio” de direitos contratuais pelo Estado; (vi) qualidade das 
informações contábeis. (LA PORTA, Rafael; LOPEZ-DE-SILANES, Florencio; SHLEIFER, Andrei; VISHNY, 
Robert W. Law and Finance. The Journal of Political Economy, v. 106, n. 6. Pp.1136-1145, December, 1998). 
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governança de companhias abertas não-financeiras é exercida tanto por mecanismos internos 

de controle (voto nas assembléias de acionistas), como por mecanismos externos (influência 

associada à posição de mutuantes). A qualidade de custodiantes de ações bem como a 

possibilidade de serem investidores diretos com titularidade sobre percentual substancial de 

ações das companhias, permite aos grandes bancos alemães preencher cargos nos conselhos de 

administração das investidas. Assim, bancos alemães se utilizam tanto do poder de voto 

assemblear como do poder que a qualidade de mutuantes lhes confere para influenciarem a 

gestão das mesmas empresas de cujas ações são custodiantes.75 

Em função da dupla presença de instituições financeiras na governança corporativa das 

companhias alemãs e de seu caráter de longo prazo, o modelo de governança alemão costuma 

ser chamado de “relacional”.76 Também no Japão, a governança corporativa é caracterizada 

pelo aspecto relacional, que se manifesta pelas substanciais participações acionárias cruzadas 

entre grupos de empresas, nos chamados “keiretsu”.77 O ponto que se costuma apontar como 

positivo desse modelo relacional de governança é que, como notado acima, propicia maior 

fluxo de informações entre a gestão das companhias e alguns de seus maiores stakeholders, 

especialmente os provedores de financiamento sob forma de mútuo. Isso em princípio permite 

que, ao sinal de crise econômico-financeira nas empresas sobre as quais exercem governança 

relacional, os bancos japoneses e os alemães estejam aparelhados para intervirem na gestão 

das tomadoras em tempo de evitarem o agravamento da crise.78  

                                                 
75 NANCE, Mark E.; SINGHOF, Bernd. Banking's Influence Over Non-Bank Companies After Glass-Steagall: A 
German Universal Comparison. Emory International Law Review, v. 14, p. 1305-1414, 2000.  
76 SKEEL JUNIOR., David A. An Evolutionary Theory Of Corporate Law And Corporate Bankruptcy. Op. cit., 
p. 1346. 
77 MACEY, Jonathan R.; MILLER, Geoffrey P. Corporate Governance And Commercial Banking: A 
Comparative Examination Of Germany, Japan, and The United States. Stanford Law Review, v. 48, p. 73-112, 
1995. 
78 Em 1985, Robert B. Reich publicou um estudo sobre as saídas que foram encontradas às crises econômico-
financeiras das empresas Toyo Kogyo (fabricante dos veículos Mazda), AEG-Telefunken, British Leyland e 
Chrysler no final da década de setenta e começo dos anos oitenta.  Pela comparação entre os casos, Reich sugere 
hipóteses que confirmam as teorias atuais a respeito de como as diferentes características institucionais presentes 
em cada um dos países sede das empresas encaminharam as soluções. Segundo Reich, os casos estudados 
evidenciam que o maior grau de envolvimento dos bancos nas soluções das crises das tomadoras se observa no 
Japão, seguido pela Alemanha, depois pela Inglaterra, sendo que os Estados Unidos se situaria no extremo oposto 
ao Japão. Como é óbvio, razões históricas, de economia política e de cultura explicam os perfis das instituições e 
as relações que sobre elas se formam. Reich indica, por exemplo, que a decisão do Banco Sumitomo em socorrer 
a Toyo Kogyo em boa parte foi devida ao custo político e social que uma eventual recusa em fazê-lo acarretaria. 
Segundo Reich, um custo de tal magnitude só se encontra no Japão, devido ao papel de quase agentes 
governamentais de que foram historicamente investidos os bancos privados naquele país. Por outro lado, o tipo 
de socorro do Sumitomo à Toyo Kogyo somente foi possível porque o Sumitomo reunia quantidade e qualidade 
de informações que permitiu tomada de ação em momento adequado. Já no caso da AEG, as informações às 
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Note-se que da perspectiva da teoria que justifica a existência de sistemas “pró-

credor”, o que é relevante é a verificação de que parte substancial da estrutura de capital das 

empresas é financiada por mútuos bancários, e que as instituições financeiras efetivamente 

monitoram as atividades das tomadoras. Neste sentido, Sefa Franken nota que mesmo no 

Reino Unido, não obstante a maior dispersão de capital das companhias abertas do que na 

Alemanha e no Japão, há forte presença de mútuos bancários no financiamento da atividade 

empresarial. Por isso, sugere que o fator concentração do capital acionário não é tão relevante 

quanto a presença de mútuo bancário concentrado. Para Franken, o potencial de ação dos 

mutuantes para auxiliar as tomadoras a evitar a crise deve estimular mais procedimentos de 

recuperação extrajudicial.79  

Ao fazer tal sugestão, Franken tem em mente especificamente o envolvimento dos 

bancos ingleses na reestruturação de suas tomadoras, relatado por estudos empíricos 

relativamente recentes.80 Tais estudos foram impulsionados pelo longo debate e críticas à 

experiência inglesa com o administrative receivership. O procedimento transferia direitos de 

controle sobre a empresa a credores com garantias reais flutuantes, os quais não se submetiam 

a qualquer dever de observar interesses de outros credores nem à supervisão judicial, o que 

lhes permitia proceder à liquidação das devedoras na maior parte dos casos. O Enterprise Act 

de 2002 trouxe algumas alterações à legislação anteriormente em vigor no Reino Unido, 

limitando a qualidade dos credores que podem apontar um administrator. Na realidade 

particular do Reino Unido, portanto, há uma divisão entre os que afirmam que o sistema 

conduz a liquidações prematuras, que não serão mitigadas nem com a nova legislação81 e os 

que sugerem que as liquidações só ocorrem após um exame prévio de viabilidade por parte 

                                                                                                                                                         
quais o Dresdner Bank  tinha acesso eram comparativamente inferiores às que o Sumitomo tinha a respeito da 
Toyo Kogyo. Ainda assim, tais informações, somadas ao poder interno e externo do Dresdner sobre a AEG eram 
bastantes a ponto de posicioná-lo para tomar a iniciativa de orquestrar a reestruturação da AEG. Já a British 
Leyland e a Chrysler não encontraram o mesmo suporte das instituições financeiras à suas recuperações e tiveram 
que contar com expressivo apoio governamental financeiro e não financeiro. (REICH, Robert B., Bailout: A 
Comparative Study in Law and Industrial Structure, Op. cit.) 
79 FRANKEN, Sefa, Creditor- and Debtor-Oriented Corporate Bankruptcy Regimes Revisited, Op. cit., p. 34. 
80 Cf. FRANKS, Julian; SUSSMAN, Oren. Resolving Financial Distress by way of a Contract: an Empirical 
Study of Small UK Companies. Op. cit.; DAVYDENKO, Sergei A.; FRANKS, Julian R. Do bankruptcy codes 
matter? A study of defaults in France, Germany and the UK, 2006. EFA 2005 Moscow Meetings. Disponível 
em: <http://ssrn.com/abstract=647861>. Acesso em: 18 ago. 2007. O aspecto interessante das pesquisas de 
Franks é que indicam substanciais esforços dos bancos ingleses no auxílio à recuperação de suas tomadoras nos 
portes pequeno e médio. 
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dos principais bancos que financiam as empresas em dificuldades, os quais, segundo apontam 

estudos, são sensíveis aos esforços de recuperação extrajudicial levados a efeito pelos 

administradores das tomadoras. 

Assim, a idéia é que os regimes “pró-credor” ajustam-se a quadros institucionais em 

que os credores financeiros estejam dispostos a efetivamente monitorar a capacidade 

financeira das tomadoras, já que as informações associadas a tal capacidade lhes são 

disponíveis a custos relativamente baixos. Acredita-se que a ação disciplinar que pode ser 

tomada pelos mutuantes sobre as tomadoras em caso de má administração destas possa evitar 

pedidos de falência tardios ou mesmo evitar o surgimento da crise financeira das tomadoras. 

As atividades de monitoramento exercidas pelos credores financeiros, portanto, teriam o 

potencial de gerar benefícios para os demais stakeholders. Ainda nos casos alemão e japonês, 

a participação acionária detida diretamente pelos bancos no capital das tomadoras implica 

exposição maior à crise destas, representando forte motivo para que desempenhem funções de 

monitoramento e de efetivo socorro às empresas economicamente viáveis. 

A idéia de que os modelos previstos pelas legislações para resolução de crises 

empresariais constituem peças do quadro geral de governança corporativa tem implicações 

relevantes. Para Skeel, a cada modificação introduzida aos mecanismos de governança que 

operam em situações de normalidade econômico-financeira das empresas, deve ser possível 

observar ajustes correspondentes na legislação aplicável à insolvência empresarial.82 

Partindo das mesmas assunções, isto é, de que as crises econômico-financeiras das 

empresas originam-se sobretudo de problemas de agência, Elazar Berkovitch e Ronen Israel 

expandem o modelo geral para economias de países em desenvolvimento. Rejeitando a 

proposta de outros autores para países em desenvolvimento, no entanto, Berkovitch e Israel 

justificam que procedimentos tais como a reorganization estadunidense devem ser oferecidos 

também em legislações de países em desenvolvimento, pois em tais países a presença de 

                                                                                                                                                         
81 Cf. FLETCHER, Ian F. UK Corporate Rescue: Recent Developments - Changes to Administrative 
Receivership, Administration, and Company Voluntary Arrangements - The Insolvency Act 2000, The White 
Paper 2001, and the Enterprise Act 2002. European Business Organization Law Review, v. 5, n. 1, 2004. 
82 O argumento de Skeel tem ainda maior alcance pois, acompanhado pela visão predominante a respeito da 
interação entre regimes aplicáveis à insolvência e governança corporativa, o autor defende que a possibilidade de 
manutenção dos administradores no controle é uma condição necessária para a efetividade da reorganização e 
coerente com os demais instrumentos de governança observados na economia dos Estados Unidos. (SKEEL 
JUNIOR., David A. An Evolutionary Theory of Corporate Law and Corporate Bankruptcy, Op. cit., p. 1347). A 
questão da manutenção dos administradores na gestão da sociedade, bem como a correlacionada manutenção dos 
direitos societários será examinada adiante. 
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mútuo bancário na estrutura de capital das tomadoras não necessariamente garante a eficácia 

“ex ante” que se confia aos sistemas alemão e inglês.83 

Os estudiosos que exploram essa abordagem de interatividade entre regimes aplicáveis 

à insolvência empresarial e perfis de governança corporativa estão de acordo que não cabe 

falar em superioridade de um modelo em relação ao outro. Como apontado, é preciso verificar 

em primeiro lugar, a coerência interna de cada conjunto institucional. Além disso, importa 

avaliar e identificar perdas e ganhos potenciais que cada um deles traz para a sociedade. 

Ambos modelos de governança, e suas possíveis variações, são antes vistos como 

instrumentos alternativos destinados a preservar e elevar o valor das empresas.  

Por outro lado, nenhum dos dois modelos é imune a críticas. Como a análise permite 

enxergar, cada modelo de regime jurídico destinado à resolução de crises econômico-

financeiras das empresas é mais adequado a um modelo de financiamento da atividade 

empresarial. Assim, a própria idéia de “coerência interna” não é absoluta. Um primeiro plano 

de críticas, evidente, é que não há como existir “tamanho único” como atributo dos modelos. 

Geralmente, padrões de governança num mesmo país variam conforme tipo societário, porte, 

indústria, entre outros fatores. Neste sentido, compreende-se a razão pela qual a LRE 

estabelece modelos diferentes de resolução da crise, segregando as empresas de micro e 

pequeno portes. Ainda assim, nem mesmo a grupos de empresas de mesmo porte será a Lei 

igualmente adequada, já que padrões de governança (incluíndo perfil de financiamento) 

variam dentro das faixas de porte.84 Talvez o melhor que cada lei deva conseguir alcançar é 

refletir os padrões mais observados dentro da respectiva economia. 

Dois problemas ou ressalvas desde já devem ser apontados em relação à hipótese de 

que os sistemas “pró-credor” ajudam a evitar o surgimento da crise das tomadoras. É preciso 

que se verifique: (i) se o monitoramento, ainda que exercido pelos credores financeiros, se 

                                                 
83 BERKOVITCH, Elazar; ISRAEL, Ronen. Optimal Bankruptcy Laws across Different Economic Systems. The 
Review of Financial Studies, v. 12, n. 2. pp. 347-377, Summer, 1999. 
84 Mesmo a afirmação de Skeel, reproduzida na nota 73 acima, deve ser tomada com ressalvas quando indica que 
há uma clara adequação entre a norma nos Estados Unidos e a realidade das empresas que entram em 
reorganização naquele país. Na verdade, o encaixe se dá a uma determinada realidade, e parcialmente, que é a da 
grande empresa de capital aberto. Justamente percebendo que o procedimento de reorganization previsto no 
Chapter 11 do Bankruptcy Code pode não servir à resolução de mais de 90% das empresas que ingressam com o 
pedido naquele país (percentual correspondente a empresas de pequeno porte), Edward Morrison tem investigado 
se os juízes nos Estados Unidos têm sido sensíveis aos indícios de inviabilidade econômica de tais empresas, ou 
se têm procrastinado a decisão de decretar falência. MORRISON, Edward R. Bankruptcy Decisionmaking: An 
Empirical Study of Continuation Bias in Small Business Bankruptcies. Journal of Law & Economics, v. 50, 
2007. 
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concentra exclusivamente ou não na mensuração ao longo do termo contratual sobre o valor 

do bem ou direito sobre o qual se constitui a garantia real conferida; e (ii) se a preferência dos 

credores com garantias reais pela liquidação das tomadoras pode acarretar a quebra de 

empresas viáveis.  

É interessante observar que na Inglaterra e na Alemanha a declaração de insolvência 

tem como conseqüência o afastamento dos administradores do controle da sociedade. O ponto 

será retomado adiante, onde veremos como é que esta norma afeta o segundo problema 

indicado na introdução a este capítulo, isto é, a real probabilidade de recuperação das 

empresas, ainda que o sistema jurídico explicitamente contemple um instituto análogo ao da 

recuperação judicial, ao lado da liquidação na falência. Na realidade, a manutenção do 

administrador e preservação dos direitos societários é um aspecto fundamental e indissociável 

do modelo que favorece a recuperação. 

 

2.6 Exame da hipótese de adequação da recuperação judicial aos padrões de governança 

corporativa e de financiamento da atividade empresarial no Brasil  

 

Neste ponto, devem ser examinados os padrões de financiamento e de governança 

corporativa no Brasil. A primeira questão que se deve propor é se a realidade brasileira 

apresenta aspectos que permitam justificar que a adoção legislativa do procedimento de 

recuperação judicial é mais adequada do que uma opção que prefira a liquidação total pela 

falência.  

Nos debates à época da elaboração do projeto da nova Lei de Falências, Araujo sugeria 

que o procedimento de recuperação judicial que veio a ser previsto pela Lei seria inadequado à 

realidade brasileira. Para Araujo, os altos custos de implementação do processo de negociação 

que está à base do procedimento, a incapacidade do Judiciário brasileiro em coordená-lo e a 

assunção de que serviria apenas às empresas de grande e médio portes deveriam sugerir que o 

Direito oferecesse apenas duas modalidades de soluções: a possibilidade de homologar 

acordos extrajudiciais e um procedimento falimentar voltado à liquidação total eficiente do 

patrimônio da empresa.85  

                                                 
85 ARAUJO, Aloisio. As Leis de Falência: uma Abordagem Econômica. Trabalhos para Discussão nº 57 – Banco 
Central do Brasil, Brasília, Dezembro, 2002, p. 15. Disponível em:  
<http://www.bcb.gov.br/pec/wps/port/default.asp#2002>. Acesso em: 22 mar, 2006.  
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O texto da Lei ao final aprovado prevê um procedimento de recuperação específico 

para as microempresas e as empresas de pequeno porte, que consiste apenas em repactuação 

de prazos de pagamento e atinge exclusivamente os créditos quirografários. Deste modo, evita 

o surgimento de um dos problemas levantados por Araujo. Contudo, subsistiria ainda a 

preocupação quanto à capacidade do Judiciário de lidar com a recuperação das empresas de 

médio e grande portes. Não obstante a relevância de tal preocupação para se ponderar se a 

recuperação judicial tal qual adotada em nossa legislação é desejável ou não, este capítulo 

prefere isolar o fator qualidade institucional e considerar apenas os fatores padrão de 

financiamento e de governança corporativa e quais as possíveis implicações da opção 

legislativa frente a esses fatores.  

 

2.6.1 Relação entre concentração da propriedade acionária e risco de insolvência 

 

Como se sabe, salvo raras exceções, a propriedade acionária das sociedades no Brasil é 

concentrada. A concentração acionária ou de quotas em princípio traria o aspecto positivo de 

potencialmente evitar o problema de agência típico entre sócios e administradores relatado na 

experiência estadunidense. A idéia é que a propriedade concentrada impõe ao sócio 

controlador risco de perda de investimento de magnitude proporcionalmente maior do que a 

imposta a minoritários, especialmente assumindo que o comportamento de parte destes siga 

estratégia de portfolio. Devido à sua relativa maior exposição ao risco, o controlador em 

sociedades de propriedade concentrada teria em princípio maiores motivos para ser vigilante 

em relação ao administrador nomeado. O administrador, por sua vez, deve de alguma maneira 

responder aos interesses de quem o nomeia, ao invés de se utilizar do cargo e dos recursos da 

empresa para perseguir seus próprios interesses. Isto há de ser exigido, desde que em 

conformidade com o interesse social, mesmo partindo do pressuposto deste trabalho, de que 

não é o primado da maximização de valor para o sócio que deve servir de guia exclusivo à 

ação do administrador, o qual deve servir a um interesse societário que não se identifica em 

particular com umas das classes de interesses em detrimento das demais.86  

A questão é que nos casos em que o controlador não seja também administrador, este 

em tese se veria sob ameaça de remoção do cargo mais intensa do que nas sociedades de 

                                                 
86 Cf. SALOMÃO FILHO, Calixto. O Poder de Controle na Sociedade Anônima, Op. cit., p. 379. 
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menor grau de concentração de propriedade acionária ou de quotas. Isso não apenas porque a 

substituição dos administradores é relativamente fácil já que o controlador é controlador 

porque compõe quorum necessário para tanto87, mas, como visto, porque o controlador tem a 

perder investimento substancialmente maior do que os demais financiadores da sociedade e 

por isso tenderá a ser mais vigilante em relação à administração. 

Assim, de fato, a concentração da propriedade em tese produz alinhamento maior das 

ações do administrador aos interesses dos sócios do que a dispersão. Mas isso não 

necessariamente significa que o controlador ou o controlador/administrador de sociedades de 

propriedade concentrada tenha sempre comportamento mais conservador do que o 

administrador de sociedades de capital disperso. Se o maior conservadorismo (ou aversão a 

risco) pode ser observado em períodos de estabilidade econômico-financeira, o mesmo não 

segue nos quadros de crise. Muito ao contrário, nestes cenários é razoável supor que o 

controlador de sociedades de capital concentrado adote comportamentos arriscados, em grau 

ainda maior do que teria o administrador de sociedades de capital disperso. A lógica deste 

comportamento será retomada adiante. 

Se por um lado o controle concentrado em princípio minimiza o problema do 

alinhamento entre ação de administradores e interesse do acionista ou grupo que os elege, por 

outro, como é extensivamente relatado, cria oportunidades para abuso do poder, com oposição 

de interesses entre acionistas majoritários e minoritários. Na literatura econômica e na 

financeira, este problema é referido como de extração de benefícios privados do controle.88 

Fora isso, se o controlador for também administrador e se mostrar incompetente para o 

exercício da atividade empresarial, nenhum controle interno é efetivamente capaz de remediar 

o problema, colocando-se apenas a mudança do poder de controle como solução satisfatória. 

                                                 
87 Assumindo a hipótese do art. 116, “a”, da Lei das Sociedades por Ações: “Art. 116. Entende-se por acionista 
controlador a pessoa, natural ou jurídica, ou o grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto, ou sob controle 
comum, que: a) é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, a maioria dos votos nas 
deliberações da assembléia-geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia.” 
88 Ao assinalar a excessiva concentração acionária como aspecto característico do modelo de governança 
corporativa das companhias abertas do mercado brasileiro, Silveira observa, dentre outras questões, prevalência 
do efeito negativo da concentração de controle sobre a qualidade da governança, e sugere correlação positiva 
entre boas práticas de governança corporativa e desempenho. (SILVEIRA, Alexandre M. Governança 
Corporativa e Estrutura de Propriedade: Determinantes e Relação com o Desempenho no Brasil. Tese 
(Doutorado em Finanças) – Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2004.) 
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Um dos problemas que ocorre na realidade das companhias brasileiras, no entanto, é 

que nem sequer os supostos benefícios da concentração acionária chegam a se verificar. 

Contribui para isto a ampla separação, no sentido financeiro, entre os direitos de controle e 

“direitos sobre o fluxo de caixa” das empresas como efeito da dualidade de classes de ações na 

estrutura de capital das companhias brasileiras.89 Os mecanismos internos de redução de 

custos de agência são ainda mais enfraquecidos e inefetivos na promoção de alinhamento entre 

interesses dos acionistas controladores e minoritários. Muitas vezes os sócios minoritários não 

têm acesso nem à informação necessária, nem meios de agir para reverter quadros de crise. A 

menos que agentes externos tenham como disciplinar efetivamente a administração das 

tomadoras, o acionista controlador conta com liberdade de ação relativamente ampla para 

assumir comportamentos cada vez mais arriscados na medida em que o quadro econômico-

financeiro da empresa se agrave. Este comportamento pode mesmo acelerar a manifestação da 

crise ou impedir condições de reversibilidade.  

Exceto pelo potencial papel dos mutuantes na governança das tomadoras, demais 

controles externos, assim como os internos, são fracos ou mesmo inexistentes. Uma estrutura 

de propriedade acionária altamente concentrada praticamente impede a indicação de 

administradores por acionistas minoritários. O mercado de administradores profissionais é 

relativamente escasso e não há evidências sobre o efeito reputacional sobre o 

controlador/administrador das empresas que chegam a quebrar no Brasil. A probabilidade de 

questionamento judicial de decisões da administração é baixa e, ainda que levada a efeito, 

dificilmente é capaz de resultar em reversão de situações, de modo que eventuais ações 

judiciais ajuizadas por minoritários não chegam a representar ameaças ponderáveis pelo 

controlador/administrador das sociedades no Brasil.90 Resta, portanto, investigar o papel de 

mutuantes sobre a governança das empresas no Brasil.  

                                                 
89 Conforme André Luiz Carvalhal da Silva, apenas 53 % do capital das companhias abertas privadas no Brasil, 
em média, é representado por ações ordinárias. (CARVALHAL DA SILVA, André Luiz. A Influência da 
Estrutura de Controle e Propriedade no Valor de Mercado, Estrutura de Capital e Política de Dividendos 
das Empresas Brasileiras de Capital Aberto. Tese (Doutorado), Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio 
de Janeiro, 2002, p. 108.  
90 Por tratar-se de afirmação a respeito de freqüência de comportamento negativo, sua evidência empírica dá-se 
por inferência. Inferências sólidas para a afirmação feita pela autora são: (i) o conhecido problema de eficiência e 
morosidade do Poder Judiciário brasileiro (apenas para citar uma autora entre vários que se dedicam ao assunto, 
consultar a extensa obra de Maria Tereza A. Sadek. V. SADEK, Maria Tereza. Sinal de Alarme: prestígio do 
Judiciário é baixo em toda a América Latina. Revista Consultor Jurídico, São Paulo, 2003; LAGRASTA 
NETO, Caetano.; SADEK, Maria Tereza. T. Morosidade da Justiça. Revista Jurídica Consulex, São Paulo, 
2008.); (ii) a crescente previsão em estatutos sociais de companhias brasileiras de utilização de arbitragem para 
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2.6.2 Padrões de financiamento das empresas de grande e médio portes no Brasil e o mútuo 

bancário como instrumento externo de governança corporativa 

 

A maior parte das empresas no Brasil é financiada por retenção de lucros.91 Quanto ao 

financiamento via dívida, o crédito doméstico é caro e em sua maior parte disponível para 

financiamento de capital de giro. As linhas de financiamento de longo prazo são mais 

escassas. Um estudo de 2005 elaborado pelo Banco Mundial a respeito da relação entre porte 

de tomadoras e acesso a financiamento no Brasil mostra que o financiamento via retenção de 

lucros para todos os portes de empresas representa em média 55% do total de financiamento, 

seguido por empréstimo bancário e depois crédito de fornecedores (crédito mercantil). Essas 

três modalidades representam em conjunto 80% do total das fontes de financiamento. Para 

empresas de grande porte, aproximadamente 41% do total de financiamento é provido 

internamente, por retenção de lucros (direcionado tanto a capital de giro como a projetos de 

investimento), sendo aproximadamente 39% do financiamento a novos projetos de 

investimento obtido por empréstimos bancários, ao passo que o financiamento via aportes ao 

capital com recursos dos sócios constitui fonte relativamente pouco expressiva frente às 

demais (1,8% para capital de giro e 4% para novos projetos de investimento do total das fontes 

de financiamento).92  

Já com relação às empresas de médio porte, a dependência de retenção de lucros é 

significativamente maior do que para as de grande porte para financiamento de novos projetos 

                                                                                                                                                         
resolução de conflitos societários; e (iii) a obrigatoriedade de sujeição a procedimento arbitral da câmera de 
arbitragem da Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA, para as companhias aderentes ao Novo Mercado, 
segmento de listagem da BOVESPA.  
91 Isto é evidenciado por diversos estudos recentes. V. RODRIGUES JÚNIOR, Waldery; MONTEIRO MELO, 
Giovani. Padrão de Financiamento das Empresas Privadas no Brasil. Texto Para Discussão No 653 IPEA, 
Brasília, 1999. Disponível em: http://www.ipea.gov.br/pub/td/td_99/td_653.pdf. Acesso em 29 mai 2006; 
KUMAR, Anjali; FRANCISCO, Manuela. Enterprise Size, Financing Patterns and Credit Constraints in Brazil: 
Analysis of Data from the Investment Climate Assessment Survey. World Bank Working Paper No. 49. 
Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=960152>. Acesso em 12 jun. 2006. 
92 KUMAR, Anjali; FRANCISCO, Manuela. Enterprise Size, Financing Patterns and Credit Constraints in Brazil: 
Analysis of Data from the Investment Climate Assessment Survey. Op. cit., p. 10-11. As distribuições entre 
percentuais correspondentes às três fontes de financiamento encontradas pelo estudo do Banco Mundial não 
chegam a ser muito diferentes daquelas encontradas por Waldery Rodrigues Júnior e Giovani Monteiro Melo. No 
estudo feito por estes autores sobre financiamento de 24 empresas de grande porte (espaço amostral um pouco 
diverso do utilizado na pesquisa do Banco Mundial), dados relativos ao período entre 1987 e 1996, indicam as 
seguintes distribuições: 63,9 por cento do financiamento por retenção de lucros como, 29,6 por cento do 
financiamento representado por mútuos bancários e apenas 6,5 por cento do financiamento é representado por 
capital próprio, via aumentos de capital com novas emissões de ações. RODRIGUES JUNIOR, Waldery;  
MONTEIRO MELO, Giovani. Padrão de Financiamento das Empresas Privadas no Brasil, Op. cit., p. 28. 
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de investimento, representando 54% do total de fontes (contra 41% para as grandes). A 

retenção de lucros nas médias também é proporcionalmente mais relevante do que para as de 

grande porte como fonte de financiamento de capital de giro, representando 44,8% das fontes 

(contra 41,2% para as grandes).93 Os mútuos bancários aparecem como fonte de 

financiamento a novos investimentos nas empresas de médio porte com 27,1% do total das 

fontes (contra 39% pelas de grande porte). Como fonte de financiamento de capital de giro, os 

mútuos bancários representam 32,9% do total das fontes nas médias (contra 38,6% para as 

grandes). Apenas 6% do financiamento de novos projetos de investimento é obtido por meio 

de aumentos de capital com novos aportes pelos sócios.  

A maior parte do financiamento bancário a empresas de grande porte no Brasil provém 

de bancos públicos. Bancos públicos fornecem aproximadamente 25% do total de 

financiamento de capital de giro e 34,5% do total do financiamento para novos projetos de 

investimento a empresas de grande porte, sendo que o BNDES é o maior fornecedor de crédito 

público.94 Comparativamente, as empresas de médio porte no Brasil têm menos acesso ao 

crédito bancário e dependem em maior medida da retenção de lucros seja para financiar novos 

projetos, seja para financiar capital de giro. Além disso, o acesso a crédito de bancos públicos 

é mais restrito do que às de grande porte, razão pela qual as de médio porte dependem 

proporcionalmente mais do crédito privado do que dependem as de grande porte. Bancos 

privados fornecem 12,6% das fontes de capital de giro para as médias contra 8,5% para as de 

grande porte. Em relação ao financiamento a novos projetos de investimento, essa diferença é 

ainda maior: enquanto os mútuos de bancos privados representam 5,4% das fontes para as 

médias, participam com apenas 1,4% das fontes a tal destinação para as grandes.95 

Uma parte substancial (81%) dos empréstimos a empresas de grande porte requer 

oferta de garantias reais.96 O estudo do Banco Mundial conclui que: (i) os bancos públicos 

                                                 
93 KUMAR, Anjali; FRANCISCO, Manuela. Ibid., p. 10-11. As distribuições entre percentuais correspondentes 
às três fontes de financiamento encontradas pelo estudo do Banco Mundial não chegam a ser muito diferentes 
daquelas encontradas por Waldery Rodrigues Júnior e Giovani Monteiro Melo. No estudo feito por estes autores 
sobre financiamento de 24 empresas de grande porte (espaço amostral um pouco diverso do utilizado na pesquisa 
do Banco Mundial), dados relativos ao período entre 1987 e 1996, indicam as seguintes distribuições: 63,9 por 
cento do financiamento por retenção de lucros como, 29,6 por cento do financiamento representado por mútuos 
bancários e apenas 6,5 por cento do financiamento é representado por capital próprio, via aumentos de capital 
com novas emissões de ações. RODRIGUES JUNIOR, Waldery;  MONTEIRO MELO, Giovani. Ibid. 
94 KUMAR, Anjali; FRANCISCO, Manuela. Ibid., p. 18. 
95 Ibid., p. 11. 
96 Ibid., p. 13. 
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brasileiros têm uma clara preferência por emprestar a empresas de grande porte a emprestar a 

empresas de outros portes, baseando sua decisão antes em porte do que em desempenho das 

tomadoras; (ii) as taxas de juros cobradas por bancos públicos brasileiros em financiamentos 

de longo prazo são substancialmente mais baixas do que as cobradas pelo setor privado.97 O 

estudo do Banco Mundial não inclui dados sobre o tipo de monitoramento exercido seja pelo 

BNDES seja pelos bancos privados, sobre os financiamentos concedidos via mútuos.  

 

2.6.3 Qualidade do monitoramento sobre empréstimos bancários no Brasil e seu potencial de 

evitar crises econômico-financeiras de tomadoras 

 

As questões seguintes consistem em saber: (i) se e como bancos públicos e privados 

monitoram os mútuos fornecidos às empresas de médio e grande portes no Brasil; e (ii) quais 

são as atitudes mais típicas dos bancos face à crise econômico-financeira das tomadoras de 

grande e médio portes. A ausência de dados organizados a respeito desses aspectos do 

relacionamento entre bancos comerciais e tomadoras no Brasil estimularam a autora a realizar 

pesquisa por meio de entrevistas a profissionais ligados à área de crédito corporativo, com 

experiência junto a cinco entre os maiores bancos públicos e privados do país.98 

 As concessões de crédito a empresas de médio e grande portes seguem políticas 

bastante distintas.99 Os maiores bancos comerciais brasileiros contam com divisões de 

produtos e serviços especialmente desenvolvidos para atendimento de clientes de grande 

porte, segmentadas das demais. Os profissionais que atuam em tais divisões têm treinamento 

especializado para atender clientes de grande porte. Possuem familiaridade com as 

características e condições macroeconômicas e setoriais que afetam as clientes e informações 

detalhadas sobre as finanças corporativas, histórico de crescimento, cadeia produtiva e 

mercado de cada uma delas individualmente. 

                                                 
97 Ibid., p. 20. 
98 As entrevistas foram feitas com funcionários e ex-funcionários de cinco entre as maiores instituições 
financeiras brasileiras, públicas e privadas, nos anos de 2007 e 2008. As informações solicitadas têm cunho 
qualitativo (ver roteiro de entrevista no apêndice a esta tese). Buscou-se apurar variações potenciais entre as 
respostas às perguntas formuladas aos entrevistados. Ao final, constatou-se variação nula no teor das respostas. 
Dados quanto aos nomes das instituições e identidade dos entrevistados podem ser obtidos com a autora, sob 
consulta. 
99 De um modo geral, os bancos consideram de grande parte as empresas cujo faturamento anual supera R$350 
milhões, e de médio porte as que faturam entre R$10 milhões e R$350 milhões anuais. 
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Tanto as empresas de grande como as de médio porte obtêm a maior parte de seu 

financiamento via mútuo bancário contra oferta de garantias reais.100 O efeito da alta liquidez 

no mercado de crédito brasileiro no período de 2004 a 2007, no entanto, promoveu maior 

competição bancária nas duas faixas de portes, alongando prazos, reduzindo taxas de juros e 

flexibilizando exigências quanto a garantias. Este quadro sofreu provável alteração, não 

apurada na presente pesquisa, a partir do impacto da crise hipotecária estadunidense sobre a 

economia brasileira no ano de 2008. As conclusões da presente pesquisa, entretanto, não são 

afetadas pela eventual diminuição recente da concorrência no setor bancário brasileiro.  

Na faixa de médio porte o efeito da concorrência na oferta de crédito tem sido a maior 

flexibilização quanto à exigência de garantias reais, a ponto de alguns bancos dispensarem por 

completo sua prestação, mesmo para mútuos de longo prazo. Quando as garantias são 

exigidas, no entanto, salvo na modalidade de penhor de recebíveis, os comitês de crédito dos 

bancos costumam determinar que o valor do bem, avaliado por critério de liquidação, deva 

corresponder entre 120% a 150% do montante mutuado. O penhor de recebíveis (de cartão de 

crédito, duplicatas, etc.), de qualquer forma, tem sido modalidade freqüentemente utilizada, 

para ambos os portes. Já para o segmento de grande porte, o acirramento da concorrência 

bancária chegou a proporcionar oferta de financiamento com taxa de spread extremamente 

reduzida. 

Os mútuos bancários fornecidos às empresas de grande porte costumam ser 

rigorosamente monitorados. Isso se opera pela verificação do cumprimento dos compromissos 

acessórios presentes nos contratos, que é feita com a utilização de detalhados relatórios 

mensais e inspeções dos profissionais da área de crédito das mutuantes. Tais compromissos 

acessórios costumam ter por finalidade restringir limites de endividamento, e estabelecer 

padrões de rentabilidade e níveis de liquidez dos ativos das tomadoras. O rigor de tais 

obrigações varia conforme a indústria, sendo mais intenso nos setores de serviços de utilidade 

pública, especialmente saneamento básico, eletricidade, e telefonia. Prevê-se contratualmente 

que o descumprimento de tais obrigações acarreta o vencimento antecipado da dívida. 

                                                 
100 Além disto, algumas empresas financiam suas atividades não por mútuos diretos, mas por securitização de 
recebíveis. A securitização de recebíveis é modalidade de financiamento mais freqüente para as de grande porte, 
até mesmo pelos custos envolvidos na estruturação de operações de securitização, e mesmo assim associada a 
financiamento de determinados tipos de projetos que só podem ser concretizados superado o problema de 
disparidade entre maturações de ativos e passivos. Por isso que a securitização é veículo comum no 
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Contudo, não há evidências de que os bancos assumam políticas homogêneas e 

indiscriminadas em relação à efetiva declaração de vencimento antecipado por 

descumprimento de compromissos acessórios. A análise é feita caso a caso. 

Já no que diz respeito ao mútuo bancário fornecido às empresas de médio porte, a 

conclusão é que são falhos os controles dos quais os bancos se utilizam para seu 

monitoramento. As revisões de crédito são feitas apenas anualmente, e neste período o quadro 

econômico-financeiro da tomadora pode se agravar significativamente. A diferença entre as 

abordagens dos bancos para empréstimos a tomadoras de grande e médio portes 

provavelmente se explica em função do elevado custo associado ao monitoramento do crédito 

às de médio porte. As instituições financeiras preferem então contar com a possibilidade de 

excutir as garantias obtidas, ao invés de monitorar o desempenho econômico-financeiro das 

tomadoras.  

 

2.7 Perspectivas sobre a adequação da LRE à realidade brasileira considerando as 

características do financiamento bancário às empresas de grande e médio portes 

 

A pesquisa conduzida pela autora indica que a hipótese de que um sistema “pró-

credor”, como o alemão e o inglês, seria inadequado à realidade brasileira. Isto porque no caso 

das empresas de médio porte as respostas à entrevista conduzida pela autora sugerem que a 

obtenção de informações sobre a viabilidade econômico-financeira da empresa depende de 

soluções “ex post”, como os procedimentos da recuperação judicial ou extrajudicial.  

Como se viu, é possível observar tanto para as empresas de grande como para as de 

médio porte um padrão de financiamento que segue hierarquia de fontes, sendo a geração 

interna (retenção de lucros) a mais significativa delas, seguida pelo empréstimo bancário e em 

medida relativamente inexpressiva o financiamento via emissão de ações ou quotas. A grande 

diferença entre os perfis de governança entre as faixas de porte está na presença dos bancos 

como monitores do desempenho econômico-financeiro.  

É interessante observar que alguns dos casos que surgiram logo após a promulgação da 

Lei – Parmalat, Varig e Vasp – são de empresas que escapam ao padrão de governança e 

                                                                                                                                                         
financiamento de infra-estrutura. O número de operações de financiamento por securitização de recebíveis é 
muito inferior ao de operações de financiamento por mútuo. 
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financiamento observado para as de grande porte no Brasil. A estrutura de seu passivo 

exigível, à época do pedido de recuperação, era principalmente composta por créditos 

financeiros quirografários (especialmente no caso de Parmalat, que se beneficiava da 

reputação de pertencer a grupo de empresas para obter financiamento sem necessidade de 

oferecer garantias reais), e créditos de fornecedores, trabalhadores, fundos de pensão, de 

agências regulatórias e tributários.  

O caso da Parmalat não pode ser simplesmente explicado pela falha de mecanismos de 

controle de sua governança, já que os mecanismos que existiam, internos como externos,  

foram manipulados por fraude. Tanto a auditoria contábil da Parmalat foi fraudada, como há 

alegações de conluio fraudulento com instituições financeiras estrangeiras que emprestavam 

ao grupo. Assim, seria um erro afirmar que os bancos que forneceram mútuos à Parmalat do 

Brasil não foram suficientemente diligentes. Pelo contrário, o problema é que as informações 

que conseguiram obter e que embasaram sua decisão para financiá-la foram manipuladas. A 

questão da qualidade das informações que instruem decisões de mutuantes e investidores é um 

dos problemas cruciais para a economia. O Direito deve buscar a promoção de melhorias na 

qualidade de tais informações, mas há sempre um ponto em que o custo dos processos de 

produção das informações não compensa os benefícios sociais potenciais. É a partir deste 

ponto que as fraudes são praticadas. A resposta do Direito, então, deve se dar pela via de 

responsabilização dos autores da fraude. 

Já Varig e Vasp são casos ilustrativos de correlação entre crise e ausência de controles 

internos e externos sobre a administração.101 É possível que o fato de não termos presenciado 

outros casos de recuperação de empresas de grande porte desde a promulgação da lei sugira 

que o desempenho econômico-financeiro da maior parte das empresas de grande porte esteja 

sendo eficazmente monitorado pelos bancos. O que se tem observado, como seria de se 

esperar, é que em se tratando de tomadoras de grande porte, os bancos são sensíveis à 

distinção entre crises associadas a choques macroeconômicos e crises associadas a problemas 

de gestão, e prontos a renegociar dívidas no caso de empresas com fundamentos econômicos 

                                                 
101 No caso da Varig os problemas de governança estiveram à base da crise. A Fundação Rubem Berta (“FRB”) 
era titular de ações representativas de 87% do capital votante da (antiga) Varig. O Colégio Deliberante da FRB 
era composto por aproximadamente 150 funcionários da Varig, indicados por meio de eleições diretas, por voto 
dos demais trabalhadores aeroviários da companhia. O Colégio Deliberante, por sua vez, indicava os membros do 
Conselho Curador da FRB, o qual, na qualidade de órgão gestor da fundação, nomeava os administradores da 
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sólidos. Isto confirmaria a hipótese de que o padrão predominante de financiamento à empresa 

de grande porte no Brasil se ajusta mais a uma solução ex ante do que a uma solução ex post, 

como a que veio a ser oferecida pelo advento da recuperação judicial. 

Em termos concretos, algo que deve ser ponderado caso a caso é se o controlador que é 

ao mesmo tempo administrador é incompetente administrativamente ou se foi afetado por “má 

sorte”, ou seja, por fatores exógenos, como choques macroeconômicos. O primeiro caso é 

típico problema de agência. Aí a manutenção do administrador (apenas se além de 

incompetente não for também autor de fraude a credores, hipótese em que deverá ser 

afastado102) pode ser necessária apenas para facilitar o processo de recuperação da empresa, 

como se verá a seguir. No segundo caso, a recuperação judicial é um instrumento em princípio 

apto a redistribuir os custos da crise e propiciar uma nova estrutura de capital que melhor 

acomode as demandas da empresa, sem que o controlador e os stakeholders devam ser 

punidos por fatores exógenos. 

O procedimento da recuperação judicial deve auxiliar os participantes a obterem 

informações confiáveis que permitam identificar a causa real da crise, para além daquela 

indicada pelo próprio devedor que, geralmente, irá negar a existência de problemas de agência 

e pretender convencer o juízo e as demais partes de que a causa é eminentemente 

macroeconômica. Embora em muitos casos as crises econômico-financeiras sejam causadas 

por fatores endógenos e exógenos, a presença destes últimos em geral não deve ser super-

estimada em relação ao fator endógeno para identificação da causa principal da crise. Isto 

porque se o fator predominante da crise for realmente o macroeconômico, então é de se supor 

que todas as empresas atuantes num determinado setor sejam afetadas pelo fator exógeno. Em 

tal caso, todas as empresas (ou parcela significativa delas) se tornarão insolventes. Mas se 

choques macroeconômicos precipitarem a crise econômico-financeira de apenas algumas 

empresas de um determinado setor, então haverá motivos para suspeitar que a causa da crise é 

sobretudo ligada a problemas internos de gestão. Tais problemas, isto é, problemas de agência, 

respondem pela maior parte dos casos de crises econômico-financeiras enfrentadas por 

empresas de médio e grande portes no Brasil, apesar da idéia difundida em sentido 

                                                                                                                                                         
Varig. Tornaram-se notórias a freqüente cumulação de posições nos órgãos e a paralisia da gestão, pressionada 
por diferentes grupos de aeroviários que afinal compunham o eleitorado do Colégio Deliberante da FRB.  
102 Cf. art. 64, III da LRE. 
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contrário.103 Por contraste, é interessante observar que em casos mais raros de crises 

econômico-financeiras, onde prepondera o fator macroeconômico, confirma-se a idéia de que 

o setor inteiro é fortemente atingido. A crise da siderurgia brasileira em 2002 ilustra tal 

situação e foi solucionada por renegociações privadas, com os bancos mutuantes de empresas 

do setor.104   

Como se mencionou, a realidade do padrão geral de financiamento das empresas 

brasileiras de grande porte sugere algumas afinidades com a hipótese partilhada por Skeel, 

Franken e outros autores. Retomando, a idéia é que a dívida concentrada e devidamente 

monitorada propicia fluxo de informações tal que, ausente fraude, os bancos reúnam qualidade 

de dados suficiente para indicar ex ante a viabilidade das tomadoras. A própria continuidade 

da relação com o banco sinaliza favoravelmente o bom desempenho da tomadora. Informações 

quanto a alterações em relação à percepção de risco das tomadoras têm sido cada vez mais 

compartilhadas entre as instituições financeiras, por mecanismos tais como o sistema Central 

de Risco de Crédito do Banco Central do Brasil. Eventual recusa manifestada por um banco 

comercial em renegociar a dívida de uma tomadora de grande porte pode ter efeito ainda mais 

intenso do que um rebaixamento de classificação de risco por agências de rating.  

No Brasil, o tipo de interação entre empresas tomadoras de grande porte e os bancos 

mutuantes está longe de caracterizar o modelo de governança corporativa relacional tal qual o 

alemão e o japonês. Afinal, o que garante o aspecto relacional é a dupla participação dos 

bancos na governança das empresas, o que não se verifica no Brasil. Naquelas economias, a 

atuação dos bancos visa tanto a protegê-los quanto ao risco de inadimplemento das tomadoras, 

como a garantir que seus interesses como acionistas diretos ou como custodiantes de ações 

sejam tutelados. O relativamente elevado percentual de propriedade acionária de que são 

titulares os bancos no capital das tomadoras na Alemanha e no Japão compromete a liquidez 

do investimento e por isso ainda contribui para que os bancos tenham perspectiva de 

investimento de longo prazo.  

                                                 
103 Ver, a esse respeito, pesquisa empírica de PEREZ, Marcelo Monteiro. Uma Contribuição ao Estudo do 
Processo de Recuperação de Empresas em Dificuldades Financeiras no Brasil. Tese (Doutorado em 
Finanças) – Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2007.  
104 Acontece que nem todas as crises econômico-financeiras causadas predominantemente por fatores 
macroeconômicos podem ou sequer devem ser internalizadas pelos stakeholders por recurso à recuperação 
judicial. O âmbito próprio de resolução de tais problemas não é o da Lei aplicável à insolvência empresarial, mas 
sim o âmbito de política macroeconômica, fiscal, monetária, etc. adotada pelo governo. 
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Mesmo que não seja possível estabelecer um raciocínio de paralelismo perfeito quanto 

às relações entre os bancos domésticos e tomadoras de grande porte no Brasil e os casos 

alemão e japonês, ainda assim, pelas razões expostas acima, há inferências que devem ser 

consideradas. Em princípio é razoável supor que os controles propiciados pela utilização de 

compromissos acessórios pelos bancos brasileiros beneficiam demais credores, trabalhadores e 

sócios minoritários da tomadora, ao elevarem a qualidade de gestão e reduzirem a 

probabilidade de que os administradores da tomadora tomem decisões de investimento ou de 

financiamento ineficientes ou mesmo que expropriem riqueza dos demais stakeholders. 

Naturalmente, esta é uma hipótese em relação à qual cabem ressalvas importantes. A primeira 

é que os controles impostos pelos mutuantes à gestão financeira da tomadora não substituem 

os mecanismos internos de controle.105 A segunda ressalva diz respeito à intensidade das 

restrições impostas pelos compromissos acessórios às políticas de financiamento e de 

investimento da tomadora. Embora se assuma que na maior parte dos casos o próprio banco 

não terá interesse em restringir tanto o campo decisório da tomadora a ponto de comprometer 

a capacidade financeira dela (pelo receio de incorrer risco de responsabilidade por controle 

externo e principalmente porque não quer perder a fonte de sua própria remuneração), não é 

impossível que isto ocorra. É de se imaginar que compromissos acessórios fortemente 

restritivos sejam previstos em financiamentos concedidos justamente a empresas em crise 

financeira. É preciso então que se reflita sobre a possibilidade de que a empresa busque 

amparo no procedimento de recuperação judicial precisamente porque as garantias 

constituídas aos seus mutuantes, assim como eventuais compromissos acessórios, venham 

gerar a crise financeira.  

Aqui é interessante considerar um dos desdobramentos da hipótese de Skeel e de 

outros autores, para quem empresas cujo padrão de financiamento e governança se caracteriza 

por dívida bancária concentrada devam sujeitar-se a uma disciplina jurídica que imponha o 

afastamento imediato dos administradores, uma vez juridicamente insolventes. A idéia é que 

                                                 
105 Como apontado no curso deste Capítulo, os mecanismos providos pelo Direito Societário não necessariamente 
são eficazes para alinhar interesses entre os sócios, evitar crises ou propiciar meios de reversão de situações de 
crise (salvo em algumas das situações em que os sócios se vinculam por acordo de acionistas ou de quotistas ou, 
nos casos de companhias abertas, por força de sujeição às regulações impostas pela CVM e pela Bovespa, que ao 
menos incrementam o montante de informação disponível aos investidores e reduzem algumas das possibilidades 
de extração de benefícios privados do controle). Além disto, tais mecanismos são ainda mais enfraquecidos 
diante da parca proteção que a LRE confere aos sócios minoritários, já que os priva de determinados direitos que 
a lógica do processo de recuperação exigiria tivessem sido previstos. 
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em economias onde se observa tal padrão de financiamento e governança, a mudança de um 

regime de insolvência “pró-credor” (que contempla apenas a falência com a liquidação total 

ou a favorece) para um “pró-devedor” (que favorece a recuperação com manutenção dos 

administradores na gestão da empresa) pode gerar sérias instabilidades. Skeel assume que os 

bancos no modelo relacional alemão e japonês somente incorrem os custos de monitoramento 

(dos quais derivam benefícios à empresa em termos de custo de capital e de restrição à 

potencial expropriação de riqueza pelo controlador/administrador), se puderem contar com 

instrumentos que constituam “ameaça crível” de punição aos administradores da tomadora, 

caso estes desrespeitem os compromissos acessórios presentes nos contratos de mútuo. 

Conforme prossegue seu argumento, se os administradores pudessem receber uma “segunda 

chance” da lei e permanecer em seus cargos mesmo após a caracterização jurídica da 

insolvência e como isso pudessem fazer com que os compromissos acessórios deixassem de 

produzir efeitos durante a recuperação, então todo o mecanismo de governança seria afetado, e 

com ele perdidos os benefícios aos demais stakeholders.106 107 

Note-se que ainda que o regime jurídico alemão ostensivamente preveja a 

possibilidade de recuperação judicial, o afastamento do controlador/administrador implica 

praticamente ineficácia social da norma que contempla a possibilidade de recuperação 

judicial. O mesmo ocorria no Japão, sob a vigência do Kaisha Kosei Ho. Esta não é uma 

                                                 
106 SKEEL JUNIOR., David A. An Evolutionary Theory of Corporate Law and Corporate Bankruptcy, Op. cit., 
p. 1345.  
107 O ordenamento japonês contempla dois diplomas aplicáveis à insolvência empresarial, a lei de recuperação de 
1999 (minji saisei ho) e a lei aplicável à reorganização de sociedades por ações, de 1952  (kaisha kosei ho). Esta 
última, inspirada no revogado Chapter X estadunidense, impunha o afastamento dos administradores da 
sociedade imediatamente após o requerimento, bem como a ineficácia dos direitos societários, em  caso de 
patrimônio líquido negativo. Wataru Tanaka relata que sob a vigência da kaisha kosei ho eram raríssimos os 
casos de requerimento de reorganização, justamente por causa do afastamento dos administradores de seus 
cargos. Já sob a minji saisei ho, em vigor desde 2000, os administradores mantém-se na gestão da empresa. Na 
maior parte dos casos, as cortes japonesas indicam um supervisor, cuja função é apenas de fiscalizar os 
administradores da empresa em recuperação. Tanaka indica que o número de casos de reorganização requeridos 
desde a promulgação da minji saisei ho tem sido expressivo. No entanto, a nova lei não suspende o curso de 
qualquer ação judicial ajuizada por parte de credores com garantias reais e determina que o plano de recuperação 
não pode prejudicar os créditos assegurados por tais garantias. A única alternativa ao devedor é extinguir a 
garantia real, pagando ao respectivo credor o montante devido em dinheiro até o valor do bem dado em garantia. 
(Cf. TANAKA, Wataru. Extinguishing Security Interests: Secured Claims in Japanese Business Reorganization 
Law and Some Policy Implications for U.S. Law. Emory Bankruptcy Developments Journal, v. 22, p.427-479, 
2006). Estes desenvolvimentos recentes no sistema jurídico japonês não deixam de confirmar a hipótese de que 
países em que predomina a governança relacional tendem a oferecer regimes de insolvência favoráveis aos 
credores financeiros, já que são estes geralmente os credores que obtêm garantias reais. A história japonesa 
também confirma a hipótese de que o afastamento compulsório dos administradores praticamente inibe qualquer 
possibilidade de recuperação judicial. 
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especulação teórica, mas uma constatação da realidade.108 Explicitamente orientado de modo a 

não interferir com as “forças do mercado”, o regime jurídico alemão provavelmente será 

utilizado quase que unicamente para liquidar empresas de pequeno e médio portes. 

A questão é que, pelas razões que serão exibidas a seguir, a expectativa que a Lei 

oferece aos administradores de receberem uma “segunda chance” ao serem mantidos na gestão 

da empresa após a caracterização jurídica da insolvência é vital para o êxito da recuperação. 

Como ponderar, portanto, os dois fatores? Como avaliar, com base nas hipóteses de Skeel e 

outros, a adequação da LRE à realidade de governança e financiamento da maior parte das 

empresas de grande porte no Brasil? 

As poucas experiências colhidas desde a promulgação da lei não permitem inferir se a 

hipótese de Skeel há de ser confirmada para o caso brasileiro e em que intensidade. Como 

                                                 
108 Ver nota 107 acima para o caso japonês. A lei alemã aplicável à insolvência empresarial de 1994 
(Insolvenzordnung - InsO) prevê um sistema dito “unitário”. Segundo Manfred Balz, um dos autores do projeto 
da lei, tal sistema seria isento de viés pró-credor ou pró-devedor, já que permitiria aos credores decidir qual a 
solução mais adequada à empresa. (BALZ, Manfred. Market Conformity of Insolvency Proceedings: Policy 
Issues of the German Insolvency Law. Brooklyn Journal of International Law, v. 23, 167-179, 1997) A 
despeito da opinião pessoal de Balz de que a lei alemã não seria tendenciosa, ela contém elementos de óbvia 
inclinação pró-credor: em primeiro lugar, o procedimento começa como liquidação (art. 111 da InsO), com o 
imediato afastamento do controlador, isto é, dos administradores da devedora e indicação de um administrador 
interino pelo magistrado (art. 27 da InsO). Ocorre que os credores têm o direito de, a qualquer momento, requerer 
a substituição do administrador indicado pelo magistrado, sem necessidade de justificativa, por alguém de sua 
confiança. Somente após iniciado o procedimento e depois de afastado, pode o controlador pleitear a recondução 
à gestão. Ainda que por hipótese os credores aceitem o pedido do controlador de retornar à administração da 
empresa, todos os atos de gestão do controlador ficam sob supervisão do administrador indicado pelos credores 
(arts. 270 a 285 da InsO). O Insolvenzplan (plano de recuperação) pode ser proposto pelo controlador ou pelo 
administrador interino (art. 218 da InsO). Para ser aprovado, é necessário que o plano preveja pagamentos na 
recuperação que superem aqueles que seriam feitos em hipótese de falência, porém, tal condição não é suficiente. 
É preciso que todas as classes afetadas aprovem o plano (arts. 243 a 245 da InsO). Além disso, embora o 
administrador interino tenha plenos poderes para dispor dos bens objeto da garantia real, os credores com tais 
garantias têm assegurado o direito de receber o montante equivalente ao seu crédito acrescido de juros (que 
continuam a correr durante o procedimento) até o valor declarado do bem objeto da garantia, independentemente 
do preço que tenha de fato sido obtido com a alienação de tal bem (art. 169 da InsO).  Diante de normas com tal 
conteúdo, não era preciso esperar as experiências concretas para perceber que a lei alemã nitidamente favoreceria 
a liquidação. Mesmo anos antes da promulgação, severas críticas foram dirigidas ao texto da lei justamente no 
sentido de que, na prática, a única diferença que representaria em relação à lei anterior, a Konkursordnung, é que 
a decisão quanto ao modo de liquidação seria transferida aos credores.  (Para tais críticas, cf. GRUB, Volker. Der 
Regierungsentwurf zur Insolvenzordnung ist Sanierungsfeindlich! ZIP, p. 393, 1993; UHLENBRUCK, Wilhelm. 
Zum Regierungs-Entwurf einer Insolvenzordnung und dem Entwurf eines Einfuhrungsgesetzes. KTS, p. 499, 
1992) De tanto justificarem a feição da lei alemã por repulsa à lei estadunidense, seus autores não anteciparam 
efeitos indesejáveis mesmo para aqueles que, como eles, acreditam que a lei aplicável à insolvência deve garantir 
ampla liberdade às forças de mercado. Um desses efeitos, como se tem observado recentemente, decorre da 
evidente posição de conflito de interesses do administrador indicado pelos credores. Em particular, o 
administrador tem deixado de buscar a declaração da ineficácia de determinados atos praticados a partir do termo 
legal, que caracterizam pagamentos preferenciais a credores. (Cf. PAULUS, Christoph G. Germany: Lessons to 
Learn From the Implementation of a New Insolvency Code. Connecticut Journal of International Law, v. 17, 
p. 89-98, 2001).  
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mencionado, nenhum dos poucos casos surgidos é generalizável. Aliás, cada um deles 

constitui exceção aos padrões mais observados de financiamento e governança no país. O que 

se pode observar, mas que não é específico da recuperação de empresas de grande porte, é um 

elevado grau de incerteza quanto à coordenação do procedimento, em grande parte por falhas 

contidas na própria lei. Este ponto, no entanto, será tratado no capítulo referente à votação do 

plano. 

A possibilidade de que controladores de empresas de grande porte possam utilizar-se 

do procedimento de recuperação judicial para obter alívio em relação aos compromissos 

acessórios legitimamente impostos nos contratos de mútuo bancário de fato não é um 

problema cujas soluções sejam triviais. Como vimos, tais obrigações são pilares da maior 

parte do financiamento externo provido às empresas de grande porte no Brasil. Salvo exame 

em concreto indicando o contrário, não faz sentido assumir prima facie que devam ser 

desrespeitados os compromissos acessórios pelo simples fato de restringirem as políticas de 

financiamento e de investimento da tomadora, quando tal restrição é necessária para a 

preservação da empresa. O problema é que a recuperação judicial, ainda que acelere a dívida, 

tem por efeito a suspensão dos efeitos dos compromissos acessórios e são justamente estes que 

visam a assegurar a possibilidade de repagamento da dívida. 

É ainda prematuro sugerir quais serão os efeitos que os bancos irão antecipar em suas 

relações com tomadoras de grande porte quanto à possibilidade de manutenção dos 

administradores após o requerimento da recuperação. No entanto, a própria oferta de crédito 

no Brasil, como se examinou, é historicamente tão concentrada que por si já restringe as 

possibilidades de que controladores de empresas “traiam” os bancos. Esta característica 

funcionaria como um primeiro plano de proteções aos credores financeiros. 

Um segundo plano de proteções é aquele conferido pela LRE aos credores com 

garantias reais (na sua maior parte credores financeiros) contra o potencial oportunismo do 

controlador da tomadora. Essas proteções consistem: (i) na necessidade de obtenção de 

consentimento expresso do credor na alienação do bem objeto da garantia real (art. 50, §1º da 

Lei); e (ii) condicionamento do uso de caixa proveniente de liquidação de garantias (penhor 

sobre títulos de crédito, direitos creditórios, aplicações financeiras ou valores mobiliários) à 

renovação das garantias, durante o período de suspensão do curso das ações contra a devedora 
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(art. 48, §5º da Lei). Conforme sejam adequadamente interpretados e aplicados esses 

dispositivos, menor será o impacto negativo da recuperação judicial sobre as relações entre 

bancos e tomadoras de grande porte. Como se verá nos capítulos desta tese referentes ao 

financiamento da empresa durante a recuperação e ao plano de recuperação, o teor das normas 

aqui citadas é talvez ainda mais importante pelas condições que criam para induzir às 

negociações com o controlador e contrabalançar o poder deste sobre o processo. 

É importante que futuras pesquisas produzidas a partir de um certo acúmulo de 

experiência com a aplicação da Lei enfoquem as seguintes questões:  

(1) Será que eventuais reações a efeitos negativos da Lei serão antecipadas e 

incorporadas pelos bancos, modificando suas práticas ou os termos presentes nos contratos de 

mútuo? 

(2) Como será que tais eventuais modificações nas relações entre mutuantes e 

tomadoras de grande porte afetarão os interesses de todos os stakeholders?  

Embora a hipótese “1” apresentada na introdução a este capítulo coloque questões 

relevantes que devem ser objeto de reflexão e de futuras pesquisas, uma crítica que se deve 

dirigir a ela é que implicitamente assume que apenas as empresas de grande porte têm valor a 

conservar ou elevar que justifique um processo de recuperação. Não é difícil enxergar essa 

assunção: a hipótese, como vimos, é que em economias onde as empresas obtêm a maior parte 

de seu financiamento externo por recursos de terceiros, os próprios fornecedores de tais 

recursos, bancos comerciais, detêm a informação necessária para avaliarem ex ante as 

condições de viabilidade da empresa tomadora. Mas o fato é que os bancos não 

necessariamente buscam ou conseguem obter tal informação, ainda que, como observado, 

eventualmente estejam melhor posicionados do que outros stakeholders para tanto. Esse tipo 

de informação em princípio pode ser obtido em vários momentos. O primeiro deles, 

naturalmente, se dá na decisão sobre a concessão do crédito. Ocorre que já em tal momento as 

decisões podem ter por base muito mais a garantia oferecida pela tomadora do que a análise de 

desempenho dela e isso é especialmente mais freqüente para as empresas de médio e pequeno 

portes. A partir da concessão do crédito, os bancos ainda teriam outras oportunidades para 

monitorá-lo. Conforme indicam os resultados da pesquisa conduzida pela autora, no entanto, 

tal monitoramento é falho.  
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O comportamento dos bancos comerciais quanto às tomadoras de médio porte, descrito 

no parágrafo anterior, tem sido denominado na literatura financeira de “bank laziness”109: uma 

vez obtidas garantias reais para assegurar o pagamento do mútuo, o monitoramento, se efetivo, 

será concentrado apenas sobre a verificação quanto ao valor do bem objeto da garantia, que 

depende das características de liquidez e depreciação do bem.  

A conclusão, portanto, é que a Lei poderá mostrar-se especialmente útil à recuperação 

das empresas de médio porte, já que no caso delas costuma ser ainda mais presente a 

necessidade de um foro de compartilhamento de informações sobre a situação econômico-

financeira da devedora, ausente ou falho até o requerimento da recuperação.  Esta conclusão 

em boa medida deriva de uma das assunções à base da hipótese “1”, segundo a qual as crises 

econômico-financeiras são em grande parte determinadas por problemas de agência. Tanto 

assim que a recuperação é um procedimento destinado a sanar tais problemas, a fim de que as 

partes determinem, com base nas informações então produzidas, se é ou não viável 

economicamente a empresa.  

Essa conclusão é compatível com as propostas de Berkovitch e Israel, que isolam a 

variável “qualidade do Poder Judiciário” em relação à análise. É preciso diferenciar entre as 

variáveis, quais são as que dizem respeito à origem da crise, permitindo recomendar 

tratamento ex post ou ex ante, daquelas que constituem condições para que o tratamento 

recomendado seja eficiente. Não há dúvida de que a qualidade do Poder Judiciário afeta a 

economia e a sociedade. Contudo, consideradas as razões que justificam a adequação da 

recuperação judicial à realidade brasileira, parece que a medida mais acertada não é 

desjudicializar ou privatizar todos os mecanismos de soluções de conflitos e crises, mas 

procurar investir em melhorias institucionais. Tais melhorias são condição para o 

funcionamento da recuperação judicial com custos socialmente desejáveis. Se tal condição não 

for progressivamente implementada, entretanto, então será preciso repensar todo o modelo, em 

linha com as propostas de Araujo.110 

Neste ponto, é ainda oportuno salientar um desdobramento importante sobre o 

comportamento descrito como bank laziness, que pode se manifestar após a caracterização 

                                                 
109 MANOVE, Michael; PADILLA, Jorge; PAGANO, Marco. Collateral vs. Project Screening: a Model of Lazy 
Banks. Mimeo, 2000. apud FRANKS, Julian; SUSSMAN, Oren. Resolving Financial Distress by way of a 
Contract: an Empirical Study of Small UK Companies. Review of Financial Studies, v. 2, p. 25-47, 1989. 
110 Cf. nota 85, supra. 
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jurídica da devedora. Uma vez iniciado o procedimento da recuperação judicial, em muitos 

casos os bancos tenderão a preferir a falência com a liquidação da tomadora à sua recuperação 

judicial. A preferência dos credores com garantias reais (geralmente credores financeiros) pela 

liquidação não é apenas explicada pelo interesse em obter rápida satisfação de seu crédito ou 

pelo receio de que o bem objeto da garantia real tenha seu valor depreciado ao longo do 

processo, interesses estes legítimos e que devem ser tutelados pelo Direito. A questão mais 

relevante para esta discussão bem como para a seção e capítulos seguintes é que o credor 

financeiro em princípio não tem incentivos para procurar maximizar o valor da empresa, desde 

que o bem objeto de sua garantia baste para satisfação do crédito. Assim, da perspectiva do 

credor com garantia real, há um “piso” de valor a ser assegurado e um “teto” a ser alcançado, 

que é o valor do crédito. Este “piso”, grosso modo, é o valor de liquidação da garantia no 

momento da caracterização jurídica da insolvência. Como se sabe, de fato grande parte dos 

bens objeto de garantia real (exceto dinheiro, obviamente, e bens imóveis) tem seu potencial 

de depreciação diretamente relacionado ao desempenho da atividade da tomadora. Este 

aspecto é típico, por exemplo, das garantias constituídas sobre recebíveis: na medida em que 

as vendas caem, reduz-se o valor dos recebíveis.  

O problema acima descrito suscita uma série de questões que devem ser consideradas 

ao se refletir sobre como devem ser interpretadas as normas para que seja atingido um dos 

propósitos da Lei, que é recuperar empresas economicamente viáveis. Para que isto seja 

possível, como observado no curso desta tese, é preciso que a aplicação da Lei estimule os 

participantes a cooperarem e compartilharem informações relevantes para se aferir a 

viabilidade, superando as tensões distributivas entre os credores. Neste sentido, o ponto crucial 

que se antecipa aqui é o da disponibilidade de financiamento à empresa em recuperação 

judicial, objeto do Capítulo 4 desta tese.  

Qual é a relação entre financiamento e viabilidade? O financiamento não é apenas 

importante pela óbvia necessidade de caixa para atender às necessidades do curso ordinário do 

negócio durante a recuperação judicial. A disponibilização de financiamento pode remover a 

inclinação favorável à falência exibida pelo credor financeiro com garantia real e revelar a 

informação de que tal credor, caso disposto a fornecê-lo, acredita na viabilidade do negócio. 

Contrario sensu, dada a possibilidade ao banco credor de manifestar sua vontade de dar ou 

não continuidade à relação com a devedora em recuperação, a recusa é uma informação 
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relevante aos demais stakeholders. Esta é uma hipótese geral, que comporta ressalvas e que 

será amplamente discutida no Capítulo próprio desta tese.  

Mas a necessidade de antecipar este ponto está no seguinte: em princípio credores com 

garantias reais podem preferir a falência à recuperação (pois não teriam incentivos a 

maximizar o valor da empresa), a menos que a recuperação os beneficie. Do ponto de vista 

normativo, a falência somente será socialmente desejável se a empresa for de fato 

economicamente inviável; dentro da mesma lógica, somente será desejável estimular os 

bancos a se beneficiarem da recuperação se tal benefício não implicar perda relativa a nenhum 

dos demais credores, mas sim um ganho coletivo.111 Para estimular os bancos a 

compartilharem dos benefícios da continuidade da empresa (e portanto considerarem a 

recuperação sob a perspectiva coletiva e não individualística) é preciso criar condições para 

que avaliem se vale a pena financiar a empresa em recuperação.  

A existência de obstáculos normativos a que os bancos credores possam livremente 

considerar o financiamento à devedora em recuperação prejudica a recuperação não apenas 

por privar a empresa de uma fonte de financiamento, mas também por reforçar a inclinação 

favorável à falência e, além disso, impedir que outros stakeholders compartilhem de uma 

informação de outro modo mais acurada sobre a viabilidade econômica da devedora.  

Outro fator que motiva a inclinação negativa em relação à recuperação sobretudo por 

parte dos credores financeiros, e que abre o Capítulo seguinte, diz respeito ao poder de 

controlar o processo de negociações que é conferido pela Lei aos administradores da 

devedora.  

                                                 
111 Em termos econômicos, a recuperação deve proporcionar um ganho paretiano. 
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CAPÍTULO 3  – A RECONFIGURAÇÃO DO PODER DE CONTROLE SOBRE A 
EMPRESA NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL 
  

3.1 Introdução 

 

Em ordenamentos nos quais o único modelo jurídico disponível para lidar com a 

insolvência empresarial é a falência, o problema da atribuição de controle sobre a empresa 

após a caracterização jurídica da insolvência não chega a se colocar. Isso por uma questão 

simples: sob liquidação completa, a atividade empresarial cessa, o que significa que decisões 

de financiamento e de investimento deixam de ter lugar.112 Na falência, as decisões a serem 

tomadas quanto à disposição dos ativos não são decisões propriamente empresariais, pois 

visam exclusivamente à obtenção de máxima ampliação do valor de liquidação da massa. A 

questão do controle sobre a empresa, portanto, perde o sentido.  

Uma das funções da recuperação judicial no Brasil, assim como da reorganization nos 

Estados Unidos, é justamente permitir que o andamento da atividade da empresa possa 

prosseguir com algum isolamento, ainda que relativo, em relação à sua crise financeira durante 

a recuperação judicial. Isto implica que independentemente de qual venha a ser a modalidade 

adotada para solucionar a crise, decisões de financiamento e de investimento devam continuar 

a ser tomadas. Tais decisões, como veremos, referem-se tanto ao curso ordinário dos negócios 

da empresa, como ao curso extraordinário. Por isso, em ordenamentos jurídicos que oferecem 

mecanismos destinados à recuperação judicial da empresa, necessariamente surge a questão de 

qual deva ser a opção normativa quanto à atribuição do poder de controle sobre a empresa no 

momento posterior ao deferimento da recuperação. 

 

                                                 
112 Isto, obviamente, não exclui a eventual conveniência ou necessidade de prolongar determinadas etapas do 
procedimento de liquidação previsto na falência, visando a maximizar o valor da massa. A depender do negócio 
da empresa, pode ser importante continuar a condução da atividade apenas até o ponto necessário para concluir 
processos produtivos que tenham o potencial de gerar à massa retornos superiores aos produzidos pela liquidação 
apressada. O interesse em questão já se encontrava tutelado na revogada Lei de Falências (ainda que com falhas) 
pela possibilidade de continuidade de negócio do falido prevista em seu art. 74. Cf. neste sentido, MIRANDA 
VALVERDE, Trajano. Comentários à Lei de Falências. Revisão de J. A. Penalva Santos et al. 4. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2 v., p.24-28, 1999. 
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3.2 Estrutura do poder conferido pela LRE sobre a sociedade em recuperação judicial 

 

Como referido na introdução ao Capítulo, a Lei mantém os administradores da 

devedora na gestão após o deferimento da recuperação judicial e confere a eles vantagem 

substancial nas negociações. Isso se constitui a partir de cinco direitos: (i) exclusividade 

quanto à propositura do plano de recuperação; (ii) veto a modificações apresentadas pelos 

credores ao plano proposto; (iii) preservação do direito societário de indicar os membros da 

administração da sociedade devedora; (iv) relativa autonomia decisória quanto à disposição 

dos bens da empresa (fora do contexto do plano) e tomada de financiamento; e (v) proteção do 

acervo conferida pela suspensão do curso da prescrição bem como das ações judiciais contra a 

sociedade.113 

Os direitos acima referidos traduzem-se em expressiva vantagem negocial do 

administrador da devedora sobre os stakeholders que participam do processo. Conforme 

determina o art. 53 da LRE, a devedora tem até 60 dias contados da decisão que publica o 

deferimento da recuperação judicial para apresentar o plano.114 Embora em princípio não 

prorrogável, esse prazo pode ainda se estender por mais 90 dias, conforme seja necessário 

obter a aprovação do plano por votação em assembléia geral de credores (cf. art. 56, §1º da 

Lei).   

O prazo de 150 dias que pode ser utilizado pela devedora confere a seu administrador 

um poder que costuma ser comparado ao do titular de uma opção. O “ativo objeto” de 

referência da opção seria o próprio valor da empresa e o termo final para o “exercício” seria o 

                                                 
113 Ao considerarmos o clássico estudo de Comparato quanto à tipologia do poder de controle das sociedades por 
ações, veremos que nenhum dos tipos ali indicados descreve a configuração do poder de controle tal como 
estabelecida pela LRE. (V. COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. O Poder de Controle 
na Sociedade Anônima, 4 ed., Rio de Janeiro: Forense, p. 25-142, 2005) A tipologia relatada no estudo de 
Comparato descreve fenômenos presenciados quanto às sociedades solventes. A LRE opera uma reconfiguração 
da estrutura de poder de controle sui generis. Isto obedece a uma lógica econômico-financeira clara, 
extensivamente discutida no presente trabalho, que é a questão quanto ao pacto de credibilidade a respeito do 
valor da empresa. Durante a solvência, a residualidade dos créditos justifica que o poder de controle caiba aos 
sócios. A insolvência rompe temporariamente o referido pacto. A incerteza quanto ao valor da empresa torna 
também incerta a identidade do credor residual. Daí porque a lei distribui entre administrador da sociedade, 
assembléia-geral de credores e o magistrado o poder quanto a determinadas decisões financeiras e de 
investimento que afetam a determinação de valor da sociedade. O fato de operar redistribuição de poder é o que 
torna a LRE instituidora de um poder de controle sui generis. 
114 De acordo com a lei estadunidense, o devedor goza de exclusividade para propor o plano de recuperação no 
período de 120 dias contados após o deferimento do pedido. United States Bankruptcy Code, Chapter 11, Section 

1121(d). Esse período ainda pode ser estendido até o termo de 18 meses contados do deferimento do pedido, 
presentes justificativas avaliadas pelo magistrado. (Cf. Section 1121(d)(1)(2)(A) do Bankruptcy Code). 
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último dia do prazo para aprovação do plano. A incerteza associada aos resultados das 

negociações do plano fazem com que o “ativo objeto” assuma alta volatilidade. Quanto maior 

o nível de volatilidade do “ativo objeto” (a empresa), maior a probabilidade de elevação do 

prêmio associado à opção (os ganhos extraídos pelo “titular da opção”, que aqui é o 

administrador ou o controlador da devedora ou, ainda, eventualmente, todo o conjunto de 

sócios). 

Justamente porque o administrador da devedora em muitos casos115 só tem a se 

beneficiar da volatilidade e uma vez que seu comportamento na condução das negociações 

afeta o nível de volatilidade, agindo de acordo com a lógica do titular de uma opção o 

administrador da devedora tenderá a esperar até o último momento possível para então revelar 

os termos da negociação que o satisfazem. O reverso se verifica para o credor: cada dia 

adicional até que se chegue a uma resolução quanto à saída para a empresa pode diminuir a 

probabilidade de recebimento de seu crédito. Como discutido acima, isto é tanto mais 

verdadeiro para o credor quirografário ou para o credor com garantia real constituída sobre 

bem cujo valor dependa do desempenho da atividade da empresa em recuperação.  

Assim, se por um lado é necessário disponibilizar um determinado período de tempo 

para que o administrador da devedora negocie o plano com os credores; por outro lado, a 

dinâmica hipotética acima descrita exige que os prazos previstos na Lei devam ser 

estritamente observados. O problema da Lei, neste ponto, é que o prazo de 60 dias é 

excessivamente curto para que se consiga produzir o volume de informação requerido por 

todos os interessados e conduzir uma negociação usualmente complexa.  

Como referido alhures, a recuperação deve comportar a saída que se constitua 

exclusivamente na alienação de ativos, mas isto como uma solução inferior à reorganização 

em sentido estrito. Supondo que a empresa seja economicamente viável, em rigor a alternativa 

socialmente mais desejável é a reorganização da estrutura de capital da sociedade, mantendo a 

sociedade como gestora da empresa. 

                                                 
115 Particularmente quando a sociedade em recuperação tiver patrimônio líquido negativo, já que então o valor 
contábil das quotas ou ações é zero. Neste caso, a lógica para que o administrador ou controlador da sociedade 
em recuperação prefira demorar as negociações quanto ao plano é a mesma que explica o fenômeno do 
subinvestimento. Quanto menos investimento próprio o controlador tiver a perder (conforme o nível de 
desvalorização de suas ações ou quotas atingido à época do requerimento da recuperação judicial), maior será sua 
tendência a procrastinar as negociações. Isto não apenas porque o poder de procrastinação em si é elemento que 
facilita a obtenção de concessões de credores, mas porque a administração da empresa em recuperação é 
atividade remunerada. 
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Como exposto, no entanto, a reorganização depende de que os credores estejam 

convencidos de que vale a pena dar continuidade às relações com a empresa. Isto demanda ao 

administrador da devedora não apenas mostrar aos credores que os interesses distributivos 

destes serão atendidos, mas convencê-los da viabilidade do negócio. Se tomarmos como 

parâmetro as operações de compra e venda de sociedades solventes, veremos que mesmo no 

caso de empresas de médio porte, com estrutura de capital pouco complexa, as negociações 

geralmente se estendem por período superior a 2 meses. A diferença essencial é que, no caso 

de tais operações, o foco das negociações se dá sobretudo sobre a determinação do preço do 

negócio, ao passo que na recuperação judicial, os potenciais “compradores” são os próprios 

credores, muitos dos quais por princípio têm aversão ao risco associado à continuidade do 

negócio.116 Estas questões serão ainda exploradas no capítulo referente à preparação e votação 

do plano de recuperação. O que se quer desde já apontar é que o prazo excessivamente exíguo 

previsto pela Lei não resolve a tensão existente na dinâmica hipotética acima descrita, mas, 

pelo contrário, tem o potencial de comprometer as chances de recuperação. 

Ao antecipar a indicação quanto à matriz dos problemas presentes na dinâmica de 

negociação do plano, abre-se também a exposição do tópico final deste capítulo. Afinal, as 

razões que justificam normativamente a manutenção do administrador da devedora na gestão 

da empresa bem como os poderes que lhe são conferidos sobre o processo de negociação 

devem ser confrontadas e ponderadas em relação aos benefícios potenciais. Uma vez 

esclarecido o campo de benefícios e malefícios potenciais da opção normativa é possível 

encaminhar o sentido interpretativo das normas que criam tais posições e daquelas destinadas 

a solucionar conflitos associados a elas.  

 

                                                 
116 O termo “compradores” é empregado entre aspas pois obviamente não se refere aqui à aquisição em sentido 
próprio do controle da sociedade em recuperação por seus credores. Como exposto no primeiro Capítulo desta 
tese, o conceito estrito de recuperação, ou reorganização, requer a preservação não apenas da empresa, mas da 
sociedade que a controla. Caso contrário, nada em particular diferenciaria a liquidação total operada dentro do 
processo de recuperação judicial da liquidação total na falência. É por isso que Varig, por exemplo, é um caso 
dificilmente caracterizável como de recuperação. A reorganização, como visto, sempre envolve abatimento ou 
reescalonamento de dívidas e pode ou não envolver a conversão de créditos em ações ou quotas da nova estrutura 
de capital, isto é, do capital da sociedade que emerge da recuperação judicial. Pela estrutura de capital típica das 
sociedades brasileiras, provavelmente serão raríssimos os casos de conversão de crédito em capital. De todo 
modo, seja a conversão, seja o abatimento de dívidas, envolvem uma aposta por parte do credor de que a empresa 
vale mais em funcionamento do que liquidada. Como toda a aposta, há um risco de que ao final o valor esperado 
se mostre inferior ao que poderia ter sido obtido com a liquidação ao momento da decisão pela aprovação do 
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3.3 Justificativa normativa para a alocação de poder na recuperação judicial com 

inclinação “pró-devedor” na LRE 

 

3.3.1 Incentivos à recuperação mediante alocação de poderes aos sócios 

 

A posição ocupada pelo administrador da devedora na recuperação judicial, à qual 

corresponde a inclinação “pró-devedor” da Lei, justifica-se diante do pressuposto de que 

determinados titulares de interesses, especificamente trabalhadores e fornecedores de bens e 

serviços, usualmente não costumam se beneficiar da decisão de liquidação da empresa. A idéia 

é que se os sócios puderem recuperar o valor de suas ações ou quotas, trabalhadores e certos 

fornecedores também serão beneficiados, não apenas pela recuperação de seus créditos, mas 

pela continuidade da empresa. Na qualidade de credores subordinados, os sócios somente 

poderão manter o controle sobre a sociedade ou alguma fração dele se o resultado da avaliação 

financeira produzida durante o procedimento indicar valor da empresa que supere aquele 

indicado no balanço de liquidação. Essa diferença é que se denomina propriamente de “going 

concern surplus” (excedente de valor da empresa em funcionamento).  

Como examinado nesta tese, a condição necessária que indica a viabilidade econômica 

da empresa é a presença de tal excedente resultante da diferença entre o valor da empresa em 

funcionamento e seu valor de liquidação. Tal condição, entretanto, não é suficiente para que os 

sócios retenham o controle sobre a sociedade recuperada. Para que isto ocorra, é preciso que a 

nova estrutura de capital proposta para a sociedade pós-reorganização, promovidos rearranjos 

nos elementos do ativo e abatimentos e reescalonamentos do passivo exigível, ainda indique 

algum valor positivo às ações ou quotas dos sócios. A menos que a crise seja associada 

exclusivamente a um problema de liquidez dos ativos (caso de empresa solvente que requer a 

recuperação), o único modo de os sócios manterem o controle da sociedade pós-reorganização 

é mediante imposição de sacrifício aos credores (já que estes gozam de prioridade superior 

para satisfação de seu crédito na estrutura do passivo em relação ao capital social) ou novos 

aportes ou ainda uma combinação de ambos.  

                                                                                                                                                         
plano. É neste sentido, de “aposta” na viabilidade do negócio e assunção do risco associado a ela, que se emprega 
o termo “compradores”.  
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Em suma, se a viabilidade é uma função do resultado da avaliação financeira, e dado 

que quanto maior o número que esta indicar, maior o número de credores que podem ser 

abrigados na nova estrutura de capital, os últimos na linha de recebimento têm todo o 

incentivo para se esforçarem em mostrar a viabilidade, já que só assim recuperam o próprio 

investimento. Isto evidentemente aponta para uma certa desconfiança quanto à produção de 

tais avaliações, como assinalado no capítulo introdutório. Tal questão será retomada no 

capítulo referente à preparação e votação do plano.  

Por um lado, o incentivo aos sócios é importante para que a liquidação não seja 

adotada quando se tratar de empresa economicamente viável. Por outro, os conflitos de 

interesses entre classes de credores e entre estes e os sócios da devedora podem ser ainda mais 

agravados pelo incentivo colocado aos sócios para que façam com que o administrador da 

devedora busque a reorganização ainda que esta não seja economicamente desejável. Em vista 

dessa tensão, é interessante aprofundar ainda um pouco a discussão sobre a justificação 

normativa para a manutenção dos direitos societários de indicação dos administradores da 

sociedade. 

Assim como outras legislações que prevêem modalidade análoga à recuperação 

judicial, a LRE impõe disciplina de supervisão e fiscalização sobre os atos praticados pelos 

administradores indicados pelos sócios, mantidos na gestão da empresa em recuperação 

judicial. Essa disciplina deve ser capaz de encaminhar soluções para os conflitos de interesses 

acima apontados. A LRE ainda transfere os centros de decisão sobre matérias que dizem 

respeito ao curso extraordinário das atividades da empresa devedora, que deixam de ser de 

competência dos órgãos sociais e passam à Assembléia Geral de Credores ou, conforme o 

caso, ao magistrado.  

Pela lei brasileira, as funções de supervisão e fiscalização sobre a administração da 

empresa em recuperação judicial devem ser exercidas pelo magistrado, pelo administrador 

judicial e pelos credores. Um dos problemas normativos que a teoria deve enfrentar diz 

respeito ao modo como o poder de controle da empresa em recuperação judicial deve ser 

calibrado entre os diversos participantes do procedimento. Antes de passarmos a esta questão, 

no entanto, é fundamental compreender as razões (e as objeções) à base da norma que atribui 

poder de controle aos sócios da devedora em recuperação para controlarem a empresa e o 



 

 100 

processo de recuperação, ao invés de criar outros arranjos, como por exemplo atribuir tais 

poderes ao grupo de credores ou ao administrador judicial. 

A quem, portanto, deve a lei atribuir o poder de controle da empresa em recuperação? 

Ao formular esta questão, é importante resgatar a noção de residualidade de ganhos produzida 

pelo fluxo de caixa da empresa, mencionada no início deste capítulo, que é o que justifica 

financeiramente a alocação do poder de controle no modelo societário. Como vimos, a 

premissa da lógica de atribuição do poder de controle é que o direito a seu exercício deva 

caber ao credor residual da empresa. Nos contextos de solvência o credor residual é o titular 

da ação ou quota social.  

A assunção de que os sócios e não quaisquer outros stakeholders são os credores 

residuais da empresa organizada sob o modelo societário não chega a ser disputada no 

contexto de solvência.117 Afinal, é em função de tal assunção que o Direito atribui aos sócios o 

poder de exigir distribuição de dividendo somente após a apuração de lucro líquido pela 

sociedade118, ao mesmo tempo que confere a mutuantes, trabalhadores e demais credores da 

sociedade o poder de exigirem a satisfação de seus créditos independentemente do sucesso das 

atividades da devedora. 

Uma vez juridicamente caracterizada a insolvência, no entanto, há autores que 

assumem que o titular da ação ou quota deveria necessariamente perder a qualidade de credor 

residual, e portanto o direito ao exercício do poder de controle.119 Como indica o termo, 

                                                 
117 Uma disputa que se observa na literatura jurídica está entre considerar se o que deve ser maximizado pela 
administração das sociedades é o valor da empresa como um todo ou o valor da ação. É interessante notar que 
Stiglitz já havia mostrado que maximização do valor da ação não necessariamente corresponde à maximização do 
valor da empresa (v. nota 46). É justamente na literatura jurídica que se encontram desdobramentos importantes 
da discussão, com a experiência acumulada sobre casos em que se pôs à prova o princípio da maximização da 
riqueza acionária. Como indica Smith, diferentemente do que muitas vezes se assume, o que é tido como primado 
da maximização do valor da ação não surge como resultante de um hipotético dilema enfrentado pela 
administração das sociedades entre satisfazer demandas conflitantes entre acionistas, credores e o grupo de 
trabalhadores. Na verdade, como observa, o primado da maximização do valor da ação tem sua origem e sentido 
no contexto das disputas entre acionistas controladores e minoritários, ou seja, intra-classe de acionistas e não 
entre classes diversas de interesses organizados pela empresa. Mais particularmente, o primado tem sua raiz no 
caso Dodge v. Ford Motor Co., de clássica disputa entre acionistas de companhia fechada, caso esse que já não 
chega a produzir ressonâncias sobre os trabalhos contemporâneos em teoria de direito societário, já que os 
problemas mais interessantes estão associados a matrizes de governança mais complexas que hoje se observam. 
Deslocada de seu contexto original, a aplicação de uma doutrina fundada na primazia da maximização do valor 
acionário produz resultados questionáveis. Cf. SMITH, Thomas A. The Efficient Norm for Corporate Law: A 
Neotraditional Interpretation of Fiduciary Duty. Michigan Law Review, v. 98, p. 254-256, 1999.  
118 Cf. arts. 189 a 201 da LSA. 
119 BAIRD, Douglas G.; JACKSON, Thomas H. Bargaining After the Fall and the Contours of the Absolute 
Priority Rule. University of Chicago Law Review, v. 55, p. 738- 775, 1988; RASMUSSEN, Robert K. F. Hodge 
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residual é aquele que ganha na margem, isto é, que somente pode se apropriar do excedente. O 

conceito só se completa considerados tanto os cenários de ganhos como os de perdas 

potenciais. Somente pode ser intitulado ao resíduo, em princípio, aquele que tiver o que 

perder. O atributo central da residualidade é justamente ter o que perder com a decisão 

tomada. Por isso, retome-se, o controle implica um “ônus da decisão correta” do ponto de 

vista empresarial, o que guarda correspondência com o poder-dever que juridicamente se 

impõe a quem o exerce. Como indicado, argumentam certos autores que a insolvência implica 

a perda do atributo que confere a residualidade aos sócios (e portanto deve acarretar a 

conseqüente perda do poder de controle). Isto porque assumem que em termos contábeis a 

insolvência traduz uma situação de patrimônio líquido inferior a zero.120  

Qual o problema de se manter os direitos societários do controle após a insolvência? 

Aqui é oportuno retomar o problema identificado por Stiglitz, indicado na introdução a este 

Capítulo, e explorar suas implicações para o presente tópico. Tal problema não é específico da 

insolvência (embora seja agravado pela perspectiva de insolvência), mas de qualquer situação 

em que a empresa tenha uma estrutura de capital com alavancagem financeira elevada.121 A 

menos que devidamente monitorada, a administração de uma empresa tomadora 

excessivamente endividada pode acabar desperdiçando os recursos tomados com projetos de 

alto risco, sob a expectativa de que somente tais projetos possam produzir nível de retorno 

capaz de repagar as dívidas e ainda algum excedente para os sócios. A tomada de riscos 

excessivos em empresas muito endividadas representa um potencial de claro agravamento das 

perspectivas de insolvência. Assim, em situações de elevada alavancagem financeira, ainda 

que solvente a sociedade, os sócios são encarados como agentes cujo maior incentivo é 

expropriar a riqueza da empresa. O argumento contrário à preservação dos direitos societários 

na recuperação judicial segue essa linha de raciocínio. O Direito deve então procurar oferecer 

instrumentos que contrabalancem tais incentivos. 

Na terminologia de finanças corporativas, os potenciais efeitos da alta alavancagem 

financeira acima referidos correspondem ao fenômeno já referido, conhecido como 

                                                                                                                                                         
O’Neal Corporate and Securities Law Symposium: The Search for Hercules: Residual Owners, Directors, and 
Corporate Governance in Chapter 11. Washington University Law Quarterly, v. 82, p. 1452-1468, 2004. 
120 Tal assunção é especialmente problemática ao considerarmos que do ponto de vista normativo é socialmente 
desejável que o Direito ofereça condições para empresas que, ainda que tecnicamente solventes, procurem 
recurso à recuperação judicial por vislumbrarem um horizonte próximo e provável de crise econômica. 
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superinvestimento. O fenômeno constitui uma distorção na política de investimento da 

empresa. As situações de superinvestimento caracterizam-se pelo desperdício de recursos nas 

decisões de investimento da empresa. Ao direcionarem recursos a projetos excessivamente 

arriscados com potencial de valor presente líquido negativo, os administradores da sociedade 

estarão comprometendo as perspectivas de repagamento dos mútuos contraídos. O 

superinvestimento é um efeito de um tipo de comportamento que a literatura de seguros 

identificou e denominou como moral hazard (ou risco moral).122  

A elevada alavancagem financeira da empresa ainda pode impor o efeito conhecido 

como subinvestimento, identificado por Myers.123 O subinvestimento consiste na recusa por 

parte dos sócios em aportar capital adicional à sociedade para que esta invista em projetos de 

baixo nível de risco, ainda que estes tenham potencial valor presente líquido positivo, por 

receio de que tal investimento gere retorno apenas suficiente para remunerar os credores da 

sociedade.  

É freqüente que o superinvestimento se manifeste simultaneamente ao subinvestimento 

em sociedades muito endividadas: ao contemplarem a perspectiva de insolvência, os sócios 

poderão sentir-se tentados a fazer com que a empresa invista os recursos captados de terceiros 

apenas em investimentos arriscados, já que podem capturar o retorno potencial sem serem 

substancialmente afetados pelo insucesso da decisão. Além disto, terão postura de 

subinvestimento ao deixarem de participar com aporte de capital próprio à sociedade, com 

receio de que o aporte seja veículo para pagamento dos credores, caso as decisões de 

investimento da empresa mostrem-se mal sucedidas. Para compreender o porquê disto, é 

preciso que se considere a dinâmica entre as decisões de financiamento e as de investimento 

ao longo de um certo período de tempo, bem como os retornos ao investimento no período. Ao 

examinar tal dinâmica, é importante prestar atenção às alterações nas posições relativas de 

cada titular de direitos contra o patrimônio da empresa em cada dado momento correspondente 

a uma decisão relevante.  

                                                                                                                                                         
121 Alavancagem financeira designa o nível de presença de capital de terceiros presente na estrutura de capital da 
empresa, proporcionalmente ao capital próprio, isto é, ao capital aportado pelos sócios.  
122 O risco moral se manifesta ou potencialmente se apresenta em situações em que o agente de uma determinada 
conduta deixa de tomar as precauções que o padrão esperado de sua conduta impõe, uma vez que esteja coberto 
por seguro. 
123 MYERS, Stuart C. Determinants of Corporate Borrowing. Op. cit. 
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Suponha o caso de uma sociedade por ações ou limitada cujo negócio tenha 

experimentado crescente perda de mercado ao longo de seus três últimos anos, em função de 

um projeto baseado numa aposta tecnológica “errada”. Se a maior parte dos ativos 

operacionais estiver cometida a tal projeto, a probabilidade de elevar o valor da empresa 

dependerá de abandonar o projeto pouco rentável e investir em algum outro. No momento da 

constatação da necessidade de mudar de estratégia de investimento, suponha que o patrimônio 

líquido da sociedade é ainda positivo, mas que ao longo do período de gradual perda de 

mercado as ações ou quotas tenham desvalorizado 90% em relação ao investimento original 

dos sócios. A partir daí, suponha que se abram duas possibilidades de novos projetos de 

investimento para a sociedade, cada qual associado uma taxa de retorno esperado, e 

respectivos níveis de risco distribuídos entre faixas bastante distintas. Da mesma forma, 

abrem-se novas decisões de financiamento, pois a sociedade irá precisar financiar o novo 

projeto selecionado. Neste ponto, suponha que se a sociedade optar pelo projeto de menor 

risco, o retorno será suficiente para pagar apenas os mutuantes, sem excedentes para produção 

de lucro. Já se a sociedade optar pelo projeto de risco mais elevado, o retorno associado paga 

os mutuantes e remunera o capital da sociedade.   

Vejamos as decisões de investimento e de financiamento que se apresentam aos 

administradores ou sócios em casos como o ilustrado: (i) quanto à decisão de investimento, é 

provável que os sócios façam com que a sociedade selecione o projeto associado a risco mais 

elevado, uma vez que sua responsabilidade é limitada ao valor subscrito da quota ou ação. 

Como justamente em tais situações o valor contábil do investimento aportado pelo sócio (que 

não se confunde com o valor da empresa) já se encontra bastante reduzido, o sócio tem pouco 

a perder com o resultado que a decisão de investimento produzir para a empresa (já que o 

ponto de partida é o correspondente a 90% de desvalorização em relação ao investimento 

original), mas alguma probabilidade de ganho, que se apresenta associada à escolha de 

projetos arriscados; (ii) quanto à decisão de financiamento, uma vez disponível alguma linha 

de crédito com recursos de terceiros, é provável que entre realizar aumento de capital 

mediante novos aportes ou tomar crédito de terceiros, os sócios optem por fazer com que a 

sociedade tome recursos de terceiros. Isto porque, tendo em mente o risco associado ao 

projeto, bem como o nível elevado de alavancagem financeira da empresa, os sócios preferirão 

financiar o novo projeto com recursos que não os seus próprios. Afinal, os sócios sabem que 
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se o projeto for mal sucedido e a empresa vier a quebrar, seus créditos são subordinados a 

todos os demais. Nessas circunstâncias, novos aportes de capital serviriam apenas para pagar 

os mutuantes da sociedade, o que pode não ser de interesse dos sócios. 

Como se percebe, os problemas de superinvestimento e subinvestimento resultam dos 

tipos de incentivos que uma estrutura de capital com alta alavancagem financeira produz sobre 

o comportamento dos sócios e administradores da sociedade. Quanto maior a depressão do 

valor do capital investido pelo sócio, mais agudos os problemas associados a 

superinvestimento e subinvesimento. Tais problemas estão à base da questão a respeito de a 

quem deva o Direito atribuir o poder de controlar a empresa em recuperação judicial.  

Em suma, o argumento contrário à manutenção do direito societário de indicar os 

membros da administração da sociedade em recuperação é que se os sócios nada têm a perder, 

não devem poder tomar decisões que afetem apenas a riqueza de outros titulares de 

interesses.124  

Consideradas apenas as questões até aqui indicadas, a opção normativa adotada pela 

LRE no sentido de manter os direitos societários de controle sobre a empresa em recuperação 

é questionável.125 Sem dúvida tal opção inspira uma série de questões, além de uma 

interpretação atenta à sempre presente possibilidade de abusos. No plano normativo, é 

necessário avaliar em que medida os custos da opção podem ou não ser compensados pelos 

benefícios potenciais da busca pela recuperação. Somente esta ponderação é capaz de instruir 

o juízo sobre a adequação da norma à realidade brasileira.  

O exercício que deve ser feito consiste em avaliar as eventuais alternativas à solução 

adotada pela Lei. Esse exercício é importante por diversas razões: somente a partir dele é 

possível apontar quais as questões críticas que devem ser formuladas ao se examinar o 

desempenho da aplicação da Lei. A identificação de tais questões permite por outro lado 

enxergar as conseqüências de determinadas linhas de interpretação dos dispositivos legais.  

                                                 
124 Nas palavras de Rasmussen: “When the corporation becomes insolvent, the shareholders' gaze narrows to only 
the future benefits. They look for gambles that put them back in the black regardless of their costs. At this point, 
they are playing with the house's money”. (RASMUSSEN, Robert K. F. Hodge O’Neal Corporate and Securities 
Law Symposium: The Search for Hercules: Residual Owners, Directors, and Corporate Governance in Chapter 
11. Washington University Law Quarterly, v. 82, p. 1452, 2004). 
125 Neste sentido, a opinião de Eduardo S. Munhoz, para quem os administradores deveriam ser imediatamente 
afastados e substituídos por um administrador judicial. (MUNHOZ, Eduardo S. Comentários ao art. 64 da Lei de 
Recuperação de Empresas e Falência. In: SOUZA JUNIOR, Francisco Satiro de; PITOMBO, Antônio Sérgio A. 
de Moraes (Coord.). Comentários à Lei de recuperação de empresas e falência: Lei 11.101/2005 – Artigo por 
artigo, 2 ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 309). 
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Concretamente, o exercício que deve ser empreendido é o seguinte: se o modelo em 

vigor pode eventualmente fazer com que administradores ou sócios expropriem riqueza da 

empresa a pretexto de recuperá-la, haverá alguém ou grupo melhor posicionado e incentivado 

do que os administradores da sociedade em recuperação para controlar o processo? Em caso 

positivo, quais são os incentivos que tal agente ou grupo possui que sejam capazes de conduzir 

a melhores resultados do que o modelo em vigor e o que se define como melhores resultados? 

Em caso negativo, há como interpretar a Lei de modo a retirar ou mitigar a possibilidade de 

expropriação de riqueza da empresa em recuperação por parte do controlador ou dos 

administradores indicados pelos sócios?  

Nessa linha de indagações, pergunta-se: por que não atribuir diretamente aos credores 

o poder de indicarem administrador de sua preferência e a prerrogativa da formulação do 

plano de recuperação? Afinal, não são os credores, na definição financeira, os titulares da 

posição residual no fluxo de caixa da sociedade? Não são apenas eles os que têm algo a perder 

com o impacto de suas decisões sobre a empresa? Primeiramente, investigam-se as 

implicações de se atribuir aos credores o poder de controlar a empresa e o processo de 

recuperação. Em seguida, passa-se a examinar a alternativa de se transferir tais poderes ao 

administrador judicial. 

 

3.3.2 Alternativas à alocação de poder na recuperação judicial aos sócios: exame da hipótese 

de atribuição de poder decisório diretamente aos credores 

 

Como vimos, o direito a exigir distribuição e pagamento de dividendos depende da 

produção de lucro líquido. Já o nascimento do direito de crédito de terceiros contra a empresa 

não depende da contingência de sucesso da atividade desta. Contudo, o grau de satisfação do 

crédito, como questão de fato, depende do sucesso das atividades da empresa.  

A residualidade é juridicamente parametrizada de acordo com as hierarquias de 

prioridades de créditos previstas em lei. A idéia de prioridade está presente nos contextos de 

normalidade econômico-financeira, bem como na insolvência. Fora do campo de incidência da 

norma falimentar, as prioridades são aquelas definidas pelo direito societário. No campo 

falimentar, as prioridades seguem a definição presente no art. 83 da LRE. É residual o credor 

que, pela posição hierárquica de seu crédito, ainda tiver algo a receber depois de satisfeito o 
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crédito da posição imediatamente superior ao seu. Diferentemente do pressuposto de que o 

titular de ações ou quotas é sempre credor residual em situações de solvência, as situações de 

insolvência requereriam que primeiramente se realizassem todos os ativos do patrimônio da 

empresa para só então chegar-se à determinação de quem é o credor residual dentre as várias 

classes de créditos.  

Em vista das questões apontadas, Triantis afirma que nos contextos de insolvência é 

extremamente problemático pretender que a atribuição do poder de controle sobre a empresa 

em recuperação seja informada por um ideal normativo voltado à identificação do credor 

residual. Segundo observa, uma primeira objeção a tal ideal se dá no plano da plausibilidade 

de sua concretização: determinar quem é o credor residual da empresa em recuperação 

demandaria um processo de avaliação caso a caso, seguramente bastante custoso e cujos 

resultados são necessariamente pouco confiáveis, já que cercados por conflitos de interesses. 

Em segundo lugar, prossegue, mesmo que se pudesse confiar no resultado da avaliação da 

empresa, ou ainda que houvesse consenso quanto ao resultado, o fato é que o valor da empresa 

costuma flutuar significativamente ao longo do processo de recuperação. A instabilidade 

provocada por constantes alterações da alocação do poder de controle (resultantes das 

sucessivas determinações a respeito da identidade do credor residual) provocaria grave 

instabilidade sobre a própria gestão da empresa em recuperação, agravando ainda mais suas 

chances de superar a crise econômico-financeira.126  

Mas os obstáculos relativos à aferição do valor da empresa não constituem o problema 

central que se impõe à determinação de quem deva exercer o poder de controle da empresa 

sob recuperação. Como nota Triantis, o problema do ideal normativo de se buscar identificar o 

credor residual de fato na insolvência é que, ainda que pudesse ser encontrado tal ou tais 

credores, isto não resolveria o aspecto crítico presente em casos de insolvência empresarial, 

que é o conflito de interesses intrínseco aos mesmos.127 

A identificação da camada de credores residuais, portanto, ainda que por hipótese 

superasse o problema da avaliação, só induziria a outra instância de conflito de interesses. 128  

                                                 
126 TRIANTIS, George. A Theory of the Regulation of Debtor-In-Possession Financing. Vanderbilt Law 
Review, v. 46, p. 916, 1993. 
127 Ibid., p. 916. 
128 Será que diante destas considerações é cabível concluir pela inutilidade do conceito de credor residual ao 
contexto da insolvência? O conceito não é útil se o que se pretende é utilizá-lo para buscar identificar o credor 
melhor situado para assumir o controle da sociedade em recuperação. Contudo, sua utilidade está em outro 
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Há boas razões para acreditar que as desvantagens deste segundo âmbito de conflito seriam 

ainda mais custosas do que a do modelo adotado pela Lei brasileira e pela estadunidense. 

Aqueles que têm seus créditos situados em classes de nível mais baixo na hierarquia de 

prioridades de recebimentos geralmente enfrentam problemas de ação coletiva, não têm 

aptidão, nem as informações necessárias e sobretudo não têm a preferência por correr o risco 

da tomada do controle sobre a empresa em recuperação e sobre o processo de negociação.  

Outras possibilidades dentro da alternativa de conferir a credores os direitos de 

controle sobre a empresa e sobre o processo de recuperação judicial são ilustradas pelos 

regimes inglês e alemão. Como se indicou no Capítulo 2, aqueles regimes invariavelmente 

conduzem à liquidação das devedoras. É por isso que a abordagem dos estudos empíricos 

apontados quanto à experiência inglesa não rejeita o viés favorável à liquidação. Pelo 

contrário, tais estudos reforçam a adequação da liquidação ao sistema, mas apenas porque 

indicam que, ao menos no caso inglês, os bancos têm as informações necessárias para pré-

inferirem a viabilidade de suas tomadoras. Por isso, argumenta-se, estão melhor posicionados 

para evitar o agravamento da crise delas e de fato despendem recursos com assessoria à sua 

reestruturação. Embora não haja dados empíricos quanto à aplicação da lei alemã que 

suportem o mesmo argumento, a premissa que a norteia é claramente a de que se trata de uma 

economia em que os bancos têm acesso às informações de suas tomadoras e devem 

provavelmente evitar a quebra delas diante de demonstração de viabilidade. Diante disto, a 

“segunda chance” aos administradores seria desestabilizadora do sistema. 

Já que a opção de transferir o controle para os credores é questionável (ainda mais à 

ausência de indicação de que operaria um mecanismo efetivo na prevenção à crise), mostra-se 

oportuno examinar a alternativa representada pela transferência de controle sobre a empresa e 

sobre o processo de negociação ao administrador judicial.  

 

                                                                                                                                                         
contexto, que é o de oferecer critério para decidir entre propostas de alternativas para a resolução da crise: diante 
de diferentes modelos de recuperação, assim como diante de qualquer decisão tomada na recuperação judicial 
que diretamente afete o valor da empresa (como a decisão de tomar financiamento ou alienar ativos), o 
magistrado deve procurar perceber quais são as diferentes intensidades com que cada decisão atinge cada um dos 
grupos de titulares de interesses. 
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3.3.3 Alternativas à alocação de poder na recuperação judicial aos sócios: exame da hipótese 

de atribuição de poder decisório ao administrador judicial 

 

3.3.3.1 Histórico das configurações do poder decisório em casos de reorganization nos 

Estados Unidos 

 

Aqui é importante recorrer à história legislativa dos Estados Unidos, já que é lá que se 

desenvolve o próprio conceito de recuperação judicial e é lá que se acumulam e se debatem ao 

longo de uma centena de anos as experiências mais ricas quanto à operação do modelo. 

Conforme exposto nos capítulos introdutórios a este trabalho, a recuperação empresarial nos 

Estados Unidos passou por diferentes momentos e respectivos perfis de regimes jurídicos a ela 

aplicáveis. Isto enriquece sensivelmente a perspectiva de análise, pois não se trata apenas de 

experiência construída sobre como abordar um problema, mas de experiência quanto ao 

problema a partir de testes de diversos modelos normativos destinados à sua resolução.  

A configuração do controle sobre a empresa e sobre o processo de reorganization, pela 

qual os administradores da sociedade mantêm-se na gestão, resulta do Bankruptcy Code de 

1978. 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 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.129  

                                                 
129 SKEEL JUNIOR, David. Debt’s Dominion: a history if bankruptcy law in America, New Jersey: Princeton 
University Press, 2001, p. 177-179. A visão geral é sintetizada pelo testemunho oferecido por John Creedon da 
American Life Insurance Association perante o Senado: “If management is competent and honest and the 
debtor’s financial plight is due to circumstances beyond management’s control, bringing in an outsider may not 
solve anything. Instead it may slow the reorganization, add expense and restrict flexibility while the new trustee 
learns the business”. 1975 Senate Hearings, 650 apud SKEEL JUNIOR, David. Ibid., p. 177.  
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O apoio geral manifestado na discussão da reforma legislativa que veio dar origem ao 

diploma atualmente em vigor nos Estados Unidos refletia uma reação à experiência produzida 

com a aplicação do que lhe precedeu. Tratava-se do Bankruptcy Act de 1898, com as 

modificações que lhe haviam sido introduzidas pelo Chandler Act em 1938. Por força dessas 

modificações, o Bankruptcy Act passava a conter dois capítulos aplicáveis à insolvência 

empresarial, conforme se tratasse de sociedades abertas ou fechadas, sendo que aquelas 

ficavam em princípio sujeitas ao Chapter X, ao passo que as fechadas sujeitavam-se ao 

Chapter XI. Havia diferenças significativas nos regimes previstos em cada um desses 

Chapters: o Chapter X exigia a substituição do devedor por um trustee independente130, 

impunha observância estrita à absolute priority rule (hierarquia entre as prioridades de 

pagamentos aos credores) e conferia substanciais poderes de intervenção à SEC. Já o Chapter 

XI mantinha os administradores da sociedade em sua gestão durante a recuperação, não 

impunha observância estrita da absolute priority rule e não conferia qualquer poder à SEC. A 

desvantagem do Chapter XI em relação ao Chapter X estava em que somente permitia 

reestruturar créditos quirografários.  

O trustee indicado para atuar nos casos submetidos ao Chapter XI, além de ter que 

assumir as funções investigativas próprias, ainda assumiria o controle da empresa, a 

formulação do plano de recuperação e a condução das negociações. Nenhum esforço de 

solicitação de votos poderia ser levado adiante sem que antes o magistrado e a SEC 

aprovassem o plano proposto. Skeel relata que até que o trustee conseguisse se inteirar dos 

negócios da empresa, tanto tempo se passava que, quando finalmente se apresentava o 

momento de proceder às negociações, a participação de mercado da empresa já teria se 

reduzido sensivelmente desde o requerimento, os credores já teriam perdido tanto a confiança 

na capacidade da empresa de se recuperar, quanto o interesse em votar favoravelmente ao 

plano. O Chapter X foi um fracasso absoluto na possibilidade de recuperar empresas. Embora 

o Chapter X fosse o diploma destinado às companhias abertas, o Chapter XI não vedava a 

eligibilidade das companhias abertas. Conforme Skeel, essa “brecha” provavelmente se 

originou de uma falha da SEC em fazer com que as reformas ao Bankruptcy Act de 1898 

bloqueassem o acesso das abertas ao Chapter XI. Skeel observa que os administradores das 

                                                 
130 A regra de substituição compulsória aplicava-se sempre que o passivo exigível e não pago superasse 
U$250.000,00. (cf. Section 156 do Bankruptcy Act de 1898), montante baixo o suficiente para que na prática 
fossem raríssimos os casos em que potenciais empresas candidatas se utilizassem do procedimento. 
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companhias abertas tinham portanto incentivos para requererem a reorganization pelo 

Chapter XI e ainda mais fortes razões para evitarem a aplicação do Chapter X. A partir da 

década de 1950, começam a surgir os primeiros casos de abertas requerendo a reorganization 

pelo Chapter X.131  

 A estrutura de governança da empresa sob reorganization pelo Chapter 11 é 

basicamente a seguinte: (i) o administrador da sociedade é em regra mantido na gestão e, em 

tal condição, referido como “debtor in possession”. Somente pode ser afastado, e então 

substituído por um trustee, diante de fraude, desonestidade, incompetência ou atos de gestão 

gravemente inadequados (Section 1104(a)(1)); (ii) o administrador goza de período de 

exclusividade de 120 dias a partir do deferimento da reorganization para a propositura do 

plano (Section 1121(b));132 (iii) os sócios mantêm o direito de eleger os administradores;133 

(iv) os trustees assumem a gestão da sociedade nos casos de afastamento do devedor, 

acumulando às prerrogativas do debtor in possession as funções investigativas, que são 

próprias do trustee ou do examiner (Sections 1106(a)(3) e 1121(c)(1)). Tais funções 

compreendem a fiscalização e investigação dos atos do devedor, o exame da composição 

patrimonial, e do cabimento da continuidade do negócio; (v) não afastado o debtor in 

possession, há a faculdade de indicação de examiners, cuja função é estritamente de 

fiscalização e investigação, com o mesmo escopo para tais funções que o assumido pelo 

trustee (Section 1106(b)); (vi) os comitês de credores e os comitês de titulares de quotas ou 

ações têm funções investigativas quanto à atividade do devedor e o cabimento da continuidade 

do negócio, bem como sobre qualquer questão relevante ao caso ou à formulação do plano 

(Sections 1102 e 1103).134 Além disso, podem propor plano de reorganização alternativo ao 

                                                 
131 SKEEL JUNIOR, David. Ibid, p. 162-163. 
132 O período de exclusividade pode ainda ser estendido nos seguintes casos: (i) se o debtor in possession deixar 
de apresentá-lo no período de 120 dias, hipótese em que a máxima extensão tem como termo final 18 meses 
contados do deferimento da reorganization (Section 1121(d)(2)(A)); (ii) ou se, tendo apresentado, não tiver sido 
aprovado em até 180 dias contados do deferimento da reorganization, hipótese em que o termo final da extensão 
é de 20 meses contados do deferimento (Section 1121(d)(2)(B)). 
133 No entanto, o magistrado nos Estados Unidos tem poderes para negar validade às assembléias gerais de 
acionistas nos casos em que a sociedade seja insolvente, sob o fundamento de que em tais casos os acionistas 
perdem o interesse (econômico) juridicamente tutelado. Na dogmática estadunidense, deixam de ser “real parties 

in interest”. Cf. BIENENSTOCK, Martin J. Conflicts Between Management and the Debtor in Possession's 
Fiduciary Duties. University of Cincinnati, v. 61, p. 544, 1992. 
134 A formação do comitê de credores não é compulsória nos casos de reorganização de sociedades de empresas 
de pequeno porte (Section 1102(a)(3)). Além disso, a composição dos comitês de credores pelo Chapter 11 é 
bastante diferente daquela prevista pela lei brasileira. Participam do comitê, em princípio, apenas titulares dos 
sete maiores créditos contra o patrimônio da devedora não garantidos por garantias reais (Section 1102(b)(1)). 
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proposto pelo debtor in possession, expirado o prazo de exclusividade deste (Section 1121 

(c)(2)); e (vii) finalmente, o magistrado assume papel de supervisor do processo e de instância 

decisória última em qualquer matéria do curso extraordinário da sociedade, bem como sobre a 

plausubilidade do plano e sua validade. Como se percebe, há importantes semelhanças entre a 

lei brasileira e a estadunidense. 

Ao fazer com que a lei de 1978 mantivesse os administradores da sociedade em seus 

cargos mesmo após deferimento do pedido de reorganization, o congresso dos Estados Unidos 

procurou estimular os administradores das empresas a assumirem comportamento relevante 

quanto a dois aspectos inter-relacionados: (i) sob o que interessa mais diretamente ao 

investidor, os administradores não perdem o incentivo de fazer com que a sociedade invista 

em projetos mais lucrativos, pois uma eventual crise em caso de insucesso no retorno do 

investimento não necessariamente significa a perda de seus cargos; (ii) ao detectarem a 

probabilidade de manifestação de crise, os administradores das sociedades em princípio não 

têm receio de tomar medidas de reversão do quadro ou de contenção de seu agravamento. Tais 

medidas implicam o compartilhamento de informações relevantes sobre o estado econômico-

financeiro com os stakeholders que se dá seja na reestruturação extrajudicial, seja na 

reorganization sob o Chapter 11. O primeiro aspecto tem o potencial de gerar eficiências “ex 

ante”, ao passo que o segundo dirige-se à produção de eficiência “ex post”. 

Desde a promulgação do Bankruptcy Code, alguns estudos foram produzidos nos 

Estados Unidos com o objetivo de verificar a ocorrência dos comportamentos acima descritos, 

e daí testar ou desafiar a veracidade dos pressupostos dos quais partiu o congresso americano 

para a formulação do Chapter 11. É relevante para os propósitos deste trabalho discutir 

algumas das conclusões de tais estudos, já que a estrutura de governança corporativa imposta 

pela LRE à sociedade sob recuperação judicial guarda importantes semelhanças com aquela 

prevista no Bankruptcy Code. O paralelo é especialmente oportuno quando se toma por 

parâmetro os casos de reorganization de companhias fechadas nos Estados Unidos, mas já  

não tanto os de abertas, considerando que a reorganização destas naquele país observa padrões 

e dinâmicas peculiares. 

                                                                                                                                                         
Todavia, a lei estadunidense permite que o magistrado ordene a formação de múltiplos comitês de credores, 
havendo requerimento em tal sentido, conforme demonstração de necessidade de assegurar a representação 
adequada de diversos grupos de credores (Section 1102(a)(2) do Bankruptcy Code). 
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Em estudo empírico publicado logo em 1983, Lynn M. LoPucki apresenta dados 

bastante interessantes: a maior parte das sociedades que haviam requerido a reorganization no 

período era fechada e de pequeno porte. Na maior parte daqueles casos, os administradores 

indicados pelos sócios eram mantidos na gestão da sociedade durante o processo, observava-se 

fraca participação de credores quirografários no processo e o plano apresentado não chegava a 

ser contestado por falta de envolvimento dos credores. LoPucki ainda aponta que na maioria 

de tais casos o devedor requeria a reorganization não como medida de prevenção quanto ao 

agravamento da crise, mas para evitar que seus credores conseguissem obter a liquidação 

imediata da empresa. Além disso, o estudo indica que a maioria das empresas acabou 

quebrando durante ou logo após o procedimento. Por isso, LoPucki conclui que o Judiciário 

nos Estados Unidos até então havia se mostrado excessivamente tolerante ou simplesmente 

inapto a detectar a óbvia ausência de viabilidade econômica dos negócios de tais empresas.135  

Será apropriado afirmar que os dados levantados por LoPucki suportam a idéia de são 

necessariamente falsos os pressupostos de que a manutenção dos administradores na gestão da 

sociedade pode ser eficiente? Nem mesmo o próprio autor chega a tal afirmação. Na realidade, 

sugere que a ineficiência do modelo está associada à inação dos magistrados e dos credores. 

Afinal, a lei estadunidense confere poderes aos credores e sobretudo ao magistrado para conter 

as possibilidades de abuso por parte de administradores de empresas em reorganização.  

Analogamente ao contexto da reorganização de empresas nos Estados Unidos, a Lei 

brasileira confere poderes a diversos participantes do processo de recuperação judicial, 

destinados a preservar a própria integridade do procedimento. Assim como se observa na 

experiência americana, é de se esperar que na realidade brasileira venham surgir casos em que 

os credores careçam dos estímulos apropriados para o exercício das funções que lhe são 

atribuídas pela Lei. Afinal, a Lei prevê que os membros do Comitê de Credores tenham suas 

despesas ressarcidas, mas não permite que tenham sua atividade remunerada com o patrimônio 

da devedora (cf. art. 29 da LRE). 

 

                                                 
135 LOPUCKI, Lynn M. The Debtor in Full Control – Systems Failure Under Chapter 11 of the Bankruptcy 
Code? The American Bankruptcy Law Journal, v. 57, p. 99-273, 1983. 
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3.3.3.2 Funções, atributos e remuneração do administrador judicial no Brasil 

 

Diferentemente do regime do Chapter 11, a Lei brasileira prevê que a nomeação e 

atuação do administrador judicial se dê em qualquer caso de recuperação judicial, isto é, com 

ou sem o afastamento do administrador original da sociedade. Este aspecto da Lei é de grande 

relevância. Mantidos os gestores da sociedade durante a recuperação, o administrador judicial 

assume função análoga à do examiner previsto no Chapter 11.  

O administrador judicial é central na dinâmica de equilíbrio entre os interesses 

afetados pela crise da empresa. Ele não deve ser aliado nem dos administradores da devedora, 

nem dos credores, mas deve cooperar com eles para o alcance dos propósitos da Lei. Aliança e 

cooperatividade são conceitos distintos: o administrador judicial deve ser cooperativo com os 

credores na medida em que a cooperação se dirija a preservar e aumentar o valor da empresa. 

Já a aliança supõe alinhamento de interesses, que não se pode admitir tratando-se do 

administrador judicial, pois a lógica da recuperação judicial requer sua irrestrita isenção.  

Muito mais do que um “gerenciador” das informações voluntariamente 

disponibilizadas pelo devedor, o administrador judicial na lei brasileira deve exercer suas 

funções de modo a contrabalançar os poderes conferidos pela Lei aos gestores da sociedade, 

de modo a ampliar as informações sobre a condição real de viabilidade da empresa, sua 

situação patrimonial e competência da gestão. Como se viu no caso da lei estadunidense, o 

debtor in possession nunca assume funções investigativas e isso pela óbvia razão de que se 

quer evitar o surgimento de conflito de interesses em sentido formal. Como assinalado nesta 

tese, pagamentos preferenciais e fraude são problemas comuns em casos de empresas em crise 

econômico-financeira. 

É certo que o administrador judicial não tem, na recuperação judicial, as mesmas 

funções que a norma lhe confere em caso de falência (cf. art. 22, inc. III, “c”), especialmente o 

poder de representar a sociedade e ajuizar ações em nome dela com o objetivo de recuperar 

ativos pertencentes ao seu patrimônio. Não obstante, a Lei confere ao administrador judicial o 

poder de exigir informações do devedor na recuperação judicial e lhe oferece suporte material 

para a coleta e análise de tais informações (cf. art. 22, incs. I, “d” e “h”). A importância do 

exercício desse poder é evidenciada pelo disposto no parágrafo 2º do art. 22, que determina 

que a recusa em prestar as informações exigidas pelo administrador judicial confere a este o 
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direito de requerer ao juízo que intime as pessoas em questão, para prestarem as informações 

em juízo, sob pena de desobediência.  

Quais informações interessam especialmente ao administrador judicial na recuperação 

judicial? Há três importantes conjuntos de decisões que dependem da qualidade de 

informações produzidas no processo de recuperação judicial: (i) a decisão sobre a aprovação 

do plano, que deve ter por base o exame da viabilidade econômica da empresa; (ii) a decisão 

sobre o eventual afastamento do devedor da gestão da sociedade em recuperação; e (iii) as 

decisões sobre endividamento extraconcursal e alienação de ativos de curso extraordinário, 

tomadas fora do âmbito do plano de recuperação. Quanto aos conjuntos de decisões referidos 

em “ii” e “iii”, o administrador judicial tem não apenas o dever de obter dados que permitam 

um processo decisório devidamente informado, mas deve ele próprio manifestar seu parecer 

sobre tais questões (cf. arts. 64 e 66, respectivamente; sendo a manifestação do administrador 

judicial obrigatória, para os casos previstos no art. 66 quando ausente o Comitê de Credores). 

A Lei não atribui ao administrador judicial o dever de manifestar parecer quanto à 

viabilidade econômica da empresa, que é requisito essencial do plano (cf. art. 53, inc. II). Não 

obstante, o administrador judicial deve buscar fornecer aos credores todas as informações 

julgadas necessárias para que estes possam aferir a viabilidade econômica da empresa.  

Note-se que a exclusividade conferida ao devedor para a propositura do plano somente 

se justifica porque em princípio o devedor é aquele com as melhores informações a respeito da 

situação patrimonial e econômico-financeira e porque a multiplicidade de planos atrapalha o 

processo de negociação. Mas a exclusividade não pode ser usada pelo devedor para ocultar 

informações sobre a empresa. Tais informações devem ir além dos pontos tipicamente 

cobertos por um processo de auditoria conduzido em aquisições de ativos ou de controle 

societário de empresas solventes. As razões são óbvias: como examinado, administradores que 

enfrentam a perspectiva de insolvência freqüentemente assumem riscos excessivos, favorecem 

credores e eventualmente praticam atos de fraude. Ao manter os administradores na gestão da 

sociedade durante o processo de recuperação, a Lei tem por objetivo fazer com que os 

administradores assumam postura de rigorosa probidade quanto aos negócios e ao patrimônio 

da empresa. Caso se verifique que os administradores não tenham agido conforme tal padrão, 

faltará a justificativa para sua manutenção na gestão da empresa, motivo pelo qual a norma 

contida no art. 64 prevê que devam ser afastados.  
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Como se percebe, o desempenho adequado das funções do administrador judicial é 

fundamental para o equilíbrio entre poderes e prerrogativas atribuídos aos participantes do 

processo de recuperação. Tal equilíbrio somente pode ser alcançado a partir do 

compartilhamento de informações. A qualidade das informações é decisiva para determinação 

quanto à viabilidade do negócio e o agente por excelência investido do dever de obter as 

informações relevantes é o administrador judicial. Para os fins do art. 31 da Lei, a inaptidão do 

administrador judicial em prover os participantes do processo com informações suficientes e 

confiáveis deve ser fundamento bastante para que o magistrado defira o requerimento de 

substituição formulado pelos credores ou decida, ex ofício, pela destituição.  

A Lei prevê remuneração ao administrador judicial e não aos membros do comitê, não 

por uma questão de quantidade de horas cometidas ao serviço, mas sim porque apenas um 

agente isento é capaz de adotar a postura investigativa requerida pela lógica da Lei. Também 

em razão do pressuposto de isenção do administrador judicial justifica-se que ele, e não o 

comitê, possa contratar profissionais especializados para auxílio na realização das atividades 

que lhe cumprem. Esta prerrogativa, por sua vez, serve ao propósito de evitar duplicação de 

esforços e custos globalmente incorridos pelos afetados com a crise da empresa.  

Da isenção depende a qualidade de informações obtida pelo administrador judicial. A 

fim de que tal isenção seja de fato observada, é preciso que se imponham sobre o exercício da 

qualidade de administrador judicial os requisitos de completa independência em relação aos 

devedores e credores, assim como um absoluto desinteresse quanto ao resultado do processo 

de recuperação.  

Independência e desinteresse exigem, por exemplo, que o administrador judicial: (i) 

não deva ser favorecido ou prejudicado por qualquer resultado contingente ao desfecho do 

processo; (ii) não deva sob qualquer hipótese ter sua remuneração determinada com 

referenciais em “taxas de sucesso” da recuperação, mas sim por montantes fixos em 

periodicidade determinada pelo magistrado; (iii) preferencialmente, não deva ter sido 

prestador de serviços à empresa devedora ou aos maiores credores desta no período 

imediatamente antecedente ao requerimento da recuperação; (iv) não deva ser prestador de 

serviços de qualquer dos maiores credores da empresa devedora durante a recuperação judicial 

desta; (v) deva ser submetido a período de quarentena que o impeça de prestar serviços aos 

maiores credores da devedora durante um determinado período após o encerramento da 
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recuperação judicial, de fixação a critério do magistrado. As mesmas restrições devem ser 

aplicadas aos profissionais contratados pelo administrador judicial para auxílio de suas 

funções.  

Deve ser suficientemente evidente que os pontos aqui citados a título ilustrativo, ainda 

que não tenham sido abordados com profundidade, seguramente conduzem a conflitos de 

interesses no desempenho das funções do administrador judicial, os quais comprometem a 

integridade do processo. O magistrado deve estar atento a cada uma dessas questões no 

momento da indicação do administrador judicial. Não é demais enfatizar: o administrador 

judicial é o “cão de guarda” do processo. Se ele próprio tiver motivações pessoais (ou, 

tratando-se de pessoa jurídica prestadora dos serviços, se tal entidade tiver motivações 

comerciais ou estratégicas) para perseguir um determinado curso de ação porque tal curso 

favorece a parte com quem tem alianças formadas, haverá grave distorção dos propósitos da 

Lei.  

Cabe aqui ainda uma observação relevante quanto à fixação da remuneração do 

administrador judicial. O art. 24 da Lei estabelece como limite máximo para sua remuneração 

o correspondente a 5% do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial (total 

do valor constante da relação de credores) ou do valor de venda dos bens na falência. A base 

de cálculo que a norma estipula para o caso de recuperação judicial é claramente absurda. Isso 

justamente porque, estando insolvente a empresa devedora que requer a recuperação judicial, a 

própria insolvência significa que o passível exigível e não pago já não pode ser tomado como 

critério para determinação dos montantes que serão efetivamente pagos aos credores. O único 

referencial que assume relevância é o valor declarado pelos administradores da empresa 

devedora correspondente à expectativa de valor de venda da empresa em liquidação, já que 

este é o piso sobre o qual devem se dar todas as negociações entre a empresa devedora e os 

credores. A não observância disto pode resultar em expropriação de valor da empresa para o 

administrador judicial.  

A utilização de um referencial que não corresponde à realidade das forças do 

patrimônio da empresa artificialmente inflaria o limite máximo de remuneração do 

administrador judicial. Num universo de recursos extremamente limitados e disputados, nada 

mais danoso que um falso critério para indicação de valores. Por medida de conservadorismo, 

o magistrado deve ignorar a base de cálculo indicada na Lei e utilizar a mesma que se aplica 



 

 117 

aos credores. Note-se que mesmo a partir da base de cálculo adequada aos propósitos da lei, 

que seria o valor total de liquidação da empresa, 5% pode ser quantia bastante elevada, 

dependendo do caso. O referencial que deveria ser seguido é a média de preços de mercado 

para tais serviços. Se tal média de preços resultar em valor que ultrapasse o referido 

percentual, então haverá um bom indicativo de que a empresa não é economicamente viável. 

O mau sinal é evidente se seu patrimônio nem mesmo comporta o pagamento dos honorários 

do administrador judicial. 

Vimos que o administrador judicial deve procurar obter informações que dêem suporte 

a uma série de questões centrais que se colocam no curso da recuperação judicial. Como se 

passará a expor a seguir, é crucial que o administrador judicial relate ao magistrado e aos 

credores os atos praticados pelos administradores da devedora ocorridos anteriormente e 

durante a recuperação, que possam ser caracterizados como violadores dos deveres de cuidado 

e diligência impostos pelo Direito Societário. Isto porque ainda que tais atos não constituam 

causa para o afastamento dos administradores que pode ser requerido com base no art. 64 da 

Lei, certamente afetam as perspectivas de viabilidade econômica da empresa, nos casos em 

que os sócios insistirem em manter os administradores originais e o modelo de administração 

até então adotado.  

 

3.4 A hipótese de afastamento do devedor prevista na LRE 

 

Neste ponto deve-se retomar a discussão quanto ao escopo do art. 64 da Lei. Como 

extensivamente apontado, a manutenção do administrador original na gestão da sociedade é 

crucial para a recuperação. Pretender o afastamento imediato do administrador original é partir 

de uma presunção não autorizada pela Lei. Todos os atos elencados no art. 64 que justificam o 

afastamento dizem respeito a condutas dolosas ou indícios de comportamento doloso (nesta 

categoria os atos descritos nas alíneas “a”, “b” e “c” do inc. iv do art. 64). Por que somente 

esses atos, e não também aqueles que revelem incompetência do devedor, são sancionados 

com o afastamento compulsório do administrador da devedora? Afinal, o direito societário 

impõe aos administradores das sociedades o dever de cuidado e diligência no exercício de suas 

funções (art. 153 da LSA e art. 1.011 do Código Civil), sob pena de responsabilização pessoal 

(art. 158 da LSA e art. 1.016 do Código Civil).  
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Em sede de aplicação da norma societária, são raríssimos os casos de 

responsabilização do administrador que viola dever de cuidado e de diligência. Isso se deve 

em parte à dificuldade prática de se distinguir dentro do universo de condutas não dolosas, 

quais poderiam ser precisamente identificadas como condutas orientadas conforme um padrão 

de diligência esperado. Tal dificuldade provavelmente explica o porquê de a incompetência 

administrativa não ter sido incluída no art. 64 da LRE como causa para afastamento do 

administrador da devedora. Porém, isto coloca o seguinte problema: se o administrador 

incompetente não pode ser prontamente afastado, será preciso esperar até a submissão do 

plano para que se possa removê-lo via negociação ou via rejeição do plano. Isto pode ainda 

conduzir a um outro problema que é a possibilidade de o administrador da devedora vir a 

exercer o veto previsto no art. 56, §3o da LRE, caso os credores condicionem a aceitação do 

plano à modificação na administração. E, de fato, como mencionado, a permanência da 

administração original para além do momento de aprovação do plano é questionável diante de 

informações de que isso prejudicaria a recuperação. 

 

3.5 O veto previsto no art. 56, §3º da Lei e limites ao seu exercício. O veto da devedora 

como substituto do voto dos sócios na Assembléia-Geral dos Credores 

 

Diante dos pontos acima levantados, é possível que alguém possa objetar ao próprio 

cabimento da questão colocada pela autora, argumentando que o veto não há sequer de se 

colocar como problema real, pois seu exercício acarretaria o “suicídio” dos interesses dos 

sócios quanto à sociedade e, portanto, a ameaça de seu exercício não constituiria o que se 

denomina “ameaça crível” para impulsionar as negociações. Ante a tal possível objeção, 

propõem-se as seguintes questões, para então prosseguir-se no desenvolvimento do raciocínio 

que permite compreender a lógica das dinâmicas negociais típicas do processo de recuperação 

de empresas em crise: (a) há algum sentido normativo para o veto? (b) em que circunstâncias a 

ameaça de seu exercício ou o exercício efetivo prejudicaria os interesses dos stakeholders? Se 

não houver qualquer sentido para o veto, então seu exercício deverá ser sempre considerado 

abusivo e logo a norma que o prevê perderá eficácia social. 

A única função plausível para o veto é que se trata de um substituto do direito de voto 

de todos os sócios em assembléia de credores, já que a Lei não lhes confere tal direito. Em 
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última instância a Lei atribui aos sócios com poder de designar os administradores da 

devedora – e não à coletividade dos sócios – o poder de formular o plano e conduzir as 

negociações. Não parece satisfatório argumentar que a Lei deixou de conferir tais direitos à 

coletividade de sócios no intuito “simplificar” procedimentos. A simplificação não é razão 

sólida para suportar uma política pública quando implica sacrifício completo das condições de 

tutela de interesses jurídicos. Tampouco é certo afirmar que a Lei parte do pressuposto de que 

as sociedades que requerem recuperação judicial tenham patrimônio líquido presente negativo 

e que por tal razão seja justificada a opção da Lei por não conferir aos sócios direitos de voto 

em sede de assembléia-geral de credores. Se esta assunção fosse garantida, então não haveria 

sentido normativo em atribuir sequer aos administradores o conjunto de prerrogativas das 

quais são titulares na recuperação judicial. Mesmo que o valor contábil das quotas ou ações ao 

momento do requerimento seja próximo de zero, o elemento relevante para aferir as chances 

de recuperação não é o valor contábil, mas o valor da empresa supondo continuidade do 

negócio trazido a momento presente. Como vimos, o valor contábil de liquidação é útil para 

outra função, que é a de definir o piso de valores para negociação.  

Em face das considerações acima, fica claro que a Lei parte de uma assunção implícita 

de que os administradores protegerão os interesses de todos os sócios, ao buscarem, com as 

negociações, obter uma nova estrutura de capital para a empresa na qual os sócios tenham 

perspectiva de recuperar seu investimento. Mas essa assunção presente na Lei ignora a questão  

crucial do problema de agência entre controlador e demais sócios.  

Antes de se prosseguir na abordagem às duas questões propostas, quais sejam a do 

sentido do veto e a das circunstâncias em que seu exercício pode ou não ser considerado 

abusivo, é preciso superar a etapa interpretativa que diz respeito à posição do sócio não 

controlador com relação ao direito de voto nas assembléias gerais de credores.  

A Lei deveria ter conferido à coletividade dos sócios o direito de votar em assembléia, 

compondo classe própria em separado das demais. A relação jurídica que deveria então fundar 

tal direito é a societária e não a de crédito, já que a natureza jurídica do status societário não é 

de relação de crédito. A menos que concretizados eventos societários típicos que dão origem a 

crédito contra o patrimônio da sociedade, o direito patrimonial associado à condição de sócio 

se resume à mera expectativa de geração futura de crédito. Esta expectativa é que deveria ser 

tutelada de modo eficaz, pela atribuição de direitos de voto aos sócios na assembléia durante a 
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recuperação judicial, e não pela assunção de que os administradores zelarão pelos interesses 

de todos os sócios. A lei estadunidense prevê um mecanismo coerente com tais tensões entre 

interesses diversos. Tal mecanismo se constrói sobre claras distinções presentes no 

Bankruptcy Code entre as naturezas jurídicas das relações que suportam os interesses do grupo 

de sócios, de um lado, e do grupo de credores, de outro, bem como sobre a tutela de cada um 

deles.136 

É justamente e apenas nos casos em que a relação do sócio com a sociedade for de 

natureza exclusivamente societária (e não de crédito) que a Lei veda ao sócio o direito de 

votar em assembléia. Assim deve ser interpretada a norma contida em seu art. 43. Já se o sócio 

for credor, o exercício de seu direito de voto em assembléia de credores não deve ser 

impedido, sob pena de inconstitucionalidade, já que aí se estaria ferindo direito de propriedade 

consagrado na Constituição Federal. 

De fato, a partir de uma perspectiva de ideal normativo, se fosse o caso de a Lei 

atribuir direitos de voto na recuperação judicial aos sócios da devedora, isto requereria a 

observância de uma entre as seguintes modalidades: (i) que fosse prevista uma quarta classe 

específica para comportar os titulares de direitos societários ou (ii) que fosse atribuído àquele 

investido da prerrogativa de propor o plano de recuperação o poder-dever de indicar quantas 

classes fossem necessárias para melhor representar e assegurar a proteção dos múltiplos e 

conflitantes interesses presentes no grupo de credores, como faz o Bankruptcy Code. Não faria 

sentido colocar numa mesma classe credores quirografários e sócios, a menos que os sócios 

fossem também credores, já que pode ser grande a disparidade de interesses entre eles. O 

resultado seria bastante indesejável: na prática, sócios poderiam “arrastar” o voto de credores 

quirografários sendo que eles próprios, os sócios, teriam apenas expectativa de direito 

patrimonial, sem qualquer crédito constituído contra a sociedade, quirografário ou 

subordinado (como se passará a expor a seguir, a recuperação judicial não opera a conversão 

do direito societário em crédito subordinado, como o faz a falência; os direitos societários são 

modificados conforme determinação do plano).  

                                                 
136 O Bankruptcy Code de 1978 opera clara distinção entre “creditors” (credores) e “equity security holders” 
(titulares de quotas sociais), e prevê não apenas a possibilidade de Equity Security Holders’ Committees (comitês 
de sócios), independentes dos Creditors’ Committees (comitês de credores) (cf. Section 1102), mas atribui ao 
responsável pela elaboração do plano o dever de agrupar classes de créditos ou de interesses conforme critério de 
substancial similitude. Isto requer, na prática, e assim é, que os sócios sejam colocados em classe própria (Section 
1122). 
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Vejamos como a interpretação aqui proposta encontra suporte nos dispositivos 

normativos pertinentes. O art. 41 da Lei determina que devam ser agrupados dentro da classe 

referida em seu inciso “II” os titulares de créditos quirografários, créditos com privilégio 

especial, com privilégio geral ou subordinados. O art. 83, inc. VIII, “b” estabelece que são 

subordinados os créditos dos sócios. Pergunta-se: quais créditos dos sócios são subordinados? 

Todos e quaisquer ou apenas determinados tipos, de acordo com o evento societário que lhes 

tenha dado origem? Esta última hipótese é sem dúvida a que se ajusta ao ordenamento. 

Como referido, a relação societária não faz dos sócios juridicamente credores da 

sociedade até que determinados eventos societários dêem origem a uma relação de crédito. 

Tais eventos são os seguintes: liquidação total137, liquidação parcial138, resgate139, recesso ou 

retirada (dissidência que dá origem ao reembolso)140, recompra de ações ou quotas141, redução 

de capital142, e deliberação pela distribuição de lucro143. Via de regra, e salvo pela liquidação 

total, a concretização de tais eventos em momento de normalidade financeira das sociedades 

dá origem a créditos quirografários. Ocorre que a LRE impõe ineficácia a tais direitos, 

conforme adiante examinado.  

Sócios podem ainda ser credores da sociedade por outras relações que não a societária, 

caso em que deverão poder votar com o valor de seus créditos à assembléia de credores, já que 

é a natureza jurídica do crédito e não a qualidade subjetiva de seu titular que constitui 

elemento relevante para aferição do direito de participar na assembléia de credores.144  

Celebrado em condições que respeitem o dever de lealdade do sócio à sociedade, o 

mútuo é em princípio legítimo. Sendo legítimo o mútuo, o respectivo crédito deve ser tratado 

como passivo exigível do patrimônio social. Interpretação que pretenda equiparar o crédito 

derivado de mútuo do sócio a crédito derivado de relação societária não é amparada pela lei (o 

Direito não autoriza presunção neste sentido) e conduziria a sérios problemas. Um dos efeitos 

                                                 
137 Cf. art. 215 da LSA. 
138 Largamente admitida em sede jurisprudencial para as sociedades fechadas. 
139 Cf. art. 44, §1º da LSA.  
140 Cf. art. 45 da LSA. 
141 Cf. art. 30, §1º, “b” da LSA. 
142 Cf. arts. 173 e 174 da LSA. 
143 Cf. arts. 189 a 201 da LSA. 
144 A situação do crédito trabalhista não é exceção a essa regra, pois o efeito da qualidade subjetiva aqui se dá 
apenas quanto à indicação da classe à qual o crédito deve ser agrupado. Note-se: a cessão do crédito trabalhista 
não descaracteriza a natureza do direito de crédito, mas implica apenas que o cessionário deverá ser agrupado 
entre os titulares de créditos quirografários (Cf. art. 83, §4º). 
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indesejáveis de tal interpretação se daria sobre um universo crescente de operações de 

financiamento junto a instituições financeiras que são também titulares de ações no capital 

social das tomadoras.  

Exemplo mais significativo é o de séries de operações de financiamento por parte do 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES. O outro efeito 

indesejável é obstaculizar o financiamento da empresa em momentos nos quais sua obtenção é 

mais crítica, isto é, momentos de dificuldades financeiras. Em tais situações, as fontes de 

bancos comerciais tornam-se mais escassas, forçando o controlador a prover sozinho o 

financiamento necessário ou em conjunto com alguma instituição financeira. 

Um modo de contornar o problema do subinvestimento é possibilitar aos sócios que 

forneçam recursos à sociedade a título de mútuo. A realidade tem mesmo mostrado que 

instituições financeiras que se disponham a emprestar recursos a empresas em dificuldades 

condicionam o empréstimo à disponibilização também por parte dos sócios de recursos à 

sociedade. Os potenciais mutuantes abordados sabem dos problemas associados ao 

subinvestimento (relutância dos sócios em aportarem recursos próprios ao capital por receio 

de perdê-los para os credores), mas não querem correr sozinhos o risco de inadimplemento por 

continuado insucesso das atividades da tomadora, daí porque condicionam a disponibilidade 

de crédito a que os sócios também emprestem recursos próprios à empresa. Por isso mesmo 

não parece apropriado argumentar que o crédito originado por mútuo de sócio à sociedade 

deva, por força da insolvência, ser sempre considerado como adiantamento para aporte de 

capital sob um suposto dever do sócio em capitalizar a sociedade. Salvo quanto a 

determinados setores da economia que se submetem a regulação que determina obediência a 

padrões mínimos de capitalização, patrimônio líquido e liquidez dos ativos, não há exigência 

legal de capital mínimo para a maior parte das empresas. O nível de capitalização adequado às 

operações das empresas é em larga medida determinado pelo mercado onde operam as 

empresa e ainda sujeito à discricionariedade dos administradores. De qualquer modo, repita-

se, mútuos ou outras operações entre partes relacionadas são questionáveis se ferirem direitos 

de terceiros ou violarem deveres fiduciários. Se os termos do mútuo contratado com o sócio 

forem compatíveis com os padrões de mercado, não há fundamento para objeção. O 

questionamento somente surgiria, por exemplo, em casos de juros acima do mercado, já que 

então sua função seria expropriar riqueza da empresa ao sócio mutuante. 
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O art. 83, inc. VIII, “b” estabelece que os créditos dos sócios e dos administradores 

sem vínculo empregatício são créditos subordinados. Já o art. 83, §2º determina não serem 

“oponíveis à massa os valores decorrentes de direito de sócio ao recebimento de sua parcela 

do capital social na liquidação da sociedade”. Como interpretar tais dispositivos? Apesar de a 

redação dos dispositivos ser penosamente ruim, obviamente trata-se de hipóteses de incidência 

distintas. A confusão entre elas conduziria a interpretação claramente inconstitucional como 

mencionado, se se pretender que todos os créditos dos sócios são sempre subordinados, ou que 

sejam sempre inoponíveis à massa.  

Como a falência (mas não a recuperação) necessariamente implica liquidação total do 

patrimônio da empresa, sua decretação faz que o direito societário se converta em direito de 

crédito de qualidade subordinada, conferindo a seus titulares o direito a ratear o resíduo que se 

verificar depois de pagos todos os créditos em hierarquia superior. É este o escopo da norma 

contida no art. 83, inc. VIII, “b” da lei. Já a recuperação obviamente não opera a liquidação 

total do patrimônio da empresa, a menos que assim seja deliberado. Os sócios na recuperação 

judicial somente ostentariam a qualidade de credores (por evento societário) pela 

concretização prévia ao requerimento da recuperação de algum ou alguns dos eventos acima 

indicados (liquidação parcial, recesso, resgate, redução de capital, recompra de quotas ou 

ações, e deliberação pela distribuição de lucro). 

A norma contida no art. 83, §2º, além de mal redigida (pois não abrange todo e 

qualquer crédito societário), está mal situada no corpo da LRE. Ao referir à inoponibilidade, o 

dispositivo claramente trata de problema de ineficácia e não de classificação e atribuição de 

posição dentro da hierarquia de prioridades de recebimentos, que é o escopo próprio do art. 83 

da Lei. Os atos reputados ineficazes encontram-se sob a norma contida no art. 129 da Lei. São, 

portanto, inoponíveis ao patrimônio da sociedade os créditos derivados de eventos societários 

realizados durante o termo legal. Neste ponto, a Lei mostra ainda mais uma falha grave: como 

aqui defendido, não se pode admitir que o art. 83 tenha por efeito considerar ineficazes todos e 

quaisquer direitos de crédito derivados de eventos societários. É preciso que se especifique o 

limite temporal alcançado pela norma, assim como os tipos de operação que geram créditos 

ineficazes. Esta questão é óbvia: trata-se de crédito surgido a partir de qualquer evento típico, 

exceto a hipótese em que o crédito deriva da conversão do direito societário em direito ao 

resíduo patrimonial operada pela própria falência (art. 83, inc. VIII, “b”). Já o limite temporal 
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é um problema mais sério. Suponha-se o caso, bastante comum, de liquidação parcial ou de 

exercício de direito de retirada em que o pagamento dos haveres ou do reembolso, conforme o 

caso, fica por anos pendente de solução de litígio em que se questiona não o mérito da 

constituição do direito de crédito, mas o critério utilizado para apuração dos haveres. Seria 

absurdo pretender que o sócio que tem o direito de crédito validamente constituído venha a 

enfrentar, mais tarde, a inoponibilidade do crédito contra o patrimônio social e, ainda por 

cima, não seja considerado credor para fins do art. 41 da Lei. Isto, como se antecipou, 

conduziria a violação do direito de propriedade. É preciso, portanto, recorrer ao termo legal 

fixado genericamente pela Lei no art. 99, inc. II, cujo limite máximo é de 90 dias anteriores ao 

requerimento da recuperação judicial ou ao pedido de falência ou primeiro protesto de título. 

Acontece que o período de 90 dias mostra-se excessivamente curto quando se trata de 

operações societárias. É que em tais casos, o nível de informação detido pelos beneficiados é 

de se supor mais elevado do que aquele divulgado aos demais stakeholders da sociedade.145 Já 

que a Lei não confere ao magistrado o poder de retrotrair o termo legal para além do período 

de 90 dias, a única maneira de atingir tais operações é pela revocatória, sendo necessária a 

prova da fraude. 

Em suma, a Lei não confere aos sócios da empresa sob recuperação o direito de voto 

nas assembléias gerais de credores (art. 43), a menos que os sócios sejam credores. Os sócios 

serão credores como resultado de operações não societárias ou de operações societárias 

típicas, as quais dão origem a créditos quirografários (LSA e Código Civil). Tais créditos, 

contudo, somente serão imponíveis ao patrimônio da empresa e conferirão ao seu titular o 

direito de voto em assembléia geral de credores caso não atingidos pela ineficácia, vale dizer, 

caso as operações societárias que lhes dão origem tenham sido realizadas anteriormente ao 

termo legal (art. 83, §2º).  

Cabe aqui retomar as questões propostas sobre o sentido do veto e os critérios para 

aferição da validade de seu exercício ou da ameaça de exercício. Como exposto, o veto 

somente pode ser compreendido como um mecanismo que substitui o direito de os sócios 

participarem da votação do plano. Visa a proteger os sócios contra modificações propostas 

                                                 
145 Por tal razão o Bankruptcy Code determina que o magistrado pode retrotrair o termo legal em operações com 
insiders até um ano antes do requerimento da reorganization ou da quebra (cf. Section 547(b)(4)(B)). 
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pelos credores ao plano, quando tais modificações implicarem sacrifícios excessivos ao valor 

associado aos direitos dos sócios.  

Berkovitch e Israel propõem modelos que explicam quais regimes jurídicos aplicáveis 

à insolvência empresarial são mais adequados a cada padrão de governança e mercado.146 Em 

linha com o que se discutiu nas Seções anteriores deste Capítulo, os autores sustentam que os 

modelos “pró-devedor” se justificam em economias nas quais a obtenção de informações 

sobre o estado econômico-financeiro das tomadoras é de difícil acesso. Se a empresa tem ou 

não valor a ser preservado via recuperação, isto é informação sob domínio do administrador da 

devedora. Sugerem os autores que os administradores da devedora somente irão revelar tal 

informação aos credores se conseguirem obter alguma vantagem a partir da divulgação de tal 

informação.  

A “opção” que os administradores têm de permanecerem na gestão da sociedade ao 

longo do período que vai até a submissão do plano à votação e o veto às modificações 

apresentadas ao plano pelos credores é algo cujo valor os próprios administradores 

reconhecem e que podem usar como “chantagem” para serem “subornados” seja a revelarem 

informações aos devedores ou a liberarem seus cargos de gestão.147 O “suborno” aqui é 

figurativo: refere à obtenção de concessões feitas pelos credores aos administradores das 

devedoras, as quais resultam em negociações que não observam a hierarquia de prioridades de 

pagamentos que deveria servir de parâmetro para negociações. Esta questão, identificada na 

literatura especializada como o problema da violação da absolute priority rule, é objeto de 

intensos debates. Ela é aqui brevemente referida e será abordada com maior detalhe no 

capítulo referente à preparação e votação no plano. 

Por outro lado, uma vez que todos tenham compartilhado as informações em qualidade 

necessária que permita também aos credores identificar a viabilidade econômica da devedora, 

isto forçaria o administrador da devedora a formular, de saída, uma proposta minimamente 

aceitável pelos credores. Aí a lógica do poder de ameaça de liquidação se inverte: supondo a 

viabilidade econômica da empresa, o poder de propor um plano em bases de “pegar ou largar” 

ou o veto a modificações propostas pelos credores é um instrumento necessário a que o 

administrador da devedora proteja-a contra a liquidação ameaçada pelo comportamento 

                                                 
146 BERKOVITCH, Elazar; ISRAEL, Ronen. Optimal Bankruptcy Laws across Different Economic Systems. Op. 

cit.  
147 Ibid., p. 367. 
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estratégico de credores. A idéia se expressaria da perspectiva do administrador da devedora 

em relação aos credores da seguinte maneira: “não ameace liquidar quando a empresa é viável 

dado que o plano oferece algo igual ou superior ao valor de liquidação para cada classe 

afetada”. 

Esta idéia deve ser tomada como base do critério aplicável à aferição da validade das 

propostas objeto de negociação. É ponto de partida para o conteúdo do Capítulo desta tese 

referente à preparação e votação do plano. Desde já, confere sentido ao veto, estabelecendo ao 

menos conceitualmente as condições de validade de seu exercício. Daí podemos claramente 

responder à questão: “em que circunstâncias a ameaça do exercício do veto ou seu exercício 

efetivo prejudicaria os interesses dos stakeholders?” A resposta é: sempre que a empresa for 

economicamente viável. Se ela não for viável, então o veto não passará de um blefe e o 

resultado de seu exercício efetivo (liquidação) é na realidade desejável. O problema surge 

quando a empresa é economicamente viável, mas a proposta formulada pelo administrador da 

devedora contempla soluções inferiores ao que cada credor faria jus, e o administrador da 

devedora ameaça a utilização do veto para forçar sobre os credores a adoção de um plano 

inferior. Neste caso o exercício do veto ou sua ameaça deve ser considerado inválido pelo 

magistrado. 
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CAPÍTULO 4  – FINANCIAMENTO EXTRACONCURSAL 
 

4.1 Introdução 

 

A efetiva recuperação da empresa muitas vezes depende da aprovação imediata (ou 

seja, mediante ou logo após o deferimento do pedido de recuperação judicial) de medidas que 

visem promover liquidez à empresa devedora. Melhoria de liquidez pode ser obtida pela 

alienação de ativos e/ou pela tomada de empréstimos.  

Conforme referido no Capítulo 2 deste trabalho, a maior parte das empresas no Brasil 

conta geralmente com dois tipos de financiamento, fora o capital próprio e o debenturístico. 

São eles: (i) o mútuo bancário (freqüentemente com garantia real) e (ii) o crédito mercantil. 

Quanto a este, na realidade só chega a ser considerado “financiamento” num sentido 

impróprio, já que consiste na extensão de prazo para pagamento de mercadoria ou serviço. O 

financiamento que nos interessa neste Capítulo é o mútuo fornecido por terceiros.  

Será apropriado submeter a contratação do financiamento extraconcursal ao mesmo 

juízo de legitimidade aplicável às contratações de financiamento por sociedades solventes? A 

resposta deve ser negativa. Como vimos no Capítulo 2, as decisões de financiamento sob 

competência dos administradores das sociedades solventes têm caráter discricionário dentro da 

alçada decisória que lhes é atribuída por Lei e pelo estatuto ou contrato social. Os 

administradores das sociedades solventes têm deveres fiduciários para com a sociedade. São 

pessoalmente responsáveis pelos prejuízos causados à sociedade quando procederem: (i) 

dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo; (ii) com violação da lei ou do 

estatuto.148 Naturalmente, os deveres fiduciários não cessam com o deferimento do pedido de 

recuperação judicial. O que ocorre, como vimos no Capítulo 3, é que o deferimento da 

recuperação judicial modifica os próprios limites de alçadas e de competências tanto dos 

sócios como dos administradores. A recuperação judicial impõe uma feição sui generis ao 

controle da sociedade devedora.  

Há dois períodos relevantes que devemos considerar: (1) entre (i)(a) a distribuição do 

pedido de recuperação judicial e, ou (i)(b) sua concessão propriamente dita, com a 

homologação do plano de recuperação, ou (i)(c) a não aprovação do plano, com a convolação 
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da recuperação judicial em falência; e (2) entre (ii)(a) a concessão da recuperação 

propriamente dita e, ou (ii)(b) a decretação por sentença da extinção da recuperação judicial 

bem-sucedida149, ou (ii)(c) a convolação da recuperação judicial mal-sucedida em falência.150 

Interessa-nos neste Capítulo examinar a tomada de financiamento extraconcursal no 

período “(1)” acima referido. Este é o recorte temporal relevante para a análise aqui procedida. 

Isto porque, quanto ao período “(2)”, já terá sido aprovado o plano de recuperação judicial.  

Supõe-se que já terão sido sanados problemas como o nível de insegurança quanto à 

determinação da viabilidade da empresa, ou quanto à perspectiva de utilização do 

financiamento extraconcursal como meio de obtenção injusta de tratamento favorável por 

parte de credores. Assume-se que outros problemas suscitados ao longo deste Capítulo possam 

e devam ser objeto de regulação entre as partes no próprio plano de recuperação judicial. 

Além disso, a questão fundamental é que a necessidade premente de obtenção de 

financiamento se dá justamente no período “(1)”. 

No período “(1)”, isto é, no interregno entre a distribuição do pedido de recuperação 

judicial e a homologação do plano de recuperação ou convolação da recuperação em falência, 

há uma total suspensão de credibilidade a respeito do destino da empresa, isto é, se continuará 

a funcionar ou se será liquidada via falência. Qualquer decisão de financiamento ou de 

investimento tomada neste período afeta as perspectivas de viabilidade da empresa e deve 

contemplar o horizonte de convolação em falência. Por isso justifica-se a modificação da 

estrutura de poder sobre a sociedade em recuperação judicial naquele período.  

Conforme prevê a norma contida no art. 27, inciso II, alínea “c” da LRE, em caso de 

afastamento dos administradores da devedora, deverá o juiz decidir sobre a alienação de bens 

do ativo permanente, a constituição de ônus reais e outras garantias, bem como atos de 

endividamento necessários à continuação da atividade empresarial durante o período que 

antecede a aprovação do plano de recuperação judicial. Já nos casos de manutenção dos 

administradores na gestão da empresa em recuperação, prescreve o artigo 66 da LRE, 

contrario sensu, que a alienação ou oneração de bens do ativo permanente depende de 

evidente utilidade reconhecida pelo juiz.  

                                                                                                                                                         
148 Cf. art. 158 da LSA. 
149 Cf. art. 61 da LRE. 
150 Por qualquer das hipóteses previstas no art. 73 da LRE. 
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Assim, independentemente da manutenção ou afastamento dos administradores da 

devedora, é o juiz quem aprova atos não contemplados no plano, que produzam impacto sobre 

a estrutura de capital da empresa em recuperação e, por conseguinte, sobre as perspectivas de 

distribuições de pagamentos a credores. Em todas essas decisões, o reconhecimento de 

“evidente utilidade” não pode, obviamente, sacrificar os objetivos da lei. Pelo contrário, o juiz 

deverá tomar a evidente utilidade pelo seu significado econômico-financeiro e ainda 

considerar se as medidas pleiteadas implicam ou não favorecimento de credores em relação ao 

esquema de prioridades imposto pela lei.  

Para que o financiamento à empresa em recuperação judicial seja desejável e, portanto, 

passível de aprovação pelos credores, é necessário que tenha potencial de gerar valor presente 

líquido positivo para a tomadora. Ou seja, o empréstimo à devedora em recuperação judicial 

só deve ser aprovado se puder melhorar sua capacidade financeira. Temos aqui duas questões: 

(i) uma é o critério que permite julgar o impacto financeiro provável de um novo empréstimo; 

(ii) a outra diz respeito ao impacto de novos empréstimos à devedora sobre as expectativas de 

recebimento dos credores anteriores ao pedido de recuperação judicial.  

A Lei deveria estabelecer com clareza os procedimentos aplicáveis para que se pudesse 

verificar, a priori, qual o destino pretendido para os recursos originados do financiamento 

extraconcursal, seja: (i) ao curso ordinário das atividades da empresa em recuperação e/ou (ii) 

ao custeio de planos de investimento fora do curso ordinário da empresa, desde que com 

potencial de geração de valor presente líquido positivo. A LRE, no entanto, não regula 

satisfatoriamente a tomada de financiamento extraconcursal.151  

Não obstante a quase lacuna regulatória da LRE quanto ao financiamento 

extraconcursal, é preciso construir soluções interpretativas adequadas para lidar com as 

questões enunciadas acima, com base na lógica e nos princípios do direito aplicável à 

insolvência empresarial. Este é o desafio enfrentado no presente Capítulo.   

 

                                                 
151 Já o Bankruptcy Code contém uma seção específica, a Section 364, para regular o financiamento 
extraconcursal, lá denominado “Debtor-in-Possession Financing” e apelidado “DIP Financing”. Ainda assim, a 
aplicação da Section 364 do Bankruptcy Code demanda grande esforço interpretativo, já que se limita a: (i) 
autorizar a contratação de financiamento dentro do curso ordinário, dispensada a aprovação judicial e (ii) 
autorizar o magistrado a aprovar empréstimos fora do curso ordinário, com possibilidade de alterar a 
configuração das prioridades de pagamentos aos credores.  



 

 130 

4.2 Quadro econômico-financeiro típico da empresa que requer recuperação judicial 

 

A atividade empresarial demanda fluxo ininterrupto no fornecimento e na aquisição de 

bens e serviços. Abalos aos níveis de suprimento com que a empresa costuma operar podem 

transmitir ao mercado o sinal de que a empresa não tem capacidade de satisfazer suas 

obrigações.  

A crise costuma se formar a partir de uma sucessão relativamente comum de eventos: 

o negócio da empresa é baseado num modelo com fundamentos econômicos frágeis. Uma 

aposta errada no investimento (tecnologia, estoques, e/ou outros ativos) geralmente combinada 

com ineficiência na gestão provoca desajuste entre custos, despesas e receitas. Esse desajuste 

pode comprometer a capacidade de pagar o financiamento obtido. Contemplando essa 

probabilidade de inadimplemento, os gestores da empresa podem ou “engessá-la” a um 

modelo economicamente inviável ou partir para decisões de investimento ainda mais 

arriscadas com os recursos remanescentes, conforme discutido no Capítulo 2.  

Ocorridos os primeiros eventos de inadimplemento a obrigações perante credores 

financeiros, reduzem-se as alternativas de acesso a crédito. O crédito mais caro diminui ainda 

mais o campo de opções de destinação dos recursos já escassos da empresa. A partir daí 

segue-se diminuição na oferta de produtos ou serviços ao mercado. Clientes reagem a isso 

passando a procurar os concorrentes da empresa. Com pouca disponibilidade de caixa, a 

empresa acaba dispondo de ativos a valores inferiores ao que em outras circunstâncias 

conseguiria obter. Nesse sentido, é comum que empresas em dificuldades financeiras recorram 

à alienação de ativos com deságio substancial. O recurso à obtenção de caixa via desconto de 

duplicatas e utilização dos serviços de fatorização mercantil (factoring) é freqüente nesse 

quadro.  

Como observado no Capítulo 2 desta tese, exceto em situações de dependência 

recíproca, oligopsônio ou monopsônio, os fornecedores relevantes costumam ser os últimos a 

ter seus créditos inadimplidos pela empresa em crise. Quando o inadimplemento ocorre, os 

fornecedores relevantes reagem seja encurtando os prazos em vendas a crédito, seja 

suspendendo o fornecimento. Durante o período de desenvolvimento desse quadro, a empresa 

experimenta progressiva perda de participação no mercado (market share), apresenta 

excessivo endividamento e a caracterização jurídica da insolvência passa a ser iminente. 
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O capítulo introdutório deste trabalho menciona as séries de razões pelas quais 

determinadas empresas requerem recuperação judicial. Embora raros, há casos na experiência 

estadunidense de empresas que optaram por requerer a reorganization mesmo estando 

solventes e adimplentes. Como visto, tais casos são aqueles em que a empresa enfrenta crise 

econômica, não necessariamente acompanhada de crise financeira. Ainda assim, a maior parte 

dos casos de candidatura à recuperação judicial é de crise econômica e financeira, como no 

quadro descrito acima. Em crise financeira, a empresa necessita de recursos, sob risco de 

inviabilizar qualquer chance de recuperação. 

 

4.3 Momento para requerer financiamento na recuperação judicial e sua dinâmica 

decisória – o alcance limitado do art. 66 da LRE 

 

O quadro brevemente descrito acima é geralmente aquele que caracteriza a empresa 

que pleiteia a recuperação judicial. Requerida a recuperação judicial pela devedora, e estando 

em termos a documentação que instrui o pedido, o juiz deverá deferir seu processamento. A 

partir daí, conforme determina o art. 52, inc. III da LRE, o juiz deve ordenar a suspensão de 

todas as ações ou execuções contra o devedor pelo prazo de 180 dias, na forma do art. 6º da 

Lei, ressalvadas as ações que demandam quantia ilíquida e execuções fiscais, assim como 

aquelas relativas a créditos referidos nos §§ 3º e 4º do art. 49 da Lei. 

A suspensão das ações e execuções contra a devedora pelo período de 180 dias visa 

justamente a proporcionar-lhe algum fôlego financeiro enquanto conduz as negociações do 

plano de recuperação. É dentro desse prazo,152 conferido pela lei, que devedora e credores 

devem chegar a um acordo quanto ao plano. A suspensão e os demais procedimentos previstos 

na LRE proporcionam alguma estabilidade financeira à devedora, sem a qual seria difícil 

seguir o curso regular das atividades empresariais e elaborar qualquer plano minimamente 

factível.  

Contudo, a mera suspensão de pagamentos das dívidas relativas aos créditos anteriores 

ao pedido dificilmente será suficiente para que a devedora resolva sua crise financeira. A 

                                                 
152 Mais precisamente, conforme determina o art. 53 da LRE, o devedor deve apresentar o plano de recuperação 
em juízo no prazo de 60 (sessenta) dias contados da publicação da decisão que defere o processamento da 
recuperação. Havendo objeção ao plano, incide a norma contida no art. 56, §1º da LRE, que fixa o prazo de 150 
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resolução da crise geralmente depende de financiamento adicional, em conjunto com uma 

reformulação da estrutura de capital da empresa, combinada ou não de realocação de ativos. 

Isso demanda ampla novação das obrigações da devedora, mediante o cumprimento de um 

plano de recuperação.  

Como colocado, muitas vezes o alívio de fluxo de caixa proporcionado pela suspensão 

do curso das ações contra a devedora não é suficiente para restaurar sua capacidade financeira. 

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. 

Visto que, após deferido o pedido de recuperação, a empresa deve conseguir obter 

financiamento tão logo quanto possível (idealmente falando), pergunta-se: o direito brasileiro 

permite a tomada do financiamento extraconcursal pendente ainda a aprovação do plano de 

recuperação? A resposta deve ser afirmativa. 

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, a qual deveria dispor sobre modalidades admitidas, critérios para aprovação e 

procedimentos aplicáveis.  

Na ausência de uma seção específica sobre a matéria, recorremos a quatro dispositivos 

básicos que a regulam, além, claro, da interpretação sistemática do diploma e do ordenamento. 

Esses quatro dispositivos são o art. 66, o art. 67, o art. 84 e o art. 27, inc. II, “c” da LRE.  

Apesar da pobre concepção da lei brasileira, ao menos a autorização para obtenção de 

financiamento extraconcursal mediante concessão de garantia real sobre o ativo permanente da 

empresa decorre expressamente das normas contidas no art. 66 e no art. 27, inc. II, “c” da 

LRE.153 

                                                                                                                                                         
(cento e cinqüenta) dias contados do deferimento do processamento do pedido, para que se realize uma 
assembléia geral de credores que deve deliberar sobre o plano. 
153 Assim encontram-se redigidos na LRE os dispositivos comentados: “Art. 66. Após a distribuição do pedido de 
recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo 
evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente 
relacionados no plano de recuperação judicial.”; “Art. 27. O Comitê de Credores terá as seguintes atribuições, 
além de outras previstas nesta Lei: (...) II – na recuperação judicial: (...) c) submeter à autorização do juiz, quando 
ocorrer o afastamento do devedor nas hipóteses previstas nesta Lei, a alienação de bens do ativo permanente, a 
constituição de ônus reais e outras garantias, bem como atos de endividamento necessários à continuação da 
atividade empresarial durante o período que antecede a aprovação do plano de recuperação judicial.”. 
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Ainda que truncados, os textos das referidas normas não apresentam dúvidas quanto a 

dois pontos fundamentais integrantes do processo de recuperação judicial, já que definem: (i) 

quem tem atribuição para propor alienação de ativos ou tomada de financiamento mediante 

oneração do ativo permanente da empresa, no período entre o deferimento do processamento 

da recuperação e a aprovação do plano e (ii) quem decide a respeito dessas duas atribuições.  

Pela regra geral, cabe à devedora a atribuição para propor modalidades de alienação de 

ativos e tomada de financiamento que envolva oneração do ativo permanente, no interregno 

entre o deferimento do processamento da recuperação e a aprovação do plano. Em qualquer 

caso, compete ao magistrado decidir pela aprovação ou rejeição da proposta de tomada de 

financiamento com prestação de garantia real sobre o ativo permanente ou alienação de ativos. 

Essa regra geral lê-se contrario sensu dos textos das normas comentadas. Pela norma 

contida no art. 66 da LRE, o devedor somente poderá proceder à oneração do ativo 

permanente da empresa (entenda-se: como garantia a financiamento extraconcursal) ou à 

alienação de ativos, caso demonstre utilidade da medida. A questão “utilidade da medida”, 

será examinada adiante. A proposta deve ser submetida ao comitê de credores, que sobre ela 

deverá manifestar-se, mas quem decide é o juiz.  

Apesar de a decisão caber ao magistrado, do ponto de vista prático faz mais sentido 

que ele esteja alinhado com o comitê de credores, e que informe sua decisão substancialmente 

a partir da opinião do comitê. Assume-se, para tanto, que a opinião do comitê esteja bem 

informada e que o comitê seja efetivamente representativo da composição dos grupos de 

credores. Verificadas essas assunções, se o magistrado decidir contra a manifestação do 

comitê estará provendo uma “tutela” indesejada àqueles a quem deveria tutelar e desde logo 

criará, por sua decisão, um fator negativo à percepção por parte dos credores quanto à 

viabilidade do negócio. 

A norma do art. 27 da LRE complementa a regra geral estabelecida pelo art. 66 da 

LRE, para atribuir ao comitê de credores a prerrogativa da elaboração de propostas de 

alienação ou oneração de ativos, pendente a aprovação do plano. Trata-se de uma exceção à 

regra geral, que incide na circunstância do afastamento do devedor. Na exceção, que é o 

afastamento do devedor, não o gestor, mas sim o comitê de credores substitui a devedora na 

prerrogativa de selecionar oportunidades de alienação de ativos e de financiamento 

extraconcursal e de submetê-las à aprovação do magistrado. 
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Em suma, a LRE admite o financiamento extraconcursal imediatamente após a decisão 

que defere o processamento da recuperação judicial e permite a oneração do ativo permanente 

em garantia ao financiamento. Além disso, a LRE estabelece as competências para formular e 

para aprovar as propostas que visem à tomada de financiamento durante o período que vai do 

deferimento do processamento da recuperação judicial à aprovação do plano.  

Mas exceto por estas previsões, contidas no art. 27 e no art. 66 da LRE, a lei não 

explicita questões-chave que dizem respeito à tomada de financiamento extraconcursal. Essas 

questões são: (i) quais são os critérios para aprovação da operação proposta; (ii) quais são as 

operações que se submetem à norma prevista no art. 66 da LRE (“utilidade da medida”); e (iii) 

quais são as modalidades admitidas de financiamento extraconcursal.  

Além de ser falha no tratamento das questões colocadas acima, a lei relaciona 

inadequadamente dinâmica decisória e característica do endividamento proposto. A lei 

brasileira deveria impor a obrigatoriedade de que o ato de endividamento da empresa em 

recuperação judicial fosse submetido ao comitê de credores e ao magistrado nas seguintes 

hipóteses independentes: (i) caso o financiamento fosse destinado a custear operações fora do 

curso ordinário dos negócios da empresa; (ii) em qualquer caso de oneração de ativos da 

empresa, independentemente de estarem classificados na conta de ativo permanente, desde que 

os ativos em questão tivessem sido formados ou adquiridos anteriormente à recuperação 

judicial. 

Diversamente disto, a regra geral da LRE é que a devedora é livre para praticar atos de 

endividamento que gerem créditos quirografários (quando da eventual convolação) ou 

mediante constituição de garantia real sobre bens ou direitos classificados fora da conta de 

ativo permanente, independentemente da aprovação seja do comitê ou do magistrado. A 

exceção, como se viu, se dá nas hipóteses que envolverem prestação de garantia real sobre 

ativo permanente (art. 66) e no caso de afastamento do controlador da devedora (art. 27, II, 

“c”).  

O que há de “errado” com a opção adotada pela LRE e por que razão se justificaria a 

proposta da autora do presente trabalho?  

A LRE deixa escapar, ou deixa de dar tratamento adequado a três graves situações: (i) 

não capta a diferença entre a destinação de recursos a usos associados a curso ordinário e a 

destinação a curso extraordinário; (ii) supõe que os bens ou direitos classificados na conta de 
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ativo permanente sejam mais valiosos do que os ativos classificados em outras contas;154 (iii) 

não distingue entre ativos constituídos anteriormente e os constituídos posteriormente ao 

ingresso da empresa no processo de recuperação judicial; (iv) implicitamente assume a 

absoluta não intercambialidade entre juros e garantia real. Como se verá, estas questões atuam 

como fatores que podem tanto implicar a piora da situação dos credores como um grupo em 

função de um financiamento danoso à empresa, ou podem impedir a tomada de um 

financiamento que seria desejável à empresa em recuperação judicial.  

A seguir, busca-se apresentar elementos para instruir a reflexão sobre tais questões e 

suportar uma interpretação normativa que lhes ofereça soluções, considerando o estado atual 

da norma. De lege ferenda, sugerem-se algumas propostas que visem ao encaminhamento 

mais apropriado às situações indicadas no parágrafo anterior.  

 

4.4 Critérios para aprovação do financiamento extraconcursal  

 

4.4.1 Status do crédito extraconcursal e implicações para avaliação da conveniência do 

financiamento extraconcursal  

 

Uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, os efeitos da decisão 

retroagem até a data do pedido, de forma que todas as obrigações assumidas pela empresa a 

partir de tal data devem ser consideradas como geradoras de créditos extraconcursais. Isto 

decorre das normas contidas no art. 49, no art. 67 e no art. 84 da LRE. O primeiro dispositivo 

estabelece que os créditos existentes até a data do pedido submetem-se à recuperação 

judicial,155 ao passo que o art. 67 estabelece que os créditos constituídos após o pedido devem 

ser considerados extraconcursais. Estes se submetem à ordem de preferência fixada no art. 84 

da LRE.  

A relevância do art. 84 está justamente na hipótese de convolação da recuperação 

judicial em falência. Havendo convolação em falência como conseqüência de uma 

recuperação judicial mal-sucedida, primeiramente deverão ser pagos os créditos 

                                                 
154 Este ponto também é alvo de crítica por parte de Eduardo S. Munhoz (MUNHOZ, Eduardo S. Comentários ao 
art. 64 da Lei de Recuperação de Empresas e Falência. Op. cit. p. 316). 
155 Salvo aqueles excetuados pela norma contida no art. 49 da LRE. 



 

 136 

extraconcursais na ordem enunciada pelo art. 84 e, em seguida, os concursais, conforme 

estipula o art. 61, §2º, na ordem fixada pelo art. 83 da LRE.  

Ao contratar com sua contraparte, um dos aspectos que pode ser levado em 

consideração pelo credor potencial é a ponderação quanto à situação de seu crédito na 

eventual quebra da contraparte, dentro da ordem de preferências fixada na lei falimentar. É 

com base nessa ponderação e, entre outros fatores, também na perspectiva de retorno 

desejado, que se estipula a modalidade contratual satisfatória às partes. Analogamente a esse 

raciocínio aplicável em situação de solvência, também na concessão do financiamento a uma 

empresa em recuperação judicial é de se esperar que o financiador avalie qual será o status de 

seu crédito caso a devedora venha ter sua recuperação judicial convolada em falência. A 

definição quanto à modalidade do instrumento de financiamento à empresa em recuperação, 

que será discutida adiante com maior nível de detalhe, é influenciada por essa ponderação. 

A primeira pergunta que deve ser feita é se é satisfatória a ordem de preferência para o 

pagamento do crédito extraconcursal, na hipótese de convolação da recuperação judicial em 

falência. Em princípio, o simples fato de que todos os créditos extraconcursais devam ser 

pagos antes dos concursais já serve de algum incentivo para possibilitar o financiamento à 

empresa em recuperação judicial. Se o crédito daquele que fornece recursos novos à empresa 

em recuperação fosse situado dentro da ordem dos concursais, isto é, dentro da ordem prevista 

no art. 83 da LRE, então as chances de que alguém se dispusesse a concedê-lo seriam 

praticamente nulas.  

A segunda pergunta é se a ordem fixada pelo art. 84 da LRE oferece incentivos 

adequados para a contratação do financiamento extraconcursal, tanto sob a perspectiva do 

financiador potencial, como sob a dos credores anteriores ao pedido de recuperação judicial. O 

crédito resultante de mútuo contraído durante a recuperação judicial, assim como todos os 

demais créditos originados de obrigações assumidas durante a recuperação, aos quais se refere 

o art. 67 da LRE, são os de mais baixa prioridade na ordem dos extraconcursais, como 

estabelece o inc. V do art. 84 da LRE. E qual é a ordem de preferência dentro destes, isto é, 

dos créditos mencionados no art. 67 da LRE que, na hipótese de convolação da recuperação 

judicial em falência, são pagos em quinto lugar dentro dos extraconcursais?  

A ordem a ser respeitada deve reproduzir aquela do art. 83 da LRE. Convolada a 

recuperação judicial em falência, primeiro devem ser pagos os créditos referidos nos incisos I 
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a IV do art. 84; em seguida, devem ser pagos os créditos indicados no inc. V do art. 84 

conforme a ordem estabelecida no art. 83, naquilo em que aplicável e, por fim, devem ser 

pagos os créditos constituídos anteriormente ao pedido de recuperação judicial, conforme a 

ordem fixada no art. 83 da LRE.  

Assim, havendo convolação da recuperação judicial em falência, o crédito 

extraconcursal correspondente ao mútuo à empresa só deve ser satisfeito depois de pagos: (i) a 

remuneração do administrador judicial; (ii) os créditos trabalhistas constituídos posteriormente 

à convolação; (iii) as quantias fornecidas à massa; (iv) as despesas com arrecadação, 

administração, realização do ativo e distribuição do seu produto; e (v) as custas judiciais em 

processos nos quais a massa falida tenha sido vencida. 

Apenas o exame da ordem de preferência para recebimento do crédito extraconcursal 

derivado de mútuo na LRE não nos permite inferir a existência de incentivo ou desincentivo 

ao financiamento à empresa em recuperação judicial. É certo que ao compararmos nosso 

diploma ao Bankruptcy Code, o qual, como veremos, permite a constituição de garantia real 

sobre bem já gravado em garantia a crédito concursal, percebemos que este último confere um 

incentivo claro ao financiamento extraconcursal já na ordem de preferência em caso de 

convolação. Este incentivo presente no Bankruptcy Code, em particular, não é isento de 

críticas. Quanto ao nosso ordenamento, é preciso considerar ainda outros fatores.  

O financiador potencial de uma empresa em crise enfrenta risco muito inferior de ter 

seu crédito inadimplido, relativamente ao provável grau de deságio associado à satisfação dos 

créditos anteriores ao pedido de recuperação. A menor exposição a risco deriva de dois 

aspectos relevantes: (1) a preferência na ordem de créditos já mencionada; (2) a qualidade de 

informações financeiras que pode obter da tomadora, considerando a provável prontidão desta 

em fazer o possível para convencer o financiador a emprestar-lhe recursos. 

Tipicamente, a justa preocupação do financiador potencial de uma empresa em crise é 

que os recursos por ele emprestados não “evaporem” imediatamente depois de ingressarem na 

conta da tomadora. Isto é, que tais recursos sejam empregados de modo rentável. Tal 

preocupação é ainda mais aguda estando a tomadora juridicamente insolvente. Geralmente, 

tudo o que o mutuante deseja evitar é que seu financiamento seja utilizado para pagar créditos 

anteriores ao pedido, em favorecimento a determinados credores. Essa é uma das razões que 

justificam a imposição de cláusulas com compromissos financeiros em contratos de mútuo, 
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tais como as mencionadas no Capítulo 2 desta tese. Nesse sentido, a postura do financiador 

que exige que a empresa em recuperação judicial assuma tais compromissos alinha-se aos 

interesses dos credores anteriores ao pedido de recuperação judicial.  

Por outro lado, existe a possibilidade de surgir outro tipo de financiador, menos 

preocupado com o desempenho econômico da tomadora, isto é, com o emprego rentável dos 

recursos emprestados, e mais interessado em extrair proveito da relativa menor exposição a 

risco acima referida. Isso pode ser especialmente oportuno considerando o fato de a empresa 

em recuperação judicial encontrar-se em posição negocial pouco favorável, somado à 

inexistência na LRE de mecanismos que permitam o controle a priori sobre a qualidade do 

mútuo que pode ser tomado. O proveito pode se manifestar na estipulação de uma taxa de juro 

excessivamente elevada. Dependendo do prazo convencionado para pagamento do mútuo, o 

financiador pode ficar a salvo de ter que se preocupar com a ordem de recebimento do seu 

crédito na hipótese de convolação da recuperação da tomadora em falência.  

A questão sobre a discriminação entre as duas qualidades de financiamento será tratada 

adiante em maior nível de detalhe. Antecipado por ora este ponto, uma recomendação cabível 

dependendo do perfil de endividamento e do grau de concentração da dívida da empresa em 

recuperação, é a obtenção da anuência de credores prévia à contratação do mútuo. A anuência 

prévia supriria a falta da LRE em estipular maior número de hipóteses em que o mútuo à 

empresa em recuperação contratado anteriormente à aprovação do plano, deve ser submetido 

ao comitê de credores e ao magistrado. A recomendação pode se mostrar útil nos casos em que 

o financiador tiver a preocupação de que determinados compromissos exigidos à tomadora 

serão respeitados, dado que a continuidade da empresa depende da aprovação do plano pela 

assembléia de credores. 

Do ponto de vista dos credores anteriores ao pedido de recuperação, devem se 

assegurar de o crédito extraconcursal não prejudicará seus interesses. Há normas suficientes na 

LRE que cuidem disto? Esta questão é relevante porque em última análise indica se o 

financiamento extraconcursal é ou não factível e desejável.  
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4.4.2 Problema 1: Financiamento extraconcursal e incerteza quanto à viabilidade da empresa 

em recuperação judicial  

 

Uma questão que deve ser considerada na reflexão proposta é a da tensão entre 

capacidade de satisfação dos créditos e preservação da empresa. Como a empresa só deve ser 

preservada se for viável, então o problema que se coloca é o de conciliar demonstração de 

viabilidade e capacidade de satisfazer os créditos, ainda que parcialmente. Isto porque não se 

pode admitir viabilidade em tese: a empresa só é viável se os credores acreditarem que ela é 

capaz de superar a crise e que, portanto, faz sentido assumirem o risco de que a novação de 

seus créditos via recuperação trará resultados melhores do que a satisfação (supostamente 

inferior) promovida pela liquidação na falência.  

Como se tem procurado mostrar, essa tensão não deveria chegar a se colocar ou 

deveria ser apenas aparente caso se entenda, como se deve, que a viabilidade deve ser 

enxergada pelo grupo de credores necessário a formar consenso. Da mesma forma, é preciso 

assumir que o consenso não deva (embora na prática possa) ser afetado por comportamento 

oportunístico, mas sim resultado da genuína crença de tal grupo de credores, no sentido de 

que: (i) a empresa demonstra capacidade de emergir da recuperação com fundamentos 

econômico-financeiros sólidos e potencial de geração de lucro; (ii) essa capacidade não deriva 

de uma ofensa injusta a direitos dos credores; (iii) todos os credores, como grupo, são 

beneficiados com a recuperação judicial da devedora comum.  

A tensão entre capacidade de satisfação de créditos e viabilidade é mais evidente 

quando se trata do processo de negociação e aprovação do plano de recuperação judicial, tema 

de Capítulo próprio desta tese. Quando o que está em jogo é a candidatura da empresa à 

recuperação judicial e os procedimentos para aprovação do plano, a LRE procura solucionar 

em parte a tensão apontada ao impor um “filtro” de seleção de candidatas pelo quesito 

viabilidade econômica. Esse filtro é desempenhado, em parte, pelas normas contidas no art. 51 

e nos incisos II e III do art. 52 da LRE.  

Para que a recuperação judicial seja processada, é preciso que a empresa que a pleiteia 

instrua o pedido com a documentação exigida pelo art. 51 da LRE. Essa documentação, que 

inclui as demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais, deve servir 

para que o administrador judicial, apontado posteriormente ao deferimento do pedido, se 
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familiarize com os dados da empresa. Para fins de deferimento do processamento da 

recuperação, a apresentação desses documentos é uma mera formalidade, já que o magistrado 

não precisa fazer um juízo qualitativo a respeito das informações financeiras e contábeis 

constantes da documentação. De acordo com o art. 58 da LRE, a recuperação judicial 

propriamente dita só é concedida após a aprovação do plano pelos credores. 

É somente na etapa de apresentação do plano que a devedora deve submeter-se a um 

teste de viabilidade, por imposição das mencionadas normas contidas nos incisos II e III do 

art. 52 da LRE. Esses dispositivos estabelecem que o plano de recuperação deve conter, 

respectivamente: (a) a demonstração da viabilidade econômica e (b) um laudo econômico-

financeiro e de avaliação dos bens e ativos da empresa.  

Note-se: a “demonstração” de viabilidade exigida aqui deve ser entendida mais 

propriamente como um indicativo de viabilidade, apenas para permitir ao magistrado decidir 

quais empresas se habilitam e quais não se habilitam à recuperação judicial. Trata-se de 

indicativo de viabilidade e não demonstração conclusiva, já que cabe aos credores e não ao 

magistrado atestá-la. A efetiva viabilidade é obtida à vista de avaliações econômico-

financeiras críveis, pela construção de um consenso por parte dos credores, em relação à 

proposta de reformulação da estrutura de capital da sociedade e modo de alocação dos ativos 

da sociedade que deve emergir da recuperação judicial.  

Como veremos oportunamente, mesmo a exigência desse indicativo de viabilidade 

econômica para instrução do plano de recuperação não é suficiente para conciliar viabilidade e 

capacidade de satisfação de créditos. A lei é lacunar, mas requer que se conclua que a melhor 

interpretação é aquela segundo a qual: (i) a LRE permite que os credores formulem objeções 

ao laudo de avaliação da empresa e (ii) a LRE impõe à devedora que pleiteia recuperação 

judicial a obrigação de mostrar que seu plano visa à satisfação dos créditos em montante 

superior ao que seria satisfeito na hipótese de liquidação via falência. Este é, conceitualmente, 

o modo de promover a conciliação entre viabilidade e capacidade de satisfação de créditos. 

Ainda que a LRE seja lacunar no que diz respeito ao modo de instrumentalizar a 

mencionada conciliação, ao menos na parte referente à aprovação do plano de recuperação 

abre-se a oportunidade para oferecer objeções à auto-declaração de viabilidade feita pela 

devedora. Mas dita oportunidade deve ocorrer somente no prazo de até 60 (sessenta) dias da 

publicação da decisão que defere o processamento da recuperação judicial (conforme art. 53 
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da LRE), que é o prazo conferido pela lei para apresentação do plano, sob pena de convolação 

em falência. Contudo, é justamente nesse interregno que se faz necessária a tomada de 

financiamento extraconcursal.  

Em suma, a empresa devedora geralmente necessita tomar financiamento 

imediatamente após o deferimento da recuperação judicial; a LRE permite à devedora que o 

faça, mas não impõe de modo explícito que a devedora deva antecipar-se à indicação de sua 

viabilidade econômica demonstrada em laudo, como condição para tomar novos recursos. 

Qual é o problema disso? 

O problema é permitir que a sociedade amplie seu endividamento sem que ao menos 

algum indicativo de viabilidade tenha sido oferecido e, além disso, que o endividamento 

resultante do financiamento extraconcursal acarrete piora relativa da perspectiva de satisfação 

aos créditos anteriores ao pedido de recuperação. 

Assim, ainda que menos evidente, a necessidade de conciliar viabilidade e capacidade 

de satisfação de créditos se apresenta também na questão do financiamento à empresa em 

recuperação judicial: pelo ângulo da devedora, suas chances de recuperação bem sucedida 

dependem em larga medida da obtenção de financiamento imediatamente após o deferimento 

do pedido de recuperação judicial.  

Pelo ângulo dos credores, qualquer crédito extraconcursal à devedora é bem-vindo 

desde que não implique piora relativa da probabilidade de satisfação dos créditos concursais. 

Isto é, piora relativamente ao que poderiam obter tanto: (i) na recuperação, ausente o crédito 

extraconcursal, como (ii) na falência direta (sem a passagem pela recuperação judicial). Além 

dessas hipóteses, há ainda que considerar a relação entre o financiamento extraconcursal e 

seus efeitos no caso de convolação em falência, em vista das hipóteses previstas no art. 73 da 

LRE. 

Portanto, a ponderação que deve ser feita se dá pela comparação entre os seguintes 

cenários: (i) recuperação judicial com financiamento extraconcursal; (ii) recuperação judicial 

sem financiamento extraconcursal; (iii) recuperação judicial com financiamento 

extraconcursal convolada em falência; (iv) recuperação judicial sem financiamento 

extraconcursal convolada em falência; e (v) liquidação via falência direta.  

Do ponto de vista normativo, o financiamento extraconcursal só deve ser aprovado se 

melhorar as expectativas de recuperação da empresa, o que equivale a dizer que, se 
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associarmos uma taxa de recuperação de créditos concursais “T” a cada um dos cenários (i) a 

(v) acima, é preciso que se obtenha T(i) > T(ii) > T(v), e que se assuma a ocorrência de 

T(iii) ≥ T(iv) ≥ T(v). Essa simples representação expressa uma das premissas que deve ser 

empregada para orientar a avaliação sobre a conveniência da contratação do financiamento 

extraconcursal perante o grupo de credores concursais. A idéia é bastante trivial: a premissa 

apresentada requer que o financiamento extraconcursal propicie elevação de taxas globais de 

recuperação dos créditos. 

Já sob a perspectiva de financiadores potenciais, há a preocupação que se expressa 

coloquialmente da seguinte maneira: por que colocar dinheiro bom em cima de dinheiro 

ruim? Não faz sentido esperar que haja oferta de crédito extraconcursal, a menos que o 

financiador possa utilizar alguma modalidade vantajosa para si e que não viole injustamente o 

direito dos credores concursais (ou seja, respeite a premissa exposta no parágrafo acima). 

A questão, em última análise, consiste em saber como conciliar os interesses dos 

credores concursais com os dos interesses do financiador potencial. A premissa da 

superioridade das taxas de recuperação de créditos incorpora essa conciliação de interesses e 

por isso poderia ser utilizada como sua substituta.  

No entanto, as hipóteses de superioridade de taxas de recuperação de créditos em 

cenários diversos não são testáveis. Ou seja: não é possível saber quais seriam as taxas de 

recuperação de créditos para cada cenário real, já que a concretização de um cenário elimina a 

chance de concretização do cenário alternativo, o que impossibilita a ponderação.  

Seria preciso recorrer a algum procedimento implementável, que oferecesse solução 

mais próxima possível à necessidade de atender à premissa da superioridade de taxas de 

recuperação de crédito.  

Uma via de argumentação em suporte ao financiamento extraconcursal é a seguinte: se 

o financiador se dispõe a conceder crédito extraconcursal a uma empresa em recuperação 

judicial, então este fato por si só atestaria que o financiador enxerga uma expectativa de 

aumento do valor da empresa gerado pelo crédito concedido e, com base nisso, é capaz de 

antecipar o retorno desejado e decidir pela contratação. Isso equivaleria a dizer que se a 

devedora tiver sido capaz de pagar todo o crédito ao financiador extraconcursal, este fato 

deverá ser considerado como evidência de que o financiamento tomado adicionou valor à 



 

 143 

empresa. Mesmo se ignorarmos o dado de que o pagamento só é verificável a posteriori, qual 

é o problema com essa argumentação?  

Como observa Triantis, o problema é que eventualmente o pagamento ao financiador 

pode ser feito não a partir do incremento de valor à empresa gerado pelo financiamento, mas 

por transferência de riqueza dos credores concursais para o extraconcursal. Daí porque o autor 

propõe que uma teoria de financiamento extraconcursal deva ser capaz de distinguir entre 

financiamento desejável e financiamento indesejável. O primeiro é aquele em que o retorno 

esperado pelo financiador efetivamente é produzido pelo emprego rentável dos recursos 

emprestados, ao passo que o segundo nada mais é do que transferência de riqueza dos 

concursais para o extraconcursal.156  

Devemos aqui retornar aos dispositivos aplicáveis e questionar se oferecem, de modo 

explícito, soluções aos problemas apontados. Isto é, dado que a devedora pode necessitar de 

financiamento antes da aprovação do plano de recuperação, e que neste momento não terá 

sido, em princípio, submetida a um teste de viabilidade do negócio perante os credores, como 

garantir que o financiamento proposto será desejável e que não operará transferência de 

riqueza aos credores? 

Do modo como a lei está redigida, apenas o financiamento mediante oneração do ativo 

permanente sujeita-se à aprovação prévia do magistrado, ouvido o comitê de credores. 

Recomenda-se que o comitê e o magistrado exijam da devedora que instrua a proposta do 

financiamento com um estudo preliminar quanto à viabilidade da empresa. Ainda assim, 

qualquer mútuo que não envolva a oneração de ativo permanente da empresa fica fora do 

alcance dessa recomendação.  

Todavia, uma vez em recuperação judicial, é muito maior a probabilidade de tomada 

de outros mútuos que não aqueles que sejam garantidos por ativos permanentes da empresa 

constituídos anteriormente ao pedido. A razão é simples: geralmente, ao requerer recuperação 

judicial, a empresa já se encontra sobrecarregada de dívida, e já não tem bens livres e valiosos 

para oferecer em garantia; a empresa geralmente esgota sua capacidade de obter financiamento 

mediante oferecimento de garantia real na solvência. Só depois de não ter mais o que oferecer 

para alongar ou ampliar sua dívida, a empresa recorre à recuperação judicial.  

                                                 
156 TRIANTIS, George. A Theory of the Regulation of Debtor-In-Possession Financing. Op. cit, p. 903. 
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Vimos que a Lei não distingue entre o ativo constituído anteriormente e o constituído 

posteriormente ao pedido de recuperação judicial, submetendo todo e qualquer ato de 

oneração de ativo permanente ao comitê de credores e à aprovação do magistrado. É certo que 

atos de endividamento da empresa em recuperação devam ser submetidos a essas instâncias, 

presentes as razões que justifiquem a submissão, conforme expostas acima. Contudo, se o 

mútuo for garantido mediante constituição de garantia sobre ativo permanente custeado pelo 

próprio financiamento extraconcursal, e ausentes do contrato de mútuo características 

expropriatórias, como juros excessivamente elevados, o negócio deve ser anuído pelo comitê 

de credores e aprovado pelo magistrado. A razão é simples: a pretensão dos credores 

anteriores ao pedido não deve poder alcançar ativos que eles próprios não financiaram, sob 

pena de subverter-se a lógica do financiamento da atividade empresarial. 

 

4.4.3 Problema 2: Abordagem às situações de subinvestimento e superinvestimento 

 

Como colocado na seção 4.3, uma vez requerido e deferido o processamento da 

recuperação judicial, a necessidade de financiamento é imediata, isto é, não pode aguardar o 

desfecho das negociações do plano de recuperação. Isto porque para a empresa que enfrenta 

crise econômico-financeira, apenas o eventual abatimento de dívidas, resultante da 

implementação do plano de recuperação, dificilmente será capaz de solucionar a crise que 

atinge a empresa. Por que isto? Qual é o problema da empresa sobrecarregada de dívida?  

Um dos problemas, como vimos, é a questão da correção dos incentivos para que o 

gestor da empresa prefira projetos rentáveis a projetos demasiadamente avessos a risco ou 

então que passe a preferir projetos moderadamente arriscados aos excessivamente arriscados. 

Num caso, trata-se de uma situação de “engessamento” econômico-financeiro da empresa: 

sem conseguirem captar novos financiamentos, os administradores ficam presos a projetos de 

investimento de rentabilidade insuficiente. Noutro caso, o problema é que os administradores 

acabaram investindo em projetos excessivamente arriscados, que não produziram o retorno 

esperado. O problema do subinvestimento pode se manifestar em associação a qualquer desses 

casos. 

Conforme explicado no Capítulo 2, o subinvestimento, fenômeno descrito por Jensen e 

Meckling, caracteriza-se pela preferência dos sócios por não capitalizarem a sociedade via 
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aporte com fundos próprios, ainda que a capitalização pudesse elevar o valor da empresa. 

Como eles próprios não têm certeza quanto à probabilidade de êxito dos projetos aos quais seu 

financiamento poderia vir a ser canalizado, temem que o eventual respectivo retorno acabe 

servindo apenas para pagar as dívidas da sociedade. O subinvestimento é tanto mais freqüente, 

quanto maior for a probabilidade de insolvência. 

Já o superinvestimento é caracterizado pelo desperdício de recursos com projetos 

demasiadamente arriscados. A possibilidade de superinvestimento é mais típica em estruturas 

de capital fortemente alavancadas.157 Isto porque o que gera o desperdício é justamente a 

seleção adversa (de ativo ou projeto de investimento com potencial de valor presente líquido 

negativo), ocasionada pelo incentivo presente na estrutura alavancada. Em quadros de forte 

alavancagem, a perspectiva de insolvência agrava ainda mais a distorção dos incentivos à 

política de investimento dos administradores. Justamente para contornar o alto endividamento, 

os administradores da sociedade eventualmente irão preferir projetos ainda mais arriscados. 

Sob a expectativa de que os projetos mais arriscados sejam bem sucedidos, os administradores 

acreditam poder pagar os credores, diminuindo o endividamento e estimulando os sócios a 

voltarem a capitalizar a empresa. É possível que se forme, portanto, uma relação dinâmica de 

feedback positivo entre subinvestimento e superinvestimento. 

Assim, ao requerer a recuperação judicial, é provável que a empresa se encontre 

marcada por subinvestimento, acompanhado ou não de superinvestimento. O financiamento 

extraconcursal que o direito deve propiciar, portanto, deve ser tal que possibilite a correção 

dos problemas de subinvestimento e superinvestimento ou, ao menos, o não agravamento de 

tais problemas.158  

                                                 
157 A terminologia “alavancagem” expressa a relação entre as taxas de retorno sobre: (a) o ativo (isto é, 
investimento feito pela sociedade), (b) capital de terceiros obtido pela sociedade (a título de juro a ser pago ao 
mútuo tomado) e (c) capital próprio obtido pela sociedade (a título de dividendo a ser pago aos acionistas). Em 
inglês, esses termos são referidos, respectivamente, como “return on assets” (“ROA”), interest, e “return on 

equity” (“ROE”). Diz-se que uma estrutura de capital é alavancada quando o retorno sobre os ativos é superior 
aos juros sobre capital de terceiros. A diferença, depois de absorvidos eventuais prejuízos e pagos os tributos, é o 
lucro líquido distribuível como dividendo. Se o retorno sobre os ativos é superior aos juros, então em princípio 
faz sentido do ponto de vista financeiro a decisão por uma estrutura de capital com mais dívida do que capital 
próprio (isto é, fortemente alavancada), como modo de capturar ao máximo o excedente de retorno sobre ativos, 
na forma de dividendos aos acionistas. Como se viu no Capítulo 2, a questão sobre a estrutura de capital ótima 
tem sido objeto de discussão na teoria financeira desde Modigliani e Miller.  
158 Esta é a idéia original desenvolvida por Triantis em sua teoria do financiamento extraconcursal.  (TRIANTIS, 
George. A Theory of the Regulation of Debtor-In-Possession Financing. Op. cit.). 
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Ao avaliarem as características do financiamento extraconcursal proposto, os credores 

e o magistrado devem procurar identificar se tal financiamento de alguma forma reúne 

condições de mitigar os problemas de subinvestimento e superinvestimento. Grosso modo, se 

esse novo mútuo apenas deixar a sociedade ainda mais sobrecarregada de dívida sem uma 

contrapartida representada pela melhoria na capacidade de custear um plano de investimento 

sensato, então o mútuo não se apresenta como meio hábil a contribuir para a restauração das 

finanças da sociedade e, portanto, não deveria ser aprovado.  

Como apontado, entretanto, o art. 66 é o único dispositivo da LRE que oferece aos 

credores a oportunidade de avaliarem e, se for o caso, vetarem a contratação do mútuo 

proposto. Só que o alcance deste dispositivo é limitado. Adiante, são exploradas questões que 

deveriam ser objeto de exame pelos credores e pelo magistrado ao analisarem propostas de 

mútuo à empresa em recuperação judicial, pendente a aprovação do plano. De lege lata, só há 

oportunidade para seu exame quando a proposta de mútuo envolver prestação de garantia real 

sobre ativo permanente da empresa. Espera-se, contudo, que a gravidade das questões 

expostas contribua para a reforma da LRE. 

 

4.4.4 Problema 3: Destinação dos recursos provenientes do financiamento à empresa em 

recuperação judicial  

 

A empresa em recuperação judicial geralmente necessita de recursos financeiros para 

várias destinações. Mas o financiamento à empresa em recuperação judicial não deve prestar-

se a todas e quaisquer finalidades. Seria preciso estabelecer um critério que permitisse 

distinguir entre as destinações que beneficiam empresa e credores enquanto grupo e as que são 

danosas à empresa. Como observado acima, o maior problema associado ao financiamento 

extraconcursal é o risco de que ele possa servir para expropriação dos credores anteriores ao 

pedido.  

Entender de que modo os recursos serão utilizados é uma etapa necessária para 

perceber qual o risco de expropriação intrínseco ao negócio do mútuo versus a chance de que 

o financiamento incremente a probabilidade de a empresa emergir da recuperação judicial com 

solidez econômico-financeira. 
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Para garantir a continuidade de seu funcionamento, a empresa em recuperação judicial 

deve poder pagar despesas e custos associados ao curso ordinário de suas atividades, gerados 

posteriormente ao deferimento do pedido. Além disso, pode fazer sentido que ela precise de 

financiamento para adquirir ativos associados a um plano de investimento para sua atividade. 

Nesse caso, o financiamento seria fora do curso ordinário da empresa. 

Em vista disso, a lei deveria fixar um critério que: (i) distinguisse entre destinações 

associadas ao curso ordinário da empresa e aquelas associadas ao seu curso extraordinário e 

(ii) que subordinasse a validade do ato, conforme enquadramento numa ou noutra hipótese, à 

aprovação prévia pelo comitê de credores e pelo magistrado. Contudo, vimos que a LRE não 

impõe tal critério. Diante disto, haverá alguma utilidade em levantar esse problema das 

destinações, senão como proposta de reforma legislativa?  

A resposta deve ser afirmativa: como se apontou, o negócio que importe 

endividamento só é submetido ao comitê de credores e ao magistrado se implicar oneração do 

ativo permanente da empresa. Na oportunidade de análise do mútuo que exija prestação de 

garantia real sobre ativo permanente da empresa, o comitê e o magistrado podem e devem 

avaliar se a destinação dos recursos é apropriada e, com base nessa avaliação e em outros 

critérios aqui expostos, devem poder aprovar ou rejeitar a contratação do negócio.  

O que é e o que não é curso ordinário? A definição se dá caso a caso, conforme o 

histórico dos custos e despesas da empresa em questão. De uma maneira geral, em situações 

de solvência, destinações extraordinárias são aquelas associadas a ampliações em investimento 

ou novos projetos de investimento da empresa ou, ainda, à reformulação da estrutura de 

capital. Em situação de insolvência, obviamente não deve ser permitido destinar à 

reformulação da estrutura de capital da empresa os recursos provenientes do financiamento 

extraconcursal. 

Em situações de solvência, é comum a captação de recursos (via capital de terceiros ou 

próprio) destinada exclusivamente a melhorar o perfil de endividamento da empresa. Isso 

significa, simplesmente, trocar uma dívida “cara” por outra menos cara. Acontece que aqui 

estamos tratando de empresas insolventes, que tiveram o pedido de processamento de 

recuperação judicial deferido, mas que ainda não tiveram seus planos recuperação aprovados 

pelos credores. Até a aprovação do plano, são vedados os pagamentos a credores por créditos 

anteriores ao pedido. O plano deve ser o único e integral documento que opera a reformulação 
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da estrutura de capital da empresa, via novação das obrigações anteriores ao pedido. As 

exceções que porventura se façam necessárias devem ser amplamente discutidas entre os 

credores, por eles aprovadas em assembléia geral de credores e ratificadas pelo plano.  

Como se tem observado, num estágio em que sequer se sabe se a recuperação será 

concedida, quanto menos se será bem sucedida, é preciso ficar alerta para a prática de atos 

pela administração da devedora que possam implicar piora relativa das expectativas dos 

credores concursais, como a utilização do financiamento extraconcursal para pagar créditos 

anteriores ao pedido de recuperação. Além do tratamento não equânime a credores ser um 

problema em si, também pode indicar a existência de um arranjo entre devedora e credor 

favorecido, para que este apóie a devedora na oportunidade da votação do plano. Dificilmente 

a devedora irá admitir sua intenção de destinar parte dos recursos obtidos com o 

financiamento extraconcursal para pagar credores. A devedora eventualmente formará um 

conluio com algum ou alguns dos credores, para disfarçar o favorecimento. Um arranjo nesse 

sentido nem sempre será facilmente detectável ou evidentemente direcionado ao 

favorecimento de um credor em detrimento dos demais. Poderá por exemplo vir disfarçado em 

aumento de preço cobrado pelo credor à devedora nos contratos posteriores ao ingresso desta 

no processo de recuperação.   

Assim, ao tratarmos das destinações fora do curso ordinário da empresa, a partir dos 

recursos provenientes de financiamento extraconcursal, devemos considerar que em regra só 

podem se referir ao custeio de planos de investimento. Quanto às destinações dentro do curso 

ordinário, devem reportar-se ao histórico de custos e despesas da empresa. 

As distinções aqui apresentadas devem informar o que se deva entender por “evidente 

utilidade reconhecida pelo juiz”, referida no art. 66 da LRE. Para que comprove a alegada 

utilidade do mútuo, a devedora deve indicar pormenorizadamente os usos que dele planeja 

fazer, bem como atestar que fez pesquisa de “preço” e que as condições obtidas foram as 

melhores disponíveis no mercado de crédito consultado. Esta exigência visa também a mitigar 

o problema apresentado na sub-seção seguinte.   
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4.4.5 Problema 4: Características do financiamento extraconcursal como indicativo de 

viabilidade e relação com possível expropriação dos credores concursais 

 

Nesta subseção, busca-se evidenciar que não apenas a oneração de ativos prevista 

como garantia, mas também a taxa de juros estipulada no mútuo à sociedade em recuperação 

judicial é um fator relevante a ser considerado na discussão quanto à conveniência do mútuo.  

Vimos que a LRE só prevê análise prévia de propostas de mútuo à empresa em 

recuperação judicial, que envolvam constituição de garantia real sobre ativo permanente e, 

pelo menos quanto a estas propostas, argumenta este trabalho que devem o comitê de credores 

e o magistrado avaliar a destinação de recursos. Uma das críticas à LRE é que deixa de 

submeter à análise prévia, propostas que impliquem oneração de ativos classificados em outras 

contas. Há aí uma assunção implícita, equivocada, de que ao criar procedimentos específicos 

para a autorização da oneração de elementos do ativo permanente, a LRE estaria tutelando 

suficientemente os interesses dos credores. Como discutido no Capítulo 2, do ponto de vista 

financeiro, a garantia real tem a função de impedir que o controlador da empresa proceda a 

operações que resultem em perda de valor da empresa, a chamada substituição de ativos.159 

Daí a importância de mecanismos externos que permitam aos sócios, na solvência, e aos 

credores, na insolvência, deliberar sobre alienação ou oneração dos ativos da sociedade. Mas o 

critério da oneração de ativos (permanentes ou não) não capta integralmente o problema do 

endividamento excessivo. 

Neste ponto, convém atentarmos para a questão da extensão intercambialidade entre 

juros e garantia real, isto é: até que ponto a garantia real pode ser “substituída” por juros ou 

outro meio com potencial de prejudicar interesses dos credores anteriores ao pedido?  

Para um jurista, essa questão não chega a se colocar nestes termos, já que os institutos 

são de naturezas jurídicas claramente distintas. O ponto é que da perspectiva do financiador 

potencial, o spread de juro exigido pode variar conforme a disponibilidade de garantia real 

oferecida pelo tomador e a qualidade do ativo subjacente a essa garantia. Neste sentido, se 

                                                 
159 Isto é mais verdadeiro ao considerarmos os empréstimos de longo prazo a empresas de grande porte, nos quais 
muitas vezes a garantia real não é utilizada apenas como meio de assegurar a satisfação específica do crédito de 
titularidade do credor com garantia real, mas assume função importante no controle financeiro da empresa, já que 
dificulta o processo de liquidação de ativos que reduz o valor da empresa. Já para as de menor porte no Brasil, a 
garantia real desempenha primordialmente a função de garantia no sentido estrito, isto é, meio de assegurar 
satisfação do crédito em hipótese de inadimplemento. 



 

 150 

tomarmos garantia real e spread de juro como instrumentos apenas relativamente 

intercambiáveis, é importante perceber o impacto econômico-financeiro de cada qual e então, 

a implicação jurídica decorrente.160  

Não há no Brasil qualquer experiência sólida em termos de um nicho de mercado de 

crédito direcionado a empresas em crise econômico-financeira. Há experiências esparsas de 

financiamento concedido na reestruturação de empresas tecnicamente solventes do ponto de 

vista jurídico, mas com dificuldades econômico-financeiras. Mesmo dentro do universo dessas 

empresas, muitos casos acabam sendo de concessão de empréstimos-ponte em processos de 

consolidação.161  

Em outros casos, o provedor potencial de financiamento empresta recursos à sociedade 

seja por subscrição de capital ou mútuo ou uma combinação entre ambos, e, em qualquer caso, 

procurará fazer com que a sociedade proceda a uma reestruturação operacional, financeira ou 

de gestão, ou combinação destas, acompanhada de restrições no controle financeiro. Aqui, as 

cláusulas que limitam os poderes dos administradores para alienação ou oneração de ativos 

                                                 
160 As decisões de concessão de crédito são informadas pela avaliação sobre a qualidade de determinados 
elementos pertinentes a cada proposta de negócio de mútuo, tomada concretamente. Essa avaliação considera os 
seguintes elementos: Capacidade, Capital, Caráter, Colateral e Condições. Sucintamente, esses elementos 
indicam, respectivamente: capacidade de geração de resultado com base no fundamento econômico do negócio; 
composição da estrutura de capital; histórico de adimplemento de obrigações financeiras; garantia prestada 
(anglicismo a partir da palavra “collateral” que no idioma inglês designa garantia real); e características do 
negócio do mútuo considerado (montante do principal, prazo e juros). Esses itens são conhecidos, no jargão dos 
profissionais da área de crédito, como “os cinco Cc do crédito”. O rating de crédito de uma empresa não se 
confunde com a avaliação de risco de crédito associado a uma determinada emissão ou tomada de mútuo pela 
empresa em questão, embora guardem estreita relação. O rating de crédito diz respeito à percepção de capacidade 
geral de pagamento de uma determinada empresa, ao passo que a avaliação de crédito estipulada para uma 
determinada emissão de títulos de dívida ou tomada de mútuo considera os elementos presentes no negócio 
proposto, pelo critério dos chamados cinco Cc. O montante dos juros em mútuos bancários é estipulado em 
primeiro lugar a partir da taxa de captação do próprio banco (quanto o banco “paga” para obter o recurso 
financeiro). A taxa de juros que o banco cobra nos mútuos que concede, via de regra reflete sua percepção a 
respeito dos cinco Cc e do rating de crédito da empresa mutuária, que são indicativos do risco de 
inadimplemento. Uma vez que a empresa que contempla emitir títulos de dívida ou tomar mútuo bancário obtém 
uma determinada avaliação de risco em relação aos critérios prioritários da análise (isto é, fundamento 
econômico, estrutura de capital e histórico de adimplemento), e caso a percepção de risco justifique a oferta de 
garantia real, é então avaliada a qualidade dos potenciais ativos subjacentes à garantia.  
161 “Consolidação” é um jargão econômico que designa a concentração de mercado concretizada mediante 
processos de fusão e aquisição de empresas atuantes num mesmo segmento ou mesmo setor. Na consolidação há 
alienação de controle, de modo que a empresa deixa de existir como agente autônomo em seu mercado de 
atuação. Juridicamente, a empresa passa ao controle de outro agente no mercado em que atua, de quem 
eventualmente era concorrente anteriormente ao negócio de alienação de controle. O financiador de um processo 
de consolidação empresta recursos para que o adquirente pague pelo controle da empresa-alvo. O risco associado 
ao negócio do mútuo não se identifica com o risco da operação da empresa em crise, mas com o risco da 
operação da adquirente pós-consolidação. 
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fazem muito mais sentido do que a exigência de uma remuneração alta sobre o capital 

emprestado ou aportado. 

Já no financiamento à empresa juridicamente insolvente, como é o caso da que tem 

deferido o processamento de sua recuperação judicial, as questões a considerar são diversas. A 

diferença toda está em que, a partir do momento em que se processa a recuperação judicial, os 

créditos anteriores ao pedido devem ser habilitados, seguindo-se as implicações impostas pelo 

princípio da par conditio creditorum.  Como o financiador posterior ao pedido já entra como 

extraconcursal, suas perspectivas de retorno são superiores às dos credores anteriores ao 

pedido, seja a recuperação judicial bem ou mal sucedida (hipótese em que há convolação em 

falência).  

Como o risco de perda do financiador extraconcursal é relativamente menor do que o 

dos concursais, o spread cobrado pelo financiamento extraconcursal não deve ser maior do 

que aquele, por hipótese, cobrado em quadro de pré-insolvência da tomadora. Assim, se por 

um lado a empresa em recuperação judicial pode não ter ativos a oferecer em garantia ao novo 

financiamento, por outro não faz sentido que o spread seja excessivamente alto, sob pretexto 

de incerteza quanto à probabilidade de recuperação bem sucedida.  

Conforme colocado, o financiamento não deve acarretar piora relativa na capacidade 

de satisfação dos créditos anteriores ao pedido. As características do mútuo oferecido devem 

servir de indicativo a respeito das perspectivas de real recuperação da empresa em crise.  

A intercambialidade apenas parcial entre juros e garantia real ganha aqui outras 

considerações. Se a empresa não tiver ativos livres ou se os ativos livres forem insuficientes 

para oferecer em garantia, e se ainda assim a empresa conseguir que alguém se disponha a lhe 

fazer uma oferta de mútuo antes da aprovação do plano de recuperação judicial, deveríamos 

poder identificar qual o meio eleito contratualmente para “substituir” a garantia real, isto é, 

qual a alternativa encontrada pelo financiador potencial para se assegurar de que obterá o 

proveito desejado, ante à ausência de garantia real.  

Eventualmente pode ser possível inferir se o mútuo é ou não desejável a partir da 

avaliação quanto ao tipo de “substituto” à garantia real proposto (taxa de spread de juros ou 

imposição de compromissos de gestão financeira) em relação ao valor mutuado, considerando 

o prazo para pagamento, e a exigência ou não de destinação pré-especificada dos recursos.  
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Mas a LRE praticamente priva aos credores a possibilidade de verificarem a existência 

de correlação entre as características do mútuo e conveniência de sua contratação para 

estabelecer as chances de viabilidade econômico-financeira. Isso decorre do fato de a LRE 

submeter ao comitê de credores e ao magistrado apenas a proposta de mútuo que envolva 

prestação de garantia real sobre o ativo permanente da empresa em recuperação.   

Se por um lado é de se admitir que alguém objete à crítica aqui formulada 

argumentando que a correlação proposta é incerta, por outro não há motivo razoável para 

negar ao grupo de credores o acesso a informações relevantes para determinar a probabilidade 

de que a empresa será viável e seus créditos pagos, ainda que parcialmente. Na realidade, a 

situação dos credores concursais de uma empresa em recuperação judicial é evidentemente 

análoga à dos investidores de uma companhia aberta com valores mobiliários em circulação. 

A partir do momento em que uma empresa se torna insolvente, suas dívidas deixam de ser 

conceitualmente uma renda fixa. Elas assumem a feição de renda variável, porém, em cenário 

de perda, no qual o mínimo a receber pode ser zero e o máximo está limitado ao valor de face 

do crédito. O que está em jogo é a expectativa quanto ao deságio final. Da mesma maneira 

como o direito deve assegurar que os investidores de valores mobiliários obtenham 

informações relevantes sobre seu investimento, deveria o regime jurídico aplicável à 

insolvência empresarial oferecer aos credores pleno acesso a quaisquer informações que 

impactem no deságio esperado sobre seus créditos.  

 

4.5 Hipóteses de relação entre identidade do financiador e resultado esperado do 

financiamento extraconcursal 

 

Em termos de financiadores em potencial, podemos considerar dois grupos: (a) um 

grupo de “novos” financiadores, isto é, aqueles que não são credores concursais e (b) um 

grupo de “antigos” credores, os pré-existentes ou concursais.  

Recentemente, alguns estudiosos do DIP Financing nos Estados Unidos têm proposto 

a hipótese de que o financiamento provido pelos credores pré-existentes seria mais benéfico à 

empresa do que o fornecido por novos financiadores. A assunção presente em tal hipótese é 

que os financiadores antigos: (i) teriam interesse maior do que os novos em fazer com que os 

recursos fossem empregados em usos especificados, para evitar o risco de superinvestimento e 
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aumentar a expectativa de satisfação dos créditos anteriores à reorganization
162 ; (ii) podem 

ser movidos pelo impulso de continuar emprestando recursos a certas empresas, 

principalmente para legitimar sua decisão inicial de financiá-las. Já o mútuo proveniente de 

novos financiadores, por não estar associado a esses fatores, teria maior probabilidade de 

resultar em expropriação de riqueza da tomadora. A idéia é que, por estarem interessados 

apenas na capacidade da tomadora de pagar no vencimento, novos financiadores não 

precisariam monitorar a destinação dos recursos, nem se preocupar com o desempenho 

esperado da empresa em médio a longo prazo. 

A hipótese acima tem sido contrariada, no entanto. Um estudo empírico conduzido por 

Dahiya, John, Puri e Ramirez163 sobre um universo de 500 empresas em reorganization nos 

Estados Unidos mostra que aquelas que tomam financiamento no processo de reorganization 

têm maior chance de superar a crise do que as que não tomam. Ao comparar o desempenho 

das empresas tomadoras conforme a identidade dos provedores de DIP Financing, isto é, 

novos financiadores versus credores anteriores ao pedido, o estudo conclui que não é possível 

relacionar maior probabilidade de superinvestimento ao mútuo feito por novos financiadores. 

Portanto, não se pode afirmar que haja maior chance de êxito para as que se financiam com 

recursos de credores pré-existentes. Não obstante, o estudo verificou que o processo de 

reorganization destas empresas é bem mais curto do que o das que se financiam com recursos 

de novos financiadores. Segundo os autores, o fator relevante é a qualidade de informação 

detida pelo financiador já familiarizado com o negócio da tomadora. 

Mais recentemente, Chatterjee, Dhillon e Ramirez fizeram um estudo que reforça as 

conclusões da pesquisa acima referida.164 O estudo destes autores toma um espaço amostral de 

740 companhias abertas que passaram por processos de reorganization nos Estados Unidos e 

que utilizaram DIP Financing. Ao analisarem todos os contratos de financiamento relativos à 

amostra, os autores afirmam que não é possível encontrar evidências de expropriação de 

riqueza dos credores concursais para os extraconcursais. Os autores observam ser 

característica dos contratos analisados a presença de compromissos financeiros, isto é, 

                                                 
162 Para uma demonstração matemática do argumento, ver TRIANTIS, George. A Theory of the Regulation of 
Debtor-In-Possession Financing, Op. cit., p. 923.  
163 DAHIYA, Sandeep; JOHN, Kose; PURI, Manju; RAMIREZ, Gabriel G. Debtor-in-possession financing and 
bankruptcy resolution: Empirical evidence. Journal of Financial Economics, v. 69, p. 259–280, 2003. 
164 CHATTERJEE, Sris; DHILLON, Upinder; RAMIREZ, Gabriel G. Debtor-in-Possession Financing. Journal 
of Banking and Finance, v. 28, p. 3097-3111, 2004.  
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cláusulas que prevêem destinações específicas para os recursos emprestados e impõem limites 

à gestão financeira da tomadora. Além disso, notam que o desempenho das obrigações 

previstas em tais contratos é monitorado de perto pelos financiadores. 

Como avaliar a questão dentro do contexto brasileiro? Por ora é prematuro sugerir 

quais padrões de utilização de financiamento extraconcursal deverão se formar nos próximos 

anos. Por isso mesmo é mais relevante a discussão de alguns problemas conceituais que estão 

à base das modalidades contratuais de financiamento à empresa em recuperação judicial do 

que uma tentativa de conceber modalidades em tese. Eventualmente será possível perceber nos 

próximos anos a formação de um padrão ou padrões de financiamento a empresas em 

recuperação judicial no Brasil. Espera-se que, se isto ocorrer num volume significativo, venha 

a ser possível proceder a uma análise qualitativa a respeito de sua utilização. 

A pergunta que nos interessa aqui é: por que e sob quais condições alguém se 

interessaria em conceder financiamento a uma empresa em recuperação judicial?. Como 

observado, ainda que estudos recentes contrariem a hipótese, é possível que os efeitos do 

financiamento concedido sobre o valor da empresa em recuperação judicial estejam 

relacionados à identidade de quem se dispõe a financiá-la.  

Como é de se supor, se é que a devedora em recuperação judicial ainda for capaz de 

obter financiamento, tal financiamento será mais custoso do que aquele oferecido a empresas 

solventes. Quanto menor o grupo de credores disposto a conceder financiamento, 

provavelmente ainda mais custoso o será à devedora em recuperação judicial. Ainda assim, é 

possível que determinados credores tenham interesse em fornecer recursos à devedora, a 

despeito da sabedoria convencional de que não faria sentido “colocar dinheiro bom em 

dinheiro ruim”. A questão é identificar quais são os fatores de incentivo ao financiamento 

extraconcursal e suas implicações para todo o grupo de interesses afetados. 

 

4.6 Incentivos normativos para o financiamento extraconcursal  

 

4.6.1 Aspectos gerais 

 

Observa-se na experiência estadunidense que dentre o grupo de credores concursais, os 

candidatos mais prováveis ao financiamento de suas devedoras são os titulares de garantias 
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reais. Tipicamente, titulares de garantias reais são os bancos comerciais mutuantes da 

empresa. Costuma-se relatar três ordens de motivação para que credores com garantia real 

possam ter interesse em continuar a fornecer crédito à devedora em reorganization. São elas: 

(i) evitar a desvalorização do bem gravado em garantia ao crédito concursal; (ii) evitar 

rebaixamento da prioridade associada ao crédito concursal, algo que pode ocorrer caso seja 

oferecido financiamento extraconcursal por outro mutuante, como será explicado a seguir; (iii) 

obter elevação de prioridade no recebimento do crédito concursal em função da concessão de 

financiamento extraconcursal, por utilização de garantias cruzadas (o que se denomina “cross-

collateralization”).165 

A lógica subjacente à primeira das razões comumente identificadas é de fácil 

compreensão. Trata-se daqueles casos em que a garantia real recai sobre ativo com as 

seguintes características: (i) ativo de baixa liquidez, (ii) cujo valor de liquidação é muito 

inferior ao que agrega quando em uso para o negócio da devedora e (iii) quando o produto de 

sua alienação, somado a outras quantias disponíveis da devedora, mostra-se insuficiente para 

satisfazer o crédito garantido, caso a sociedade devedora venha a falir. São situações em que o 

valor do ativo oscila em função da manutenção da atividade da devedora, sendo tal variação 

substancialmente negativa em caso de descontinuidade da atividade empresarial.  

Grosso modo, o credor concursal com garantia real somente irá estender mútuo à 

empresa em recuperação judicial se acreditar que poderá reaver o crédito extraconcursal mais 

um percentual de satisfação do crédito concursal superior ao esperado na hipótese de não 

concessão (por ele próprio) do financiamento. Em suma, o credor pré-existente somente 

oferecerá novos recursos à empresa em recuperação judicial se acreditar que ao fazê-lo, evitará 

desvalorização substancial do ativo subjacente à sua garantia, melhorando a taxa esperada de 

recuperação do seu crédito.  

 

4.6.2 O crédito super-prioritário no Bankruptcy Code 

 

Como apontado, outra razão comum nos Estados Unidos para que credores com 

garantia real tenham interesse em fornecer recursos à empresa em reorganization é evitar o 

                                                 
165 Cf. HENOCH, Bruce A. Postpetition financing: is there life after debt? Emory Bankruptcy Developments 
Journal, v. 8, p. 579-580, 1991. 
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rebaixamento de sua prioridade na satisfação do crédito concursal. De que modo esse 

rebaixamento pode ocorrer sob o ordenamento estadunidense?  

O art. 364(d) do Bankruptcy Code confere ao magistrado o poder de autorizar a 

constituição de nova garantia real sobre bem já gravado em garantia de crédito concursal. Essa 

nova garantia é conferida para viabilizar a obtenção do financiamento à empresa em 

reorganization e o respectivo crédito torna-se super-prioritário dentro do conjunto dos 

extraconcursais. O “rebaixamento” ocorre porque o credor concursal passa a ter seu crédito 

considerado como de grau inferior à prioridade conferida ao super-prioritário. 

Justamente porque essa modalidade de garantia à empresa em reorganization implica 

rebaixamento dos demais créditos na ordem de prioridades caso a empresa venha falir, o 

ordenamento estadunidense prevê mecanismos que visam a tutelar de forma equânime os 

interesses afetados. Pelo Bankruptcy Code, o magistrado somente poderá autorizar a 

constituição de nova garantia real sobre bem já onerado em garantia a crédito anterior ao 

pedido de reorganization, caso a devedora mostre ter exaurido todas as tentativas de obtenção 

de recursos com outros fornecedores no mercado de crédito. Além disso, a utilização da 

prerrogativa mencionada ainda é condicionada a que os direitos do credor concursal com 

garantia real sejam “adequadamente protegidos”.166  

Neste sentido, exige-se que a devedora em reorganization pré-constitua prova de que 

mesmo com nova garantia recaindo sobre o ativo já gravado, ainda remanescerá valor 

suficiente para satisfação do crédito concursal originalmente garantido pelo mesmo ativo. A 

condição, portanto, é que o valor do ativo gravado seja bastante para satisfazer o crédito 

extraconcursal relativo à nova dívida (o super-prioritário) e, depois de paga esta, também a 

dívida correspondente ao crédito concursal garantido.  

O pressuposto da norma citada do Bankruptcy Code é que o quadro econômico-

financeiro da devedora seja tal que praticamente nenhum credor potencial se interessaria em 

fornecer-lhe novos recursos, a menos que o direito assegurasse ao novo credor uma “super-

prioridade”. A lógica subjacente à norma do art. 364(d) do Bankruptcy Code é aquela 

apresentada na introdução a este Capítulo: visa a conciliar o interesse da devedora em obter 

                                                 
166 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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financiamento extraconcursal, mediante a possibilidade de autorização de oneração de ativo já 

gravado em garantia de crédito concursal, ao mesmo tempo em que procura proteger os 

credores concursais.  

Realmente, para que haja incentivo ao financiamento extraconcursal, é preciso que o 

Direito ofereça mecanismos adequados à proteção do novo crédito. Por outro lado, esses 

mecanismos não devem poder implicar piora relativa da capacidade de satisfazer créditos 

concursais. Daí porque o Bankruptcy Code contrabalança a super-prioridade com a exigência 

de “proteção adequada”.  

Esse incentivo ou modalidade de financiamento extraconcursal não é imune a 

questionamentos. Conforme observam Goldstein e Vron, o principal problema associado a ela 

é que a “prova” da “proteção adequada” faz-se por laudo de avaliação contratado pela 

devedora.167 No sistema estadunidense, o magistrado tem o poder de autorizar o financiamento 

extraconcursal em audiência realizada em caráter emergencial, sendo freqüente a concessão da 

autorização para sua contratação sem oportunidade real à objeção por parte de credores 

concursais. É aí que, segundo Henoch, o oferecimento de financiamento extraconcursal 

emerge como tática de defesa utilizada por um credor concursal. Ante a possibilidade de que o 

laudo apresentado pela devedora sobre-avalie o bem oferecido em garantia e sob receio de que 

um outro financiador estenda mútuo garantido com super-prioridade sobre o mesmo ativo que 

já garante o credor concursal, este pode preferir “sair na frente” para evitar redução da 

expectativa de satisfação de seu crédito.168  

 

4.6.3 Financiamento extraconcursal e o art. 50, §1º da LRE 

 

Será que haveria lugar, sob o regime jurídico brasileiro, para algo análogo ao crédito 

super-prioritário previsto no Bankruptcy Code como incentivo ao financiamento 

extraconcursal? A resposta é negativa; não obstante, deve comportar ponderações.  

Na maior parte das vezes a empresa em recuperação judicial não dispõe de ativos 

livres e valiosos sob a perspectiva de um financiador potencial, que possa ainda oferecer em 

                                                                                                                                                         
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.” 
167 GOLDSTEIN, Marcia L.; VRON, Victoria. Current issues in Debtor in Possession Financing. American Law 
Institute - American Bar Association 115, 2005, p. 122. 
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garantia de novos mútuos. A perspectiva de obtenção de ativos livres volta-se para uma 

expectativa futura, dependente da continuidade e do sucesso do negócio, eventos esses cuja 

probabilidade de ocorrência costuma ser associada a alto grau de incerteza. A constituição de 

garantia sobre recebíveis é inibida neste quadro. Daí porque, como apresentado acima, o 

direito estadunidense optou por viabilizar a concessão do financiamento extraconcursal 

mediante garantia real que recai sobre bem já gravado, e que goza de prioridade sobre o 

crédito concursal com garantia sobre o mesmo ativo. Naquele sistema, há autorização legal 

expressa para o “rebaixamento” da prioridade associada ao crédito concursal com garantia 

real. A possibilidade de rebaixamento não se presume e deve vir expressa, pois não há lugar 

para qualquer interpretação que viole a ordem do art. 83 da LRE, corolário do art. 961 do 

Código Civil. A figura do rebaixamento de hierarquia nas prioridades de satisfação de créditos 

é também prevista em nosso ordenamento, só que com respeito a outras classes de créditos, 

por operação, contrario sensu, da norma contida no parágrafo único do art. 67 da LRE. 

O art. 50, §1º da LRE confere ao credor concursal com garantia real o direito de 

aprovar ou não qualquer decisão que implique supressão ou alienação do bem objeto da 

garantia que lhe foi prestada.169 Ainda assim, a norma deve ser interpretada de modo a 

compatibilizar o interesse do titular do crédito garantido com os dos demais credores da 

empresa em recuperação judicial. De que modo deve se dar essa compatibilização? 

Para procedermos a essa compatibilização, devemos retomar o fundamental: a lógica 

da recuperação judicial é que ofereça taxas de satisfação dos créditos superiores às da falência. 

Mas isso obviamente não pode ser estendido até o ponto de se conferir ao titular do crédito 

garantido a prerrogativa de invocar o art. 50, §1º como se o produto da arrecadação do bem 

gravado devesse ser integralmente destinado à satisfação de seu crédito. Perceber isto é 

essencial para que se admita que interpretar a norma do art. 50, §1º da LRE como um poder 

absoluto de veto ao titular do crédito garantido equivaleria conceitualmente a equiparar o 

status deste credor ao do credor com garantia real na solvência (ou na antiga concordata). Na 

solvência, diferentemente do que ocorre na recuperação judicial, o remédio à disposição do 

credor é a excussão da garantia.  

                                                                                                                                                         
168 HENOCH, Bruce A. Postpetition financing: is there life after debt? Op. Cit., p. 580. 
169 O Art. 50, § 1o da LRE determina que: “Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia 
ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva 
garantia.” 
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Em caso de falência da devedora, o crédito com garantia real deve ser satisfeito com o 

produto da arrecadação relativa à alienação do bem gravado, mas somente após pagos os 

extraconcursais e os referidos no art. 83, inc. I da LRE.170 A falência implica modificação dos 

sistema de prioridades vigente na solvência. Esta modificação se impõe já que, além de 

instrumentos indutores de cooperação entre e intra-classes de credores, o direito deve prover 

mecanismos destinados a reequilibrar os resultados possíveis da crise. Ao menos em princípio, 

a reordenação de prioridades deve compensar determinadas classes de credores por sua 

incapacidade de negociar contratualmente por garantias que lhes dêem prioridade de 

pagamento em caso de falência da empresa, como é o caso dos trabalhadores.171 

Já a recuperação judicial não se dirige à liquidação e, portanto, não impõe ordem rígida 

de pagamentos aos credores, senão um critério temporal para atender a uma situação 

merecedora de tutela especial, que é a dos empregados. Ainda assim, como se discute no 

capítulo referente à formação do plano, não se deve admitir que a devedora proponha 

pagamentos aos titulares de créditos quirografários, sem assegurar alguma satisfação aos 

credores com garantias reais. Fora as modificações introduzidas pela LRE quanto aos atributos 

do direito real de garantia, juridicamente impostas em função da insolvência da devedora, três 

direitos assegurados pela LRE ao titular do crédito com garantia real reforçam a idéia de que, 

guardadas as circunstâncias, esse credor deve receber uma tutela que reflita ao máximo o 

status do crédito garantido com seus atributos originais.172  

Esses três direitos são: (i) no caso de falência, a prioridade de satisfação do crédito 

com garantia real, situada em segundo lugar na hierarquia determinada pelo art. 83 da LRE; 

                                                 
170 Isto é, “os créditos derivados da legislação do trabalho, limitados a 150 (cento e cinqüenta) salários-mínimos 
por credor, e os decorrentes de acidentes de trabalho.” 
171 A discussão a respeito do grau de modificação que o direito aplicável à insolvência deve introduzir em relação 
aos direitos constituídos na solvência é dos temas mais controvertidos no debate acadêmico estadunidense. A 
esse respeito, ver BEBCHUK, Lucian A.; FRIED, Jesse M. The uneasy case for the priority of secured claims in 
bankruptcy. Yale Law Journal, v. 105, 1996. A posição defendida neste trabalho é que o direito deve sim 
introduzir modificações dirigidas ao reequilíbrio das relações. Mas uma vez reordenado o sistema de prioridades 
pela regra que impõe a hierarquia de recebimentos na falência, é esta a regra que deve balizar as propostas 
contidas no plano de recuperação judicial, garantindo ao credor ao menos o valor que lhe seria pago em caso de 
liquidação da empresa.  
172 A importância do respeito às prioridades parece ser incontroversa na doutrina brasileira. Cf. SOUZA JUNIOR, 
Francisco Satiro de. Comentários ao art. 83 da Lei de Recuperação de Empresas e Falência. In: SOUZA 
JUNIOR, Francisco Satiro de; PITOMBO, Antônio Sérgio A. de Moraes (coord.). Comentários à Lei de 
recuperação de empresas e falência: Lei 11.101/2005 – Artigo por artigo, Op. cit., p. 364.   
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(ii) a fluência e exigibilidade de juros até o montante apurado com a alienação da garantia;173 

(iii) e o direito conferido pelo mencionado art. 50, §1º da LRE.  

Se não se deve admitir veto absoluto ao titular de crédito com garantia real na LRE, 

qual é, então, a função da norma contida em seu art. 50, §1º? O dispositivo cumpre três 

funções de extrema relevância: (i) a função financeira de procurar preservar o valor da 

devedora (da empresa como um todo e não apenas o valor do bem gravado, como se ele 

devesse ser integralmente canalizado para satisfação do crédito garantido); (ii) preservar a 

posição relativa do credor com garantia real, em caso de convolação da recuperação judicial 

em falência; (iii) precipitar a aproximação e compartilhamento de informações entre devedora, 

financiador potencial e credores, algo que é sempre benéfico, até para antecipar a formação do 

processo decisório a respeito do plano de recuperação.  

Para que a terceira função do art. 50, §1º seja plenamente desempenhada, é preciso 

admitir que sua incidência se dê conjuntamente com a incidência da norma contida no art. 66 

da LRE. A incidência conjunta deve ocorrer sempre que estiver em discussão uma proposta de 

financiamento extraconcursal que envolva constituição de garantia sobre elemento do ativo 

permanente já gravado em garantia a crédito concursal. Assim, não apenas deve o credor com 

garantia real aprovar a supressão ou alienação do bem que constitui garantia a seu crédito, mas 

por força do art. 66 da LRE também o comitê de credores deve anuir à proposta, cuja 

contratação submete-se à autorização pelo magistrado.  

Como se avalia a norma contida no art. 50, §1º da LRE, em termos de acerto de 

política pública, especialmente considerando que o que está em jogo é a viabilização do 

financiamento extraconcursal?  

Por força da norma contida no art. 50, §1º da LRE, o credor concursal titular de 

garantia real pode chegar a ter considerável poder na negociação do plano de recuperação. A 

intensidade desse poder depende, em grande medida, da importância do bem gravado para o 

desempenho da atividade da empresa em recuperação judicial. É socialmente desejável que a 

disciplina jurídica aplicável à insolvência empresarial modifique o mínimo possível o conjunto 

de direitos constituídos em estado de solvência, salvo quanto a interesses que merecem tutela 

                                                 
173 Cf. Art. 124 da LRE: “Contra a massa falida não são exigíveis juros vencidos após a decretação da falência, 
previstos em lei ou em contrato, se o ativo apurado não bastar para o pagamento dos credores subordinados. 
Parágrafo único. Excetuam-se desta disposição os juros das debêntures e dos créditos com garantia real, mas por 
eles responde, exclusivamente, o produto dos bens que constituem a garantia”. 
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especial, como os dos trabalhadores.174 Como notado, entretanto, o art. 50, §1º da LRE não 

deve ser interpretado de forma a conferir ao titular do crédito com garantia real um poder 

desproporcional em relação ao seu crédito. 

Neste ponto, as críticas positivas e também as negativas lançadas à norma contida na 

Section 364(d) do Bankruptcy Code podem ser aproveitadas para refletirmos sobre o nosso 

sistema. Como vimos, o pressuposto para incidência daquela norma é que o crédito concursal 

seja “sobre-garantido”.175 A lógica do sistema estadunidense é que os interesses do credor 

concursal são devidamente tutelados se o ativo que garante seu crédito apresentar valor 

bastante para satisfazer o crédito concursal e o extraconcursal. Assumindo que se encontrem 

presentes elementos de fato que confirmam o pressuposto de incidência da norma, a idéia é 

que seria injusta a recusa do credor concursal em autorizar nova garantia sobre o mesmo bem. 

Partindo de uma assunção comportamental de que os credores são não cooperativos entre si, 

estando a devedora em comum insolvente e submetida aos procedimentos previstos no 

Bankruptcy Code, a norma estadunidense desloca ao magistrado o poder de autorizar 

constituição de garantia real sobre bem gravado. 

Como vimos, a LRE não contém previsão semelhante à do art. 364(d) do Bankruptcy 

Code. Uma vez que não há o risco de “rebaixamento” de prioridade colocado ao credor 

concursal titular de garantia real sobre ativos da devedora, não há em nosso ordenamento o 

incentivo oferecido pela lei estadunidense, para que financiador concursal e financiador novo 

“concorram” para emprestar recursos a uma empresa em recuperação judicial. É certo que o 

art. 50 §1º da LRE dentre outras funções cumpre a de proteger o credor concursal titular da 

garantia real contra a eventualidade de perda da capacidade de recuperação de seu crédito. 

Como exposto, defende-se aqui que o art. 50 §1º da LRE não deve ser interpretado de 

modo a dotar o credor com garantia real de um poder absoluto de veto a propostas que 

envolvam supressão ou alienação do ativo que garante seu crédito. Qual seria, concretamente, 

uma hipótese de abuso do direito de veto? A hipótese seria a mesma de que trata o citado 

dispositivo do Bankruptcy Code, isto é, a de crédito garantido por ativo cujo valor é muito 

                                                 
174 Cf. art. 54 da LRE: “O plano de recuperação judicial não poderá prever prazo superior a 1 (um) ano para 
pagamento dos créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho vencidos até 
a data do pedido de recuperação judicial. Parágrafo único. O plano não poderá, ainda, prever prazo superior a 30 
(trinta) dias para o pagamento, até o limite de 5 (cinco) salários-mínimos por trabalhador, dos créditos de 
natureza estritamente salarial vencidos nos 3 (três) meses anteriores ao pedido de recuperação judicial.” 
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superior ao valor da dívida. Contudo, se por um lado, pelo ordenamento estadunidense a 

hipótese é solucionada pela constituição de garantia com grau superior à do crédito pré-

existente sobre o mesmo ativo, ocasionando o mencionado “rebaixamento” de prioridade, por 

outro, em nosso ordenamento, outra teria de ser a solução. Não sendo permitido o 

rebaixamento para a hipótese contemplada, só se pode vislumbrar como saída a um impasse 

provocado pelo titular de crédito com garantia real a substituição da garantia, isto é, o 

oferecimento de outro ativo de qualidade igual ou superior à do que garante o crédito pré-

existente, em valor compatível com a dívida.  

Assim, quanto ao direito brasileiro, defende-se neste trabalho que caberá a 

caracterização do exercício do veto previsto no art. 50 §1º da LRE como abusivo, o que 

implicará a desconsideração de seus efeitos, somente se a devedora puder oferecer ao credor 

pré-existente outro ativo capaz de substituir aquele que deve garantir o financiamento 

extraconcursal. O ônus da demonstração quanto à qualidade do ativo substituto deve caber à 

devedora e, em qualquer caso, todos os atos envolvidos na contratação do novo financiamento 

à empresa em recuperação com substituição de garantias devem ficar condicionados à 

aprovação do magistrado.  

 

4.6.4 A utilização de “garantias cruzadas” nos Estados Unidos 

 

Outra modalidade de financiamento extraconcursal que merece ser discutida é a que se 

dá mediante o que nos Estados Unidos se convencionou chamar de “garantias cruzadas” ou 

“cross-collateralization”. Tal modalidade é bastante praticada naquele país, embora não 

expressamente prevista no Bankruptcy Code. 

O financiamento extraconcursal mediante “garantias cruzadas” dá-se de modo que 

todo o crédito concursal e o extraconcursal fornecido por um mesmo credor sejam garantidos 

pela oneração sobre ativos constituídos antes e depois do pedido de reorganization. Ou seja: o 

crédito concursal passa a ter uma nova garantia, ou reforço de garantia, sobre os novos ativos 

da devedora.  

                                                                                                                                                         
175 Estes termos não existem na língua portuguesa; seriam uma tradução para o que o idioma inglês designa 
“oversecured credit”. 
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A controvérsia a respeito da operação com “garantias cruzadas” perdura até hoje no 

judiciário estadunidense. A questão é que a norma contida na Section 364 do Bankruptcy Code 

permite a oneração sobre o ativo anterior e posterior ao pedido de reorganization para garantir 

a satisfação do crédito extraconcursal. Contudo, a operação de financiamento extraconcursal 

via “garantias cruzadas” faz com que também o crédito concursal (de titularidade do mesmo 

financiador extraconcursal) passe a ser garantido ou receba reforço de garantia.  

O primeiro caso de objeção à operação com “garantias cruzadas” levado ao judiciário 

estadunidense foi Otte vs. Manufacturers Hanover Commercial Corp. (In re Texlon). No caso 

In re Vanguard Diversified, Inc., a corte julgou lícita a operação, por considerá-la conforme o 

legítimo interesse de todos os credores. A decisão funda a licitude da operação na presença 

das seguintes características: (i) a operação de financiamento extraconcursal em questão é 

decisiva para a continuidade do negócio da empresa sob reorganization; (ii) a empresa não 

logrou obter financiamento de nenhuma outra fonte em melhores condições, tendo atestado 

perante o juízo o fato de ter exaurido as tentativas em tal sentido; (iii) o financiador do crédito 

extraconcursal em questão declarou que não aceitaria fornecê-lo senão mediante recebimento 

de “garantias cruzadas”; (iv) o financiamento extraconcursal proposto atende aos melhores 

interesses do grupo de credores como um todo.176 

O fato de se poder onerar o ativo (anterior e posterior ao pedido de reorganization) em 

garantia de financiamento à empresa em reorganization ou recuperação judicial não apresenta 

grandes problemas. Isso desde que observados os devidos procedimentos que objetivem 

assegurar os credores de que o ingresso de novos recursos justifica a oneração, e que o 

empréstimo potencialmente auxilia a empresa a superar a crise. Mas o financiamento com 

garantias cruzadas garante um passivo constituído anteriormente ao pedido de reorganization. 

Note-se que, como mencionado, o negócio é celebrado anteriormente à aprovação do plano e 

seu vencimento se dá também antes da aprovação do plano. Em substância, o financiamento 

via garantias cruzadas eleva a probabilidade de pagamento do crédito concursal e lhe confere 

status de super-prioritário, o que, para todos os efeitos, corresponde a favorecimento do 

respectivo credor. 

 

 

                                                 
176 HENOCH, Bruce A. Postpetition financing: is there life after debt? Op. cit., p. 600. 
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CAPÍTULO 5  – NEGOCIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL 
  

5.1 Introdução 

 

O art. 47 da LRE estabelece que a recuperação judicial tem por função viabilizar a 

superação da situação de crise econômico-financeira da devedora. Evidentemente, a 

recuperação judicial não é um instrumento que, por si só, torna viável uma empresa inviável 

do ponto de vista econômico-financeiro. A recuperação judicial somente se justifica caso seja 

possível demonstrar que a devedora é economicamente viável.  

A recuperação judicial é muitas vezes caracterizada juridicamente como um contrato 

formado a partir de uma negociação estruturada pela LRE, dirigida a operar novação das 

obrigações a ela sujeitas. O plano de recuperação judicial é produto dessa negociação. Em 

termos simples, o credor “troca” seu crédito original por um crédito novo contra a sociedade. 

Uma das questões fundamentais aqui é estabelecer quanto vale esse crédito já que, em última 

análise, a crença a respeito de seu valor está diretamente relacionada à questão da viabilidade.  

Só há viabilidade na medida em que os fundamentos econômicos da empresa tornam 

possível a geração futura de resultados positivos. Isso deve significar que financeiramente a 

empresa vale mais em funcionamento do que liquidada via falência. Assim, a premissa básica 

para justificar a decisão pela recuperação judicial em vez da falência, é que seja possível 

identificar um excedente de valor resultante da continuidade da empresa. 

Neste Capítulo, parte-se da premissa referida para oferecer uma interpretação coerente 

dos dispositivos previstos na LRE que regulam a formação do processo decisório em torno do 

plano de recuperação judicial. Assim, o problema selecionado neste Capítulo é o seguinte: 

como interpretar a LRE de modo que o produto das negociações que estrutura seja o mais 

condizente possível com a situação econômico-financeira da empresa? Como objetar ao uso 

“estratégico” da recuperação judicial? 

Para abordar a questão proposta, são apresentados e avaliados basicamente dois pontos 

da LRE no presente Capítulo: (i) as regras quanto ao agrupamento de credores para fins de 

votação do plano de recuperação judicial e (ii) as regras quanto ao quorum deliberativo sobre 

o plano proposto. Conjuntamente com a análise deste segundo tópico, propõe-se uma 
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interpretação capaz de oferecer bases para um juízo de legitimidade das decisões que aprovam 

planos de recuperação judicial.177  

 

5.2 O problema das bases para negociação do plano de recuperação judicial 

 

Como em toda negociação coletiva entre partes com interesses potencialmente 

antagônicos, também o acordo entre credores e devedora na recuperação judicial se forma 

dentro de um dado conjunto de “preços de reserva”.178 Um preço de reserva corresponde 

àquilo que cada uma das partes no processo estipula como sendo o seu próprio limite quanto à 

concessão que está disposta a fazer.179 Uma das particularidades presentes no processo de 

negociação do plano de recuperação, todavia, se dá justamente quanto à estipulação dos preços 

de reserva mínimo e máximo. Haverá um critério lógico para fixação dos preços de reserva 

nesse contexto? 

Ao tomarmos a hipótese de uma empresa solvente e assumindo que ela cumpra todas 

as suas obrigações no vencimento, o preço de reserva máximo fixável sobre quaisquer de suas 

obrigações corresponde exatamente ao montante de face ajustado, trazido a valor presente. Ou 

                                                 
177 Embora de fundamental importância, não faz parte do escopo de investigação deste trabalho a problemática da 
boa-fé no voto manifestado ao plano. Esta tese não pretende esgotar todo o tema dos critérios para um juízo de 
legitimidade do plano e dos votos a ele manifestados. Optou-se por considerar apenas os elementos objetivos 
relacionados ao plano e ao sentido dos votos. Obviamente, o voto deve ser exercido em boa-fé. Mas o tratamento 
do tema da boa-fé exigiria uma segunda ordem de considerações, além dos critérios objetivos para aferir a 
legitimidade do plano e dos votos. A própria natureza da questão demandaria análise caso a caso. Erasmo 
Valladão A. e N. França identifica e avalia de modo certeiro o que está em jogo ao refletirmos sobre a eventual 
manifestação de conflito de interesses material na votação de um plano de recuperação judicial. Ao considerar  
hipóteses de conflito de interesses que poderiam existir em casos envolvendo credor concorrente com devedora, o 
autor reconhece a necessidade de submeter a questão a um juízo de legitimidade que considera a existência do 
conflito. Mas sabiamente nos alerta que “seria problemático estabelecer-se aí uma proibição de voto, eis que não 
se pode dizer a priori que o credor concorrente, por exemplo, tenha interesse na falência do seu devedor 
unicamente para aniquilá-lo”. (FRANÇA, Erasmo V. A. e N. Comentários aos arts. 35 a 46 da Lei de 
Recuperação de Empresas e Falência. In: SOUZA JUNIOR, Francisco Satiro de; PITOMBO, Antônio Sérgio A. 
de Moraes (Coord.). Comentários à Lei de recuperação de empresas e falência: Lei 11.101/2005 – Artigo por 
artigo, 2 ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 193).  
178 Expressão derivada do inglês “reservation price”, que faz parte do jargão da terminologia empregada em 
situações de negociação. Outro termo freqüentemente utilizado é o MAANA – sigla para “melhor alternativa à 
negociação de um acordo” (do inglês, “BATNA”, sigla para "best alternative to a negotiated agreement"), por 
designar a idéia de mínimo aceitável alternativamente a um acordo consentido. Ver, a respeito, a clássica 
monografia sobre negociações de FISHER, Roger; URY, William; PATTON, Bruce. Como Chegar ao Sim: 
negociação de acordos sem concessões, 2 ed, Rio de Janeiro: Imago, 1994.  
179 Para ilustrar, se um vendedor de DVDs estipula para si próprio que o valor mínimo pelo qual está disposto a 
vender um determinado DVD é R$ 25, ao mesmo tempo que um comprador estipula para si próprio que pagaria 
no máximo R$ 30 por tal DVD, então R$ 25 e R$ 30 correspondem aos preços de reserva das partes, e o ajuste 
final deve ser dar em algum ponto intermediário. 
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seja, ninguém pagaria mais por um título representativo de um crédito contra uma empresa 

além do respectivo valor de face com os ajustes contratuais cabíveis. Já o deságio negociado 

na cessão de um crédito corresponde ao preço de reserva mínimo e seu cálculo incorpora, 

entre outros fatores, o risco de inadimplemento do emissor, custos de cobrança, etc. 

No caso da empresa em recuperação judicial, sua insolvência implica que nem todas as 

obrigações poderão ser integralmente satisfeitas ou ao menos não o serão no prazo ou nas 

condições originalmente acordados. Mesmo a simples prorrogação de prazo para pagamento 

altera o valor intrínseco do crédito. Tudo depende do valor do ativo. É por isso que a partir do 

momento em que a insolvência de uma empresa é juridicamente caracterizada, suspendem-se 

as crenças com relação ao valor real dos créditos registrados em seu passivo. A partir daí, as 

crenças devem ser reconstruídas com base no valor dos ativos. 

Se a idéia é que o valor do passivo deve ser reajustado para passar a representar a 

realidade da capacidade de geração de receita do ativo, então a estrutura de capital deve sofrer 

reformulação em função do valor real do ativo. Assim, os preços de reserva máximos 

associados ao passivo pós-novação devem ser coerentes com o valor do ativo da empresa. O 

valor do ativo da empresa é o limitador máximo da soma dos preços de reserva de cada um 

dos credores.   

Como se chega ao valor do ativo da empresa? As técnicas utilizadas pelos profissionais 

de finanças corporativas estão longe de constituir-se numa ciência exata. Especialistas 

empregam determinados métodos que informalmente convencionaram como apropriados para 

se chegar a um valor do ativo ou da empresa. De acordo com a teoria financeira, o valor de um 

ativo corresponde ao fluxo de caixa esperado produzido pelo emprego de tal ativo trazido a 

valor presente, descontado por uma taxa de risco associado a tal ativo.180 Os laudos de 

avaliação devem indicar um valor justo. Ainda assim, os resultados dessas avaliações podem 

ser bastante discrepantes.  

                                                 
180 Entre as técnicas usualmente empregadas para a determinação do valor de ativos, citam-se: (i) avaliação com 
base em negócios similares ao contemplado; (ii) avaliação com base nos preços de negociação de ativos 
similares; (iii) avaliação baseada no valor de liquidação dos ativos; (iv)  avaliação com base no custo de 
reposição do ativo; e (v) avaliação baseada no valor presente do fluxo de caixa esperado da empresa pela 
utilização do método do fluxo de caixa descontado, sendo a taxa de desconto estabelecida pelo emprego: (v.i) do 
Modelo de Precificação de Ativos Financeiros (CAPM); (v.ii) teoria de precificação por arbitragem; ou (v.iii) 
Custo Médio Ponderado do Capital (WACC). Cf. ROSS, Stephen A.; WESTERFIELD, Randolph W.; JORDAN, 
Bradford D. Essentials of Corporate Finance, 6 ed, New York: McGraw-Hill, 2007, p. 346-348.    
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“Valor justo” atribuído ao ativo deve ser aquele que mais se aproxima à receita 

esperada a partir de sua utilização, expressa em moeda corrente. Justamente porque essa 

receita depende do tipo de emprego a ser efetivamente dado ao ativo, o laudo de avaliação 

nada mais é do que uma aproximação, baseada em assunções que não necessariamente 

chegam a se concretizar. Um mesmo ativo pode valer mais para uma empresa “A” do que para 

a empresa “B” porque a primeira é ou acredita ser capaz de empregá-lo de forma mais rentável 

que a segunda. No contexto da recuperação de uma empresa em crise, a determinação quanto 

ao valor dos ativos é ainda mais problemática, pois, grosso modo, depende da percepção de 

cada um dos credores quanto ao potencial de receita gerada por seu emprego. Vejamos de que 

modo isso ocorre. 

O fator incremental à complexidade desta questão é que o montante do passivo pós-

novação é fruto de uma negociação multilateral, com uma série de múltiplas concessões entre 

as partes envolvidas. Para que os credores sejam convencidos a votar em favor da recuperação 

judicial, é preciso que o controlador da devedora demonstre ao grupo de credores que a 

satisfação de seus créditos via recuperação é superior à oferecida pela liquidação via falência. 

Se por um lado a determinação do valor do ativo deveria derivar unicamente da expectativa 

quanto ao seu emprego – algo que, como notado, já é sujeito a alguma incerteza –, por outro, 

na recuperação judicial ainda é possível que essa determinação seja influenciada pela 

necessidade de convencimento dos credores.   

Assim, sempre que a demonstração de valor do ativo está em questão, devemos indagar 

se os montantes propostos como resultado da novação resultam de um valor justo dos ativos 

da sociedade ou se ocorre o inverso, isto é, se o valor atribuído aos ativos é artificializado para 

poder superar o valor de liquidação, comportar o maior número possível de credores e então 

justificar a concessão da recuperação judicial.  

A questão-chave aqui é a lógica que deve ser empregada pelo credor ao considerar a 

proposta de novação de seu crédito. Ao avaliar se faz ou não sentido aceitar a proposta contida 

no plano apresentado pela devedora, o credor deve ponderar se ela representa algo superior ao 

montante que lhe seria pago caso a empresa fosse liquidada via falência. Acontece que a 

posição relativa de cada credor conforme sua classe de crédito estipulada pelo art. 83 da LRE 

faz com que sua percepção de valor da empresa seja diversa da que têm outros credores 

pertencentes a outras classes. Isso afeta a maior ou menor inclinação à cooperação por parte 



 

 168 

dos credores. Dentro dessa lógica, os credores tenderão a cooperar apenas se, ao “alargarem o 

bolo”, não tiverem que abrir mão do valor (preço de reserva mínimo) a que acreditam fazer 

jus.  

Como a percepção de valor quanto aos ativos subjacentes geralmente varia conforme a 

perspectiva de cada um dos credores, então cada um deles pode atribuir um valor diferente 

para um mesmo crédito. Agindo dessa forma, ao invés de se comportarem de modo 

cooperativo destinado a maximizar valor, é possível que os credores ajam oportunisticamente 

e definam seus respectivos preços de reserva sem guardar relação com o que melhor reflete o 

valor da empresa. Assim, o objetivo de maximizar o valor da empresa pode ceder lugar à 

manipulação dos preços de reserva de cada credor. 

Se considerarmos a hierarquia de créditos imposta pelo art. 83 da LRE como 

referencial que afeta as expectativas de recebimento de créditos na recuperação judicial, 

quanto maior o valor atribuído à empresa em recuperação, maiores serão as chances de que 

credores com prioridades mais baixas dentro daquela hierarquia sejam satisfeitos. Por outro 

lado, quanto menor for o valor atribuído à empresa, mais provável será sua liquidação direta 

via falência, e seu produto será possivelmente distribuído apenas entre as classes de hierarquia 

mais alta dentro da ordem estipulada pelo art. 83 da LRE, depois de pagos os extraconcursais 

previstos no art. 84 da LRE.  

Daí a possibilidade de conexão entre a visão de cada classe de credores quanto ao valor 

da empresa devedora e a manipulação dos preços de reserva. Se considerarmos um credor com 

garantia real indiferente à continuidade dos negócios da devedora181, caso entenda que o valor 

de liquidação dela basta para pagar seu crédito, então provavelmente será mais propenso a 

votar pela liquidação da devedora. O credor com garantia real eventualmente preferirá fundar 

seu voto num laudo de avaliação “conservador” ou “pessimista” da empresa devedora. Tal 

laudo tipicamente indicará como valor dos ativos da devedora algo em redor daquilo que seja 

o suficiente para pagar as dívidas até o limite que atenda ao próprio credor com garantia real. 

Isto é, supondo que a devedora tenha passivo com as classes I, II e III da LRE, o laudo de 

avaliação sobre o qual o credor com garantia real preferirá fundar seu voto será aquele que 

apresente valor de ativos capazes de pagar apenas os créditos extraconcursais, os créditos 

                                                 
181 Para a noção de indiferença neste contexto, v. Seção 2.4 do Capítulo 2 desta tese. 
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trabalhistas no limite estipulado pelo art. 83, I da LRE e os créditos com garantia real até que 

ele próprio seja pago.  

Já um credor que tiver baixa expectativa de recebimento na liquidação da devedora, 

expectativa essa derivada da prioridade de seu crédito, preferirá à liquidação qualquer 

alternativa que lhe pareça mais favorável. É por isso que os sócios, como “credores residuais” 

sempre preferirão a recuperação judicial à liquidação, o que explica a exclusão da respectiva 

classe para fins de votação em assembléia geral de credores na LRE.  

Mas deve haver um limite entre justa percepção de risco e simples manipulação 

oportunística. Por que seria razoável supor que o hipotético credor com garantia real pode 

preferir fundar seu voto num laudo “conservador” ou “pessimista”? A suposição está 

associada aos fatores tempo, risco e incerteza. Justifica-se esta suposição porque há sempre a 

probabilidade de insucesso da efetiva recuperação da devedora. Ao longo do processo de 

recuperação judicial, é possível que a situação econômico-financeira da devedora se agrave, 

de tal modo que seu valor quando da eventual convolação em falência resulte inferior àquele à 

época do pedido de recuperação judicial. Tanto seus ativos podem perder valor, como seu 

passivo pode aumentar. Além disso, caso existam compradores para os ativos numa liquidação 

via falência direta da devedora, a satisfação do crédito pode ser relativamente mais rápida. 

Assim, a recuperação judicial pode representar para o credor com garantia real um risco que 

ele legitimamente pode preferir não correr, dado que o valor de liquidação basta à satisfação 

do seu crédito.  

Um quirografário ou sub-quirografário pode perceber que a probabilidade de 

recebimento do pagamento de seu crédito se assemelha à de um credor “quase residual”. Isto 

é, considerando que seja baixa a probabilidade de satisfação do seu crédito numa liquidação 

via falência direta da devedora, então o quirografário preferirá ser “otimista” e correr o risco 

associado à recuperação judicial da devedora. Sua maior propensão ao risco é plenamente 

compreensível. Para justificar um voto favorável à recuperação judicial da devedora, 

entretanto, será preciso contar com um laudo de avaliação que aponte um valor atribuído à 

empresa devedora superior àquele que o credor com garantia real toma como confiável. 

Considerando que esteja presente num determinado caso o caráter “quase residual” de seu 

crédito, o quirografário não apenas terá disposição a risco maior do que o credor com garantia 
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real, mas geralmente será mais flexível quanto ao prazo para recebimento do pagamento de 

seu crédito.    

É interessante observar que a negociação entre uma empresa em crise econômico-

financeira e seus credores se assemelha em muito ao “Dilema dos Prisioneiros”, modalidade 

de jogo conhecida da Teoria dos Jogos.182 Analogamente ao Dilema dos Prisioneiros, muitas 

vezes o controlador da devedora se comporta como o policial, ou é assim percebido pelos 

credores, que enxergam à própria situação como à dos prisioneiros. Isto porque o controlador 

da devedora é o único dos envolvidos na situação que efetivamente detém as informações 

mais completas a respeito das matrizes do jogo, isto é, dos resultados possíveis que podem se 

formar, considerando a real situação econômico-financeira da empresa. A partir disso, o 

controlador pode ou manipular essas informações em seu favor ou ser percebido pelo grupo de 

credores como manipulador das informações. Assim, a menos que o controlador da devedora 

dê sinais claros ao grupo de credores de que está disposto a fornecer-lhes a mesma quantidade 

e qualidade de informações, sua conduta será em princípio suspeita. Não é por acaso que 

empresas em crise financeira, ainda que solventes, geralmente conseguem renegociar seu 

passivo com seus diversos bancos credores, somente após reuni-los à mesma mesa de 

negociação. Até então, cada representante de banco que for individualmente abordado 

provavelmente preferirá aguardar a ação de algum outro banco credor da mesma devedora 

                                                 
182 A Teoria dos Jogos é um desenvolvimento da Matemática Aplicada e tem sido amplamente utilizada em 
vários ramos do conhecimento, entre os quais a Sociologia, a Ciência Política e o Direito. Seu objetivo é auxiliar 
a compreensão de situações de interação entre dois ou mais indivíduos, nas quais a estratégia de cada um 
influencia o comportamento dos demais e vice-versa, sendo que o resultado final depende das seqüências de 
ações estratégicas adotadas pelos jogadores. A assunção comportamental dos jogos é que os indivíduos agem 
para maximizar sua própria utilidade e geralmente têm de lidar com informação imperfeita. Ainda assim, dentro 
das matrizes possíveis de resultados dos jogos, a Teoria dos Jogos indica situações de equilíbrio onde se dá a 
acomodação dos interesses dos jogadores. O Dilema dos Prisioneiros é um dos jogos mais conhecidos dentro da 
Teoria dos Jogos. É hoje tão difundido como representativo de certas situações-problemas típicas, que descrições 
gerais sobre suas aplicações podem ser obtidas mesmo na enciclopédia livre www.wikipedia.org. No Dilema dos 
Prisioneiros, dois suspeitos de terem cometido um crime são postos cada um em uma cela sem contato um com o 
outro, sendo que a polícia não tem provas suficientes para incriminar qualquer um deles. O jogo se desenvolve na 
medida em que o policial oferece a cada um deles três alternativas e respectiva implicação: (i) confissão; (ii) 
testemunho contra o outro prisioneiro (delação). Se um confessar sua participação e testemunhar contra o outro e 
este outro permanecer em silêncio, o que confessou é liberado, mas o que permaneceu em silêncio é punido com 
10 anos de prisão; caso ambos neguem sua participação, mas se disponham a testemunhar um contra o outro, a 
punição é de 5 anos de prisão para ambos; se ambos cooperarem, isto é, recusarem-se a testemunhar um contra o 
outro, a punição é de apenas 6 meses de prisão. O Dilema do Prisioneiro sugere, portanto, que a cooperação 
oferece o resultado mais benéfico para o grupo de jogadores. Para uma introdução à Teoria dos Jogos, ver 
DAVIS, Morton D. Game Theory – A Nontechnical Introduction, 1 ed, New York: Dover, 1997. Para um 
estudo sobre a aplicação da Teoria dos Jogos ao Direito, com análise da negociação de um reorganization plan 
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para então tomar alguma decisão, sob a suspeita de que a devedora possa estar blefando ou 

querendo tirar proveito do fato de as informações sobre sua real situação não estarem 

amplamente disseminadas.  

Na recuperação judicial, em princípio os únicos dois dados compartilhados entre os 

credores são que a devedora se encontra em crise econômico-financeira e que um certo 

quorum deliberativo de credores basta para aprovar as condições da renegociação que atingem 

a todos eles. Mas nenhum desses elementos é suficiente para gerar cooperação entre os 

credores. Um quadro de diversidade não apenas entre as classes de credores, mas também 

dentro delas, é propenso a gerar alto nível de desconfiança entre credores e entre o grupo de 

credores e devedora. A desconfiança recíproca associada à falta de informações sobre as reais 

perspectivas econômico-financeiras da devedora tende a agravar ainda mais o problema da 

ação oportunística. A tendência de cada credor nesta situação será negar-se a abrir mão do 

direito de satisfação integral de seu crédito.  

Note-se que a questão aqui não é que o credor tende a exigir da devedora em crise a 

máxima satisfação de seu crédito. Isto em si é perfeitamente legítimo. O problema é que, sem 

informações confiáveis seja quanto a um mínimo legitimamente exigível ou quanto a um 

máximo possível em termos de satisfação de seus respectivos créditos, os credores não terão 

meios de superar um impasse. Sua tendência será não a de buscar conjuntamente a 

maximização do valor da empresa, mas a de competir por resultados aparentemente melhores 

individualmente.  

Claramente, o ponto aqui é que apenas regras procedimentais dirigidas a estruturar a 

negociação plurilateral do plano de recuperação judicial não são suficientes para conduzir a 

um resultado justo. É preciso encontrar na lei algum referencial de direito material para 

delimitar o espaço da negociação do plano de recuperação judicial.  

Além disso, é ainda fundamental que a lei confira “opções de saída das negociações”. 

Este aspecto é fortemente sublinhado por Baird, Gertner e Picker ao analisarem quais são as 

resultantes possíveis de negociações do plan of reorganization nos Estados Unidos. Qual é o 

significado e a relevância das “opções de saída” aqui? Saída significa uma alternativa eficaz 

em relação a ter de aceitar os termos do plano propostos pelo controlador da devedora. Um 

                                                                                                                                                         
no Chapter 11 do Bankruptcy Code, ver BAIRD, Douglas G.; GERTNER, Robert H.; PICKER, Randal C. Game 
Theory and the Law, 1 ed, Cambridge: Harvard University Press, 1994, p. 232-237.  
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exemplo de opção de saída eficaz é aquela conferida pelo Bankruptcy Code ao autorizar a 

excussão de determinada garantia caso recaia sobre bem que não seja considerado relevante 

para a continuidade das atividades da empresa em reorganization. A possibilidade de que o 

credor com garantia real requeira ao magistrado estadunidense a liberação para excussão da 

garantia serve como ameaça crível ao controlador da devedora, para que este se esmere em 

elaborar uma proposta de qualidade superior ao resultado da excussão.  

É preciso atentar também para as “alternativas” ineficazes à negociação do plano. São 

aqui referidas como ineficazes sempre que deixarem de servir como elementos de pressão para 

estimular uma negociação com resultados justos. Os autores citados mencionam a regra 

apelidada de “best-interests”, presente no Bankruptcy Code, como um exemplo de alternativa 

ineficaz. Pela regra, a devedora deve assegurar aos credores que o montante oferecido para 

satisfação dos seus créditos no plan of reorganization é superior ao que receberiam em 

hipótese de liquidação via falência. Contudo, observam que a regra é relativamente ineficaz, já 

que o credor não tem o direito de optar pela satisfação imediata de seu crédito ao montante de 

liquidação enquanto durar o período de suspensão das ações de execução contra a devedora, 

denominado “automatic stay”. Ainda assim, a “best-interests rule” serve de referencial de 

direito material para a determinação de um mínimo que deve ser oferecido aos credores da 

devedora. 

A inexistência de saídas eficazes torna os credores da devedora reféns da proposta 

encaminhada pelo controlador desta. Segundo os autores citados, quando o ordenamento 

jurídico confere aos credores opções de saída eficazes ao invés de simplesmente impor-lhes 

um dever de negociação vagamente delineado, o resultado provavelmente tenderá a se 

aproximar daquilo que as partes teriam negociado ex ante. A ausência de opções de saída 

eficazes, por contraste, faz com que toda a negociação dependa exclusivamente da paciência 

das partes, o que não guarda relação com qualquer preocupação que as partes supostamente 

têm no momento da contratação original.183 

 

                                                 
183 BAIRD, Douglas G.; GERTNER, Robert H.; PICKER, Randal C. Game Theory and the Law, Op. cit., p. 
237. 
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5.3 As normas estruturadoras do ambiente de negociação na LRE e sua relação com o 
valor da empresa  
 
Vejamos em que medida a LRE estrutura o ambiente das negociações que têm por 

objetivo a deliberação sobre o plano de recuperação judicial. É importante perceber o efeito 

potencial dos dispositivos da LRE que organizam a condução do processo de negociações 

sobre o valor da empresa.  

Um dos principais aspectos da LRE é a modificação que introduz aos atributos dos 

direitos dos sócios da devedora. Como discutido no Capítulo 3 deste trabalho, a LRE impõe 

restrições substanciais ao poder dos sócios em relação à gestão da sociedade em recuperação 

judicial, subordinando a deliberação sobre uma série de matérias societárias à aprovação da 

assembléia-geral de credores ou à anuência do comitê de credores ou, ainda, à autorização do 

magistrado. Ainda assim, a LRE atribui aos administradores da devedora o poder de conduzir 

o processo de negociações sobre o plano de recuperação. 

Por força do art. 53 da LRE, somente a administração da devedora tem o poder de 

propor um plano de recuperação. Como examinado, faz sentido que seja assim. Afinal, quem 

melhor conhece o negócio da devedora, tem acesso às informações relevantes e mais 

incentivos do que os credores para buscar a recuperação da empresa são seus administradores.  

A magnitude desse poder de conduzir as negociações não deve ser negligenciada. Mais do que 

a vantagem naturalmente associada à posição de quem prepara a primeira minuta de uma 

negociação, aqui os administradores  da devedora dominam a pauta da negociação, já que a 

devedora tem direito de veto sobre o plano. Além disso, ainda que a lei exija que o laudo 

previsto no art. 53, inc. III da LRE seja subscrito por profissional legalmente habilitado ou 

empresa especializada, é natural que os administradores da sociedade em recuperação tenham 

alguma influência sobre o teor do laudo. Afinal, é difícil imaginar uma situação em que os 

administradores aceitem contratar alguém que sinalize a elaboração de um laudo que contra-

indique a recuperação judicial. Como apontado, as técnicas de avaliação de empresas não são 

uma ciência exata.  

Em posição de propor a primeira minuta do plano, de saída o administrador da 

devedora tenderá a direcionar os termos da negociação de modo a favorecer a si próprio, e/ou 

a um sócio controlador. Isto é reforçado pela LRE, em seus arts. 56 §3º e 64. O primeiro 

dispositivo outorga à devedora um poder de veto a qualquer alteração à minuta original 
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proposta pelos credores. É claro que haverá um ponto tênue de equilíbrio entre as ameaças 

dirigidas de parte a parte no sentido de recusa recíproca das respectivas propostas. É que os 

blefes só são levados a sério caso sejam minimante críveis. Daí também a importância do 

administrador judicial, como agente fiscalizador da recuperação judicial e incumbido de reunir 

informações sobre a devedora. De todo o modo, as saídas de impasses tenderão a ser 

favoráveis ao administrador ou controlador da sociedade em recuperação. Para isto ainda 

contribui o teor do art. 64 da LRE, que praticamente veda aos credores o poder de exigir a 

substituição dos administradores da devedora, o que assegura aos sócios desta o poder de 

continuar indicando os nomes dos administradores. 

Além do aspecto acima, desenvolvido com maior profundidade no Capítulo 3 desta 

tese, a LRE contém outros dispositivos relevantes para a estruturação da negociação do plano, 

direcionados à contenção das ações conflituosas dos credores e à organização de seus 

interesses. Esses dispositivos são: (i) a determinação do art. 6º da LRE quanto à suspensão do 

curso da prescrição e das ações de execução contra a devedora; (ii) a classificação e 

segregação dos créditos em grupos para fins de votação em assembléia (art. 41) bem como a 

atribuição de votos e respectivo peso (arts. 38 e 39; art. 41, §§1º e 2º e art. 43); (iii) quorum 

para instalação e deliberação sobre o plano de recuperação sem ou com objeções (arts. 45, 55, 

56 e 58); (iv) fixação do valor da empresa e indicação de sua viabilidade (art. 53); e (v) 

parâmetros para a estipulação no plano das distribuições de pagamentos aos credores (arts. 50 

§1º, 59, 83 e 149). 

A suspensão do curso da prescrição e das ações de execução ajuizadas contra a 

devedora serve a múltiplos propósitos interligados: (a) conter as ações individuais dos 

credores para evitar a desagregação de valor da empresa; (b) conter o assédio representado 

pela cobrança de credores, freqüentemente acompanhado de ameaça de descontinuidade de 

uma relação contratual fundamental para o negócio da devedora, ainda que o crédito em 

questão não se submeta à recuperação judicial (especialmente nos casos previstos pelo art. 49, 

§3º); (c) proporcionar fôlego financeiro para que a devedora possa continuar suas atividades 

mesmo após a caracterização jurídica de sua insolvência; (d) oferecer ao controlador da 

devedora a oportunidade de encaminhar as negociações do plano que deverá ser apresentado 

em juízo no prazo de 60 dias da publicação que deferir o processamento da recuperação 

judicial.   
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A suspensão de 180 dias prevista no art. 6º da LRE em princípio não deveria afetar o 

valor da empresa, já que se impõe a todos e quaisquer créditos contra ela, ainda que não 

sujeitos à recuperação judicial. Além disso, em princípio o que justifica essa suspensão é a 

expectativa de geração de excedente de valor gerada pela recuperação, em comparação com o 

valor que poderia ser obtido caso a empresa fosse imediatamente liquidada via falência. No 

entanto, por mais necessária que seja a suspensão, associam-se a ela dois problemas 

dificilmente contornáveis. No Capítulo 4 desta tese, referente ao financiamento da empresa em 

recuperação, discutiu-se o problema criado pelo fato de que o financiamento se faz necessário 

de imediato, isto é, assim que a devedora tem deferido o processamento da recuperação 

judicial, ao passo que a indicação de viabilidade econômica deve vir apenas quando da 

apresentação do plano. Durante todo o período que vai até a apresentação do plano, os 

credores sequer têm como verificar se há algum indício de valor da empresa que justifique sua 

recuperação. Enquanto isso, conforme apontado no Capítulo relativo à governança da 

sociedade em recuperação, é possível que os administradores da sociedade façam com que ela 

se desvalorize ainda mais.  

Se é verdade que há algum risco de perda de valor da empresa associado ao fato de a 

LRE prever a suspensão acima referida e manter o controlador à frente dos negócios da 

devedora durante a recuperação, por outro lado essas mesmas normas são necessárias para que 

a empresa tenha alguma chance de ser recuperada. Ou seja, essas normas trazem uma 

assunção implícita de que faz sentido impor risco de perda de valor para os credores, desde 

que haja uma chance de retorno superior ao que seria obtido pela liquidação da empresa.  

Nas subseções abaixo, são discutidas as resultantes possíveis das normas da LRE sobre 

a votação do plano de recuperação judicial. Desta análise depreendem-se efeitos potenciais 

sobre o valor da empresa e, logo, sobre as distribuições a credores.  
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5.4 O caráter sub-inclusivo da LRE na formação de classes para composição da AGC 
 

Sempre que se considera uma coletividade de interesses diversos que deve produzir 

uma deliberação com efeitos sobre todos, surge a questão de como formular um procedimento 

que melhor assegure a representatividade de cada grupo e atribua pesos aos votos da maneira 

mais justa. Sob a perspectiva normativa, a legitimidade de todo o procedimento depende 

destas questões.  

O procedimento deve ser capaz de contemplar o atendimento mais satisfatório possível 

a cada um dos interessados, mas ainda assim proporcionar a superação de impasses. O 

primeiro passo é incorporar ao procedimento o reconhecimento quanto às diversidades de 

interesses. Se titulares de interesses diversos são forçados a votar numa mesma classe, o 

produto da deliberação se dá por uma maioria “hegemônica”, e será provavelmente 

desfavorável aos titulares de interesses representados com menor peso ou quantidade de votos. 

Há, porém, custos associados à segregação mais intensa de credores entre classes diversas. 

Aqui, o custo está ligado à própria complexidade do funcionamento do procedimento, já que 

deve ser capaz de oferecer a devida discriminação entre interesses associados a titulares de 

créditos e ao mesmo tempo possibilitar a superação de impasses.  

A complexidade excessiva pode gerar situações no extremo inverso da “autoritarismo 

da classe única”, isto é, outorgar a uma minoria um poder de veto às deliberações. Pode ainda, 

como ocorre nos Estados Unidos, servir de instrumento para que os administradores da 

devedora manipulem a formação de um eleitorado favorável ao plano. Este é um risco 

presente no sistema estadunidense, que adota procedimento mais complexo para buscar 

atender as particularidades dos interesses afetados pelo plano. Há, portanto, riscos associados 

à super-inclusão e riscos associados à sub-inclusão. 

Um dos aspectos mais salientes na lei brasileira é a talvez exagerada sub-inclusão de 

interesses diversos no sistema de segregação de classes deliberantes. A LRE agrupa os 

credores em apenas três classes para votação, previstas no art. 41, isto é: (i) titulares de 

créditos trabalhistas ou decorrentes de acidentes de trabalho; (ii) titulares de créditos com 

garantia real; e (iii) titulares de créditos quirografários, com privilégio especial, com privilégio 

geral ou subordinados.  

Em rigor, a cada classe de créditos conforme estipulada pelo art. 83 da LRE deveria 

corresponder ao menos uma classe para fins de votação. Este deveria ser o critério básico para 
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agrupamento, mas não o único. A injustiça da sub-inclusão da lei brasileira é especialmente 

clara no caso da classe III, em que titulares de créditos quirografários podem ter sua vontade 

subordinada à de titulares de créditos situados numa hierarquia de recebimento de pagamento 

inferior à sua.184  

Ainda que o sistema de agrupamento em classes para votação do plano na LRE 

refletisse a ordem prevista no art. 83, o problema da sub-inclusão não estaria resolvido. É que 

quando se trata de votar a continuidade ou não dos negócios da devedora, a questão da ordem 

de prioridade deveria servir como primeiro, mas não único critério de clivagem. Em seguida, 

deveriam ser consideradas as características qualitativas da relação jurídica subjacente ao 

crédito e também, em alguns casos, as características do titular do crédito.  

Mesmo em casos em que não fizesse sentido indagar sobre a natureza subjacente do 

crédito, de que é exemplo em princípio a cessão creditícia, seria possível pensar numa classe 

que reunisse titulares com interesses equiparáveis. No exemplo da cessão creditícia, um 

agrupamento razoável poderia se dar entre titulares que houvessem adquirido o crédito na 

qualidade de empresas de fatorização. Este é apenas um, dentre vários casos em que seria 

possível pensar numa solução razoável para o problema da aproximação de interesses 

semelhantes e segregação entre interesses diversos ou conflitantes. Quanto a isto, é 

interessante contrastar a arquitetura do procedimento adotado pela LRE quanto à formação de 

classes e deliberação do plano de recuperação judicial com o correspondente estadunidense, 

previsto no Bankruptcy Code.  

De acordo com o Bankruptcy Code, a própria devedora deve indicar no reorganization 

plan o modo como os créditos e títulos representativos do capital da sociedade em 

reorganization devem ser agrupados.185 O princípio norteador é que os créditos agrupados por 

classe sejam substancialmente similares, cabendo ao magistrado autorizar a classificação 

proposta.186 A similitude substancial é interpretada pelas cortes estadunidenses de modo a 

garantir, por exemplo, que: (i) cada titular de garantia real seja colocado em classe própria. 

                                                 
184 Este ponto é também alvo de crítica por parte de Fábio Ulhoa Coelho. (COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários 
à Nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 105.). 
185 O Bankruptcy Code não sujeita à reorganization apenas os créditos contra a sociedade devedora, mas todos e 
quaisquer “claims” e “interests”, conforme estipulam seus arts. 101(5) e 501(a). Estes possuem um escopo mais 
amplo do que o crédito, abrangendo não apenas direito a pagamento, mas também o eventual direito a crédito e, 
ainda, quanto aos “interests”, a titularidade de ações ou quotas do capital da sociedade. 
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Isto significa que devem ser cridas tantas classes de créditos com garantia real quanto for o 

número de relações jurídicas constitutivas de direitos de garantia sobre o patrimônio da 

sociedade em reorganization; (ii) os credores sem garantias reais devam ser subdivididos e 

agrupados de acordo com a natureza de sua relação com a devedora, de tal forma que 

fornecedores, bancos, titulares de instrumentos de dívida, consumidores etc. sejam cada qual 

colocados em classe própria; (iii) acionistas preferencialistas tenham classe diversa da de 

ordinaristas.  

Assim, a similitude substancial no direito estadunidense é um critério misto, composto 

dos fatores: (a) qualidade da relação entre devedora e credor e (b) posição do crédito 

considerado na ordem de liquidação via falência. A adoção desse critério de segregação 

mostra que o legislador daquele país percebeu algo fundamental quando se trata de designar as 

classes que devem decidir se uma empresa pode continuar o desempenho de suas atividades. A 

ordem de prioridades de recebimento em hipótese de liquidação como parte do critério é um 

fator necessário, mas não suficiente.  

O fator qualitativo do credor é de suma relevância pela seguinte razão: a qualidade ou 

identidade do credor relaciona-se com a sua expectativa quanto à continuidade das relações 

com a devedora e vice-versa. Isto é evidente no caso dos trabalhadores. A idéia é que não faria 

sentido tentar impor o plano contra a vontade de determinados credores cujas relações 

subjacentes com a devedora são fundamentais à sua preservação. O consentimento destes ao 

plano afeta diretamente as chances de sucesso da recuperação judicial. Este aspecto será 

abordado logo adiante, pois se reflete também e ainda com maior intensidade na discussão 

quanto ao conceito de credor não prejudicado. 

No caso dos credores com garantia real, é fácil perceber que aquele que tiver seu 

crédito garantido com hipoteca sobre as instalações que compõem a principal fábrica de uma 

determinada empresa pode ter inclinação a votar diferentemente daquele que tiver penhor 

sobre as ações de uma sociedade controlada pela devedora. Ainda mais evidente é a 

disparidade potencial entre interesses de fornecedores, bancos, debenturistas, etc. Mesmo 

quanto à classe de credores trabalhistas, a não ser pela eventual solidariedade entre os 

indivíduos pertencentes a este grupo, é razoável supor que trabalhadores com vínculo 

                                                                                                                                                         
186 Na linguagem do art. 1122 do Bankruptcy Code:  “§1122. Classification of Claims or Interests. (a) Except as 
provided in subsection (b) of this section, a plan may place a claim or an interest in a particular class only of such 
claim or interest is substantially similar to the other claims or interests of such class. (…).”  
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contemporâneo à recuperação judicial tenham interesses diferentes e possivelmente até 

divergentes daqueles com vínculo já extinto.  

A simplificação operada pela LRE com relação ao agrupamento de classes de credores 

para fins de votação da AGC provavelmente visou a evitar os custos associados a 

procedimentos mais complexos, como o estadunidense. Ainda assim, a lei brasileira é 

excessivamente simplificadora, com potencial para gerar resultados injustos. A LRE 

simplesmente não lida com o reconhecimento das situações acima indicadas, como a do 

convívio artificial numa mesma classe entre interesses tão diversos como, por exemplo, os de 

fornecedores e de bancos. A única exceção que a LRE abre em termos do reconhecimento de 

interesses qualitativamente diversos que justificam agrupamento em classe própria é a dos 

créditos trabalhistas. Mas a mesma lógica deveria ter sido estendida a outros casos.  

Fica desamparada pela LRE ainda mais uma situação que revela o descuido em relação 

ao ponto aqui tratado. Trata-se do caso de “bifurcação” decorrente da insuficiência do valor 

atribuído ao bem dado em garantia real em relação ao montante do crédito. Conforme o art. 

41, §2º, os titulares de créditos com garantia real votam com a classe II (titulares de garantia 

real) até o limite do valor do bem gravado e com a classe III (quirografários e sub-

quirografários) pelo restante do valor de seu crédito. A norma é clara no sentido de franquear 

ao titular do crédito com garantia real o direito de votar nas duas classes. Isto não está em 

questão.  

A bifurcação é desejável do ponto de vista normativo. Eliminá-la feriria direito de 

propriedade consagrado constitucionalmente. A questão é que obviamente o sentido do voto 

de um mesmo titular é único, independentemente da distribuição de seus votos entre classes. 

Ainda que esteja com “cada pé numa canoa”, o titular de crédito garantido que sofre 

bifurcação orientará seu voto sempre num mesmo sentido. A depender do grau de 

insuficiência da garantia, o credor em questão penderá para o voto contrário ao plano, por 

acreditar que, apesar da insuficiência, o resultado provido pela liquidação na convolação em 

falência é mais favorável do que a recuperação pode lhe oferecer ou, caso a insuficiência seja 

substancial, penderá por votar em prol do plano de recuperação judicial. Conforme o montante 

de seu crédito, poderá ter influência determinante sobre o resultado da votação nas classes II e 

III, “arrastando” os votos dos demais credores.  
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O único modo de limitar este efeito da bifurcação e ainda respeitar o direito de 

propriedade do seu titular seria prever multiplicidade de classes para fins de votação, de 

acordo com a natureza da relação jurídica subjacente. De lege ferenda, a classificação deveria 

se dar de modo que a parte do crédito não coberta pelo valor atribuído ao bem em garantia 

conferisse ao credor o direito de votar numa classe composta por credores com interesses 

semelhantes, ao invés de simplesmente direcioná-lo à classe comum dos créditos não cobertos 

por garantais reais. 

 

5.5 As regras para aprovação do plano de recuperação judicial na LRE 

 

As regras presentes na LRE para formação de quorum de aprovação do plano de 

recuperação judicial são bastante simples, como se verá a seguir. Mas essa opção pela 

simplicidade pode dar margem a resultados indesejáveis, a menos que se proceda a uma 

interpretação condizente com a premissa fundamental deste trabalho.  

A premissa assumida nesta tese é dúplice. Em primeiro lugar, que todo o conjunto de 

procedimentos previstos na lei deve criar condições para que a decisão final tomada quanto ao 

destino da empresa reflita ao máximo sua real situação econômico-financeira. Como 

observado, a preocupação que deve guiar a avaliação quanto ao funcionamento do instituto e 

sua aplicação é saber qual é seu grau de permeabilidade a manipulações por parte de credores 

ou da devedora. O resultado das negociações deve ser condizente com a realidade econômica 

da empresa e não produto de manipulações. Além disso, só faz sentido aprovar a recuperação 

judicial se com isso for possível obter mais valor para a empresa e, logo, para os credores, do 

que se ela fosse imediatamente liquidada.  

Na interpretação e aplicação das normas aos casos concretos, portanto, é preciso 

verificar se a deliberação quanto ao plano representa ou não um “descolamento” da realidade e 

se é coerente com o ordenamento jurídico como um todo. Quando se trata de avaliar o 

resultado da negociação de um plano, o “descolamento” referido pode resultar de dois 

problemas diferentes, que podem se manifestar cumulativamente: (i) o primeiro deles, já 

tratado na seção anterior, deriva do caráter sub-inclusivo associado ao modo como a LRE 

organiza as classes para fins de votação. Quanto a isto, não se vislumbra, de lege lata, solução 

aos potenciais problemas; (ii) o segundo, a ser tratado nesta Seção, está relacionado à ausência 
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de critérios claros que informem os parâmetros para fixação do valor da empresa e para 

estipulação das ofertas mínimas no plano de recuperação, que devam ser aceitáveis pelos 

credores.  

Não obstante as lacunas da LRE quanto ao segundo ponto indicado acima, o presente 

trabalho propõe: (a) uma interpretação que permite identificar o parâmetro para as ofertas 

mínimas aos credores, que devam constar do plano de recuperação judicial e (b) recomenda a 

adoção de um procedimento para mitigar o problema do risco de arbitrariedade quanto à 

estipulação do valor da empresa. Este ponto é fundamental, pois permite que se faça um juízo 

de legitimidade em relação aos termos do plano proposto. 

Quanto à aprovação do plano de recuperação judicial, a LRE impõe um critério 

singular para apuração do quorum na classe I (créditos trabalhistas) e um critério híbrido para 

as classes II (credores com garantia real) e III (credores quirografários e subquirografários).  

O art. 43, §2º da LRE requer que para aprovação pela classe I, o plano receba o voto 

favorável de mais da metade dos indivíduos presentes ou representados por entidade sindical, 

independentemente do valor do crédito detido por seus titulares. Já para as classes II e III, o 

art. 43, §1º da LRE exige que a aprovação se dê por voto favorável de (i) mais da metade dos 

credores presentes em cada classe e que corresponda a (ii) mais da metade do montante do 

total dos créditos dos presentes em cada classe. 

A LRE oferece duas hipóteses para aprovação do plano, conforme receba ou não 

objeções dos credores. A regra para a aprovação consensual, prevista no art. 41 da LRE, é que 

o plano deve ser aprovado em todas as classes presentes à assembléia que tiver por objeto sua 

deliberação, conforme o quorum de votação por classe referido acima.  
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5.5.1 Função do conceito de credor não prejudicado no art. 45, §3º da LRE 

 

Aspecto importante é o conceito de credor não prejudicado pelo plano e sua implicação 

para apuração do quorum. Este conceito vem expresso no §3º do art. 45 da LRE. De acordo 

com o dispositivo, só pode votar o credor que tiver seu crédito original modificado pelo plano. 

A implicação clara desta norma é que a LRE permite que a devedora ofereça satisfação 

integral de uma determinada obrigação sujeita ao plano, sem que isto implique tratamento 

desfavorável sancionável. Como veremos adiante, o tratamento desfavorável sancionável é 

caracterizado de modo diverso. 

Pelo art. 45, §3º, qualquer modificação de obrigação sujeita ao plano, em relação aos 

seus termos originais, confere ao titular do respectivo crédito o direito de votar. Assume-se, 

por um lado, que qualquer modificação prejudica o interesse do credor. Por outro lado, não 

faria sentido que um credor não prejudicado pelo plano tivesse direito de voto.  

A exclusão do direito de voto de determinado credor pela satisfação integral de seu 

crédito pode ser também encarada como um mecanismo de neutralização, já que permite à 

devedora eliminar de antemão a possibilidade de que o plano venha a ser rejeitado pelo credor 

em questão. O ponto aqui não necessariamente se resume ao uso de tática, isto é, representa 

mais do que simplesmente criar ambiente favorável à aprovação do plano. O pagamento 

integral a determinados credores justifica-se especialmente nos casos em que é condição para 

a manutenção da relação jurídica essencial à continuidade do negócio. A devedora pode 

preferir pagar integralmente um determinado credor para assegurar a manutenção da relação.  

A Section 1.124 do Bankruptcy Code contém norma semelhante à do art. 45, §3º da 

LRE. Pela norma daquele diploma, uma classe de créditos ou de títulos representativos do 

capital da sociedade devedora é considerada prejudicada a menos que, com relação a cada 

crédito ou título da classe em questão, o plano de reorganization mantenha inalterados suas 

condições e termos originais ou proponha a purgação da mora.  

Baird, ao comentar o sentido da norma no Bankruptcy Code, aponta para a similitude 

de função entre ela e aquela que estabelece que os contratos bilaterais não se resolvem pela 

reorganization ou pela falência, cabendo ao devedor ou ao trustee, conforme o caso, optar por 

dar cumprimento às obrigações da devedora. A razão que justifica prever no plano de 

recuperação que determinado credor receberá pagamento integral de seu crédito é a mesma 
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que justifica atribuir ao devedor ou administrador judicial a prerrogativa da decisão quanto à 

execução dos contratos bilaterais após a caracterização da insolvência da devedora. Baird 

ilustra a situação de uma devedora que tenha tomado empréstimo a uma taxa de juro inferior 

àquela que estaria disponível no mercado de crédito à época da reorganization, precisamente 

no momento de decidir entre contratar outro empréstimo ou pagar o empréstimo devido e 

evitar as conseqüências do vencimento antecipado por falta de pagamento.187 Além desta 

situação, podemos pensar em qualquer outra em que a previsão de pagamento integral do 

crédito – desde que constante do plano – seja amparável pelas seguintes razões: (i) 

proporciona vantagem não oferecida no mercado; (ii) é condição para manter relações 

contratuais com provedores fundamentais à continuidade dos negócios da empresa em 

recuperação judicial.  

Note-se que aqui não se pode falar em favorecimento injusto, sancionável com 

ineficácia pela norma contida no art. 129 da LRE. Isto porque de acordo com o art. 45, §3º, o 

plano deverá tornar explícita a opção pela exclusão do credor contemplado com o pagamento 

integral. A disseminação desta informação entre o grupo de credores é fundamental porque 

permite que o grupo julgue se é boa ou ruim. O problema que revocatória por ineficácia busca 

resolver é o favorecimento secreto. Aliás, a norma contida no art. 45, §3º pode ser entendida 

como um incentivo para que a devedora não pratique durante o termo legal algum dos atos de 

favorecimento sujeitos à ineficácia por força do art. 129.  

No limite, se o grupo de credores julgar inadequada a opção da devedora por pagar 

integralmente algum dos credores que, em conseqüência, deverá ser excluído da votação, 

então o grupo pode rejeitar a parte do plano que contempla tal opção. A mesma razão de fundo 

para a norma do art. 45, §3º está também à base da norma contida no art. 131 da LRE, que 

permite a ratificação pelos credores dos atos praticados pela devedora, referidos nos incisos I a 

III e VI do mencionado art. 129. 

 

                                                 
187 BAIRD, Douglas G., Elements of Bankruptcy. 4 ed., New York: Foundation Press, p. 269, 2006. A esse 
respeito da função do art. 117 da LRE, ver KIRSCHBAUM, Deborah, Cláusula Resolutiva Expressa por 
Insolvência nos Contratos Empresariais: Uma Análise Econômico-Jurídica. Revista Direito GV, v. 2, n. 1, jan.-
jun. 2006. 
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5.5.2 Aprovação não consensual prevista no art. 58 da LRE 

 

Caso o plano sofra objeção dos credores, ainda assim o magistrado poderá conceder a 

recuperação judicial, desde que atendidas as regras impostas pelo art. 58 da LRE. Este 

dispositivo exige para a aprovação não consensual a satisfação cumulativa dos seguintes 

quesitos: (i) voto favorável de duas das três ou uma das duas classes presentes à deliberação; 

(ii) voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos 

presentes à assembléia, independentemente de classes; (iii) na classe que houver rejeitado o 

plano, é preciso que tenha havido aprovação de um terço dos presentes, conforme o critério 

próprio associado à classe em questão, desde que o plano não implique tratamento 

diferenciado entre os credores desta classe. 

A pergunta relevante aqui é a seguinte: será que a aprovação do plano de recuperação 

judicial resume-se à obtenção de voto favorável de duas classes mais um terço de classe?   

Ao longo desta tese, evidencia-se a preocupação em estabelecer um critério para o 

juízo quanto à legitimidade do voto ao plano de recuperação. Não é razoável que um negócio 

com perspectiva de rentabilidade futura positiva seja liquidado se sua continuação oferecer 

melhor satisfação ao grupo de credores como um todo, sem que qualquer credor seja 

negativamente afetado. Da mesma forma, não é razoável admitir que uma empresa 

economicamente inviável seja mantida em funcionamento. Por isso mesmo, uma interpretação 

literal do art. 58 da LRE, segundo a qual basta o preenchimento dos quora ali previstos, parece 

insuficiente para suportar um juízo de legitimidade à decisão da AGC pela aprovação do 

plano. Faz-se necessário o atendimento a um critério material. A dificuldade imposta ao 

intérprete é que este critério não está previsto de forma explícita na LRE.  

Os votos ao plano devem estar fundados numa crença quanto a um determinado valor 

atribuído à sociedade devedora, amparada por laudo de avaliação. O voto a favor ou contra a 

recuperação judicial sem qualquer relação com uma percepção pelo votante a respeito do valor 

da empresa é suspeito, pois sinaliza que aquele que o exerceu quer ou não quer a recuperação 

independentemente ou apesar do valor da empresa. Assim, à semelhança de todos os negócios 

societários para cuja concretização a Lei das Sociedades por Ações exige a elaboração de 

laudo sob pena de nulidade, também a deliberação pela aprovação do plano deve estar 

respaldada em laudo.  



 

 185 

O art. 53, III da LRE impõe à devedora apresentar o plano de recuperação 

acompanhado de laudo econômico-financeiro e de avaliação dos seus bens e ativos.  Assim, a 

menos que o próprio laudo apresentado seja alvo de objeção por parte dos credores, presume-

se que os credores concordaram com o valor atribuído à empresa. A partir daí, os credores 

podem votar contra ou a favor do plano de recuperação. Neste caso, nem o voto contrário nem 

o favorável podem ser contestados sob fundamento de que refletem uma percepção artificial 

sobre o valor da empresa. Eventualmente, poderão ter sua legitimidade contestada por outro 

motivo, mas não pela manipulação quanto ao valor da empresa. O único modo de abordar este 

problema, que é o da artificialidade do valor constante do laudo, será apresentar e aprovar 

laudo alternativo. 

Como vimos, o laudo é fundamental porque delimita o montante a ser distribuído e, em 

última análise, dá suporte às afirmações sobre a probabilidade de superação da crise 

econômico-financeira da empresa. Nos sub-tópicos a seguir, veremos que o conteúdo do laudo 

guarda íntima conexão com o atendimento de critérios materiais para a aprovação do plano de 

recuperação. Para propiciar uma reflexão mais rica sobre o tema, é útil proceder a uma breve 

incursão a respeito dos critérios para aprovação do plan of reorganization presentes no 

Bankruptcy Code e a discussão que se dá em torno dos mesmos. Segue-se enfim uma proposta 

de interpretação do direito brasileiro que indique os critérios materiais que devem orientar a 

decisão quanto à aprovação ou rejeição do plano de recuperação judicial.   

 
5.5.3 Critérios materiais para aprovação não consensual do plan of reorganization no direito 

estadunidense 

  

Pelo direito estadunidense, para receber aprovação não consensual, isto é, aprovação a 

despeito da recusa de determinada classe de credores, o plano deve atender aos seguintes 

requisitos: (i) deve oferecer aos credores satisfação não inferior à propiciada pela liquidação 

da empresa. Trata-se aqui da “best-interests rule”, contida na Seção 1129(a)(7)(ii) do 

Bankruptcy Code;188 (ii) deve assegurar ao credor que rejeitar o plano que nenhuma classe 

                                                 
188 Conforme o texto da norma: “§1129. Confirmation of Plan. (a) The court shall confirm a plan only IF all of 
the following requirements are met: (…) (7) With respect to each impaired class of claims or interests – (A) each 
holder of a claim or interest of such class (i) has accepted the plan; or (ii) will receive or retain under the plan on 
account of such claim or interest property of a value, as of the effective date of the plan, that is not less than the 
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hierarquicamente inferior terá seu crédito satisfeito, ainda que parcialmente, até que a classe 

superior seja integralmente satisfeita. Este é o sentido da locução “fair and equitable”189, 

presente na Seção 1129(b)(1) do Bankruptcy Code, que dá base ao chamado procedimento de 

“cram down”, abaixo explicado;190 (iii) não deve discriminar injustamente entre credores 

pertencentes a uma mesma classe. 

A best-interests rule presente no ordenamento estadunidense nada mais é do que uma 

norma que explicita a premissa subjacente a um regime jurídico que prevê um instituto como a 

reorganization ou a recuperação judicial. Como salientado ao longo desta tese, a premissa 

referida é a de que só deve ser concedida a recuperação judicial a empresa cujo valor em 

funcionamento seja maior que em liquidação. A regra, portanto, impõe à devedora demonstrar 

que a premissa é atendida no seu caso concreto. A exigência desta demonstração inibe a 

probabilidade de que o controlador da devedora proponha o pagamento de montante inferior 

ao de liquidação a certos credores. A determinação legal de que o piso oferecido corresponda 

ao valor do crédito na hipótese de liquidação da empresa constitui o preço de reserva mínimo 

de cada credor. Daí a importância do laudo de avaliação da empresa.  

Todo o processo de negociação do plano somente tem sua legitimidade assegurada, 

uma vez que o ordenamento confira ao credor o direito de contrastar o que lhe é oferecido pelo 

                                                                                                                                                         
amount that such holder would so receive or retain if the debtor were liquidated under chapter 7 of this title on 
such date; (…).” 
189 “Fair and equitable” pode ser traduzido como “justo e eqüitativo”. Contudo, por tratar-se de termo com 
conteúdo normativo específico dentro do direito estadunidense, optou-se por empregá-lo no presente trabalho, em 
vez de sua tradução para o vernáculo.  
190 Assim é a redação da norma citada: “§1129. Confirmation of Plan. (b)(1) Notwithstanding section 510 (a) of 
this title, if all of the applicable requirements of subsection (a) of this section other than paragraph (8) are met 
with respect to a plan, the court, on request of the proponent of the plan, shall confirm the plan notwithstanding 
the requirements of such paragraph if the plan does not discriminate unfairly, and is fair and equitable, with 
respect to each class of claims or interests that is impaired under, and has not accepted, the plan. (2) For the 
purpose of this subsection, the condition that a plan be fair and equitable with respect to a class includes the 
following requirements: (A) With respect to a class of secured claims, the plan provides – (i)(I) that the holders 
of such claims retain the liens securing such claims, whether the property subject to such liens is retained by the 
debtor or transferred to another entity, to the extent of the allowed amount of such claims; and (II) that each 
holder of a claim of such class receive on account of such claim deferred cash payments totaling at least the 
allowed amount of such claim, of a value, as of the effective date of the plan, of at least the value of such holder’s 
interest in such property; (…). (B) With respect to a class of unsecured claims – (i) the plan provides that each 
holder of a claim of such class receive or retain on account of such class receive or retain on account of such 
claim property of a value, as of the effective date of the plan, equal to the allowed amount of such claim; or (ii) 
the holder of any claim or interest that is junior to the claims of such class will not receive or retain under the 
plan on account of such junior claim or interest any property, except that in a case in which the debtor may retain 
property included in the estate under section 1115, subject to the requirements of subsection (a)(14) of this 
section (…).” 
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controlador da devedora com aquilo que seria seu por direito, num cenário mais pessimista e, 

portanto, mais “seguro”, como o da liquidação da empresa via falência imediata.  

Como observado acima, o direito estadunidense impõe à própria devedora o dever de 

constituir classes para fins de votação ao plano, e de segregar os credores entre as classes 

criadas do modo que lhe aprouver, desde que obedecido o critério de similitude substancial 

entre as naturezas dos créditos. Obviamente, este dever é também um poder à disposição do 

controlador da devedora, que pode servir para criar uma configuração de classes favorável à 

sua proposta de plano. A best-interests rule visa também a minimizar a magnitude deste 

poder, já que, independentemente de qual seja a classificação dos credores, a norma assegura a 

cada credor o seu mínimo equivalente ao valor de liquidação da empresa. Ou seja, pelo 

Bankruptcy Code, o fato de uma devedora por hipótese incluir numa mesma classe uma 

maioria em montante correspondente a créditos subquirografários e uma minoria 

correspondente a créditos quirografários não garante que os primeiros “arrastem” o voto dos 

segundos, a menos que o plano garanta a estes o pagamento equivalente, no mínimo, ao valor 

que receberiam caso a empresa fosse liquidada.  

Como aponta Johnston, nem sempre a best-interests rule se apresenta como 

instrumento vigoroso para suportar reivindicações dos credores por propostas de pagamento 

superiores às oferecidas pela devedora. Isto ocorre sempre que o valor do crédito na liquidação 

da empresa for tão ínfimo, que qualquer oferta de pagamento contida no plano satisfaz a 

exigência da norma. Nestes casos, como observa, o credor geralmente se vê compelido a 

aceitar os termos do plano proposto, quaisquer que sejam eles.191 A única alternativa seria 

objetar ao laudo de avaliação dos ativos apresentado pela devedora. 

Caso algum credor manifeste objeção ao plano, ainda assim é ele passível de 

aprovação, desde que preencha os requisitos expostos acima. O procedimento pelo qual a 

devedora obtém a aprovação do plano apesar da objeção de alguma classe é apelidado “cram 

down”.192 Este procedimento tem lugar no direito estadunidense por requerimento dirigido ao 

magistrado, formulado pela própria parte proponente do plano (geralmente a devedora), 

quando o plano deixar de satisfazer a norma do Bankruptcy Code que exige que cada classe 

                                                 
191 JOHNSTON, J. Bradley, The Bankruptcy Bargain. The American Bankruptcy Law Journal, 
v. 65, p. 280, 1991. 
192 A expressão, consagrada pelo uso coloquial, deriva da idéia de “enfiar o plano goela abaixo” do credor 
dissidente.  
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prejudicada pelo plano vote favoravelmente a seus termos. Formulado o requerimento para 

que o plano seja aprovado por aplicação da norma contida na citada seção 1129(b) do 

Bankruptcy Code, o magistrado então deve avaliar se, além de satisfazer a best-interests rule, 

o plano é fair and equitable em relação à classe dissidente e se ela não é injustamente 

discriminada. 

Conforme determina a Seção 1129(b) do Bankruptcy Code, o plano é considerado fair 

and equitable se for capaz de satisfazer requisitos específicos conforme a natureza da classe 

dissidente, “contra” a qual se requer a aprovação do plano. Assim, caso a classe dissidente seja 

composta por credores com garantia real,193 a norma citada impõe os seguintes requisitos 

específicos para aprovação do plano: (i) que o plano assegure aos titulares de tais créditos que 

o bem dado em garantia permaneça sujeito, por vínculo real, ao pagamento do crédito, pelo 

montante definido no plano; (ii) e que cada titular de um crédito de tal classe  receba por conta 

de seu crédito pagamentos em dinheiro que somem no mínimo o respectivo montante definido 

no plano. Caso se trate de classe dissidente composta por créditos sem garantia real, o plano 

deve prever: (i) que cada um dos titulares de créditos pertencentes a tal classe deverá receber 

pagamento integral de seu crédito; ou (ii) que titulares de créditos ou de ações ou quotas do 

capital da devedora, situados em classes hierarquicamente inferiores à da classe dissidente, 

não receberão qualquer pagamento por conta de seus créditos, ações ou quotas.194 Assim, 

ainda que o plano preveja pagamento apenas parcial para os credores dissidentes sem garantia 

real, a rejeição destes pode ser superada  desde que o plano preveja que nenhuma classe que 

lhes seja hierarquicamente inferior venha a receber o que quer que seja. 

Como se vê, a exigência imposta pelo Bankruptcy Code para que o plano seja fair and 

equitable quanto a uma classe de créditos não garantidos reflete o sentido da norma que 

determina a ordem de pagamentos a credores em caso de liquidação via falência. Esta norma é 

denominada nos Estados Unidos de “absolute priority rule”.195  

                                                 
193 Como exposto, no direito estadunidense o titular de crédito com garantia real é o ocupante exclusivo de uma 
classe especificamente criada para a sua garantia, sendo criadas tantas classes de créditos com garantia real 
quantos forem os créditos garantidos.  
194 Cf. nota 190. 
195 A absolute priority rule é criação jurisprudencial da Suprema Corte dos Estados Unidos, que surge pela 
primeira vez em 1913 no caso Boyd (Northern Pacific Railway vs. Boyd 228 U.S. 482 (1913)). Na reestruturação 
da companhia ferroviária Northern Pacific, os credores com garantias reais e os acionistas da sociedade 
concordaram em transferir os ativos da insolvente Northern Pacific Railroad Company para uma nova sociedade, 
a Northern Pacific Railway Company. Pelo acordo, homologado judicialmente, ajustou-se que os credores com 
garantias receberiam títulos de dívida emitidos pela nova sociedade, os sócios da devedora receberiam ações na 
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Note-se que a aprovação do plano de acordo com o Bankruptcy Code só se subordina a 

essa versão da absolute priority rule quando o proponente do plano invocar a utilização do 

procedimento de aprovação a despeito da dissidência de uma classe de credores sem garantia. 

O cram down é utilizado apenas raramente, sendo muito mais freqüente a ameaça de 

sua utilização por parte do proponente do plano para forçar um acordo com os credores 

potencialmente dissidentes.196 O aspecto explorado pelo proponente do plano na utilização da  

ameaça de cram down é a incerteza do valor atribuído aos ativos da empresa. Essa incerteza 

tende a ser um fator favorável ao proponente, já que, quanto mais baixo o valor dos ativos na 

hipótese de liquidação da empresa via falência, mais baixa a expectativa de que os credores 

venham a receber o que quer que seja. A incerteza em si faz com que as partes prefiram 

alcançar um consenso a confiar na decisão do magistrado quanto à avaliação dos ativos que 

deva ser tomada como referência.  

Um fator incremental à sensação de insegurança quanto ao conteúdo da decisão do 

magistrado nos Estados Unidos é que sequer existe consenso quanto a qual deve ser objeto da 

avaliação. Johnston menciona que no caso de credores potencialmente dissidentes com 

garantia real, o procedimento de cram down exige que a corte proceda à avaliação tanto do 

bem garantido como da taxa de juro a ser aplicada sobre a dívida garantida. Contudo, não há 

consenso sobre se a avaliação do bem dado em garantia deva ser determinada pelo valor de 

liquidação da empresa ou pelo valor da empresa em funcionamento.197  

                                                                                                                                                         
nova sociedade, enquanto que os credores sem garantias reais nada receberiam. Boyd, um credor sem garantia 
real da Northern Pacific Railroad Company, levou o caso até a Suprema Corte, pleiteando a nulidade da 
transferência, por violar o princípio básico de ordem de prioridades na satisfação dos créditos. Um aspecto 
interessante do caso é que, em defesa do acordo de reestruturação, a Northern Pacific Railway alegou que, à 
época da aquisição dos ativos, seu valor era insuficiente para pagar quaisquer dos credores sem garantias reais. A 
Suprema Corte rejeitou este argumento, afirmando que a nulidade da alienação associava-se ao caráter do acordo 
de reestruturação, independentemente do valor atribuído aos ativos, já que, em tais casos, a questão devia ser 
decidida de acordo com um princípio fixo, sem deixar que os direitos dos credores viessem a depender da prova 
de que, no dia da alienação, o produto da venda dos ativos se havia mostrado insuficiente para pagar o passivo. O 
conceito, portanto, era que classes hierarquicamente inferiores na ordem de pagamentos do passivo não poderiam 
receber qualquer valor, a menos que as classes superiores fossem integralmente pagas. 
196 Ver, a esse respeito, estudo empírico realizado por LoPucki e Whitford sobre 43 companhias abertas de 
grande porte que passaram por processos de reorganization nos Estados Unidos desde 1979. Os autores apuraram 
que somente 3 de 377 classes envolvidas nesses casos (0,8%) chegaram a contestar os planos, gerando o 
procedimento de cram down. LOPUCKI, Lynn M.; WHITFORD, William C. Bargaining Over Equity's Share in 
the Bankruptcy Reorganization of Large, Publicly Held Companies, University of Pennsylvania Law Review,  
v. 139, p. 141, 1990. 
197 Op cit., p. 285. Ver também JACKSON, Thomas. H. The Logic and Limits of Bankruptcy Law, Op. Cit., p. 
215. 
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A questão torna-se mais complicada quando o proponente do plano é, em última 

análise, o controlador da devedora, titular de propriedade acionária em percentual substancial 

em sua estrutura de capital anterior à recuperação judicial. Isso porque nessa situação o 

controlador da devedora terá inclinação de fazer com que a devedora apresente um laudo de 

avaliação de bens excessivamente otimista. Isto pode ser percebido como tática para que, na 

reformulação da estrutura de capital da devedora, o controlador ainda preserve a propriedade 

sobre algum percentual das ações ou quotas do capital da devedora sem ter que despender 

qualquer recurso próprio para isso, ao invés de ser totalmente eliminado da nova estrutura de 

capital. De outro modo, a propriedade acionária na nova estrutura de capital da devedora pós-

recuperação judicial depende de aporte de novos recursos ao seu capital. 

Aqui a análise da questão nos Estados Unidos torna-se especialmente relevante, pois 

contribui em muito para a reflexão que deve ser empreendida no Brasil. Considerando o perfil 

geral de endividamento e de propriedade acionária neste país, é provável que venhamos a nos 

deparar freqüentemente com o problema da apresentação de laudos de avaliação 

excessivamente otimistas, como apoio a pretensões do controlador em manter participação no 

capital da sociedade após a reformulação de sua estrutura de capital. 

As “distensões” do valor atribuído à empresa devedora apresentam questões 

interessantes. Retomemos os cenários possíveis dentro da lógica do Bankruptcy Code, caso se 

proceda ao cram down. Johnston observa que se o magistrado chegar à conclusão de que o 

valor correto dos ativos da empresa é muito baixo em relação ao montante do passivo, 

provavelmente a sociedade deverá ser liquidada; se concluir que o valor da empresa é muito 

mais alto do que deveria, então provavelmente os credores sem garantia real não receberão 

tanto quanto fariam jus, caso o valor inflado seja utilizado como referencial para que o plano 

preveja distribuição de novas ações aos acionistas, depois de “integralmente” satisfeitos os 

credores sem garantia real. A lógica aqui é a seguinte: se os ativos da devedora assumirem 

valor insuficiente para o pagamento integral de todos os credores, então a aplicação da 

absolute priority rule em princípio confere aos credores o direito de eliminar os antigos 

acionistas da nova estrutura de capital da devedora, exceto se estes fizerem novos aportes.  

Contudo, como nota Johnston, a tentativa no sentido de eliminar os antigos acionistas 

da distribuição prevista no plano dá margem a que estes insistam na elaboração de um novo 

laudo de avaliação. Isso porque se o plano prevê o não pagamento de uma determinada classe, 
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ou, no caso de acionistas, a sua completa exclusão da nova estrutura de capital da sociedade, 

considera-se que a classe totalmente excluída rejeitou o plano. A rejeição importa na 

elaboração de um laudo de avaliação da empresa que ateste que o plano é fair and equitable 

em relação aos antigos acionistas, isto é, que nenhuma classe situada em posição 

hierarquicamente superior deverá receber mais do que 100% de seu crédito. O autor observa 

que, pela ameaça de exigir elaboração de laudo de avaliação pela corte, os acionistas que em 

princípio nada deveriam receber, podem extrair valor dos credores receosos quanto à incerteza 

de uma avaliação determinada judicialmente.198  

É verdade que a instrumentalização dos procedimentos previstos no Bankruptcy Code 

muitas vezes acarreta o desvio da absolute priority rule, bastante criticado por estudiosos do 

tema nos Estados Unidos. O aspecto mais problemático do desvio da regra, do ponto de vista 

jurídico-financeiro, é seu potencial de produzir efeitos danosos ao comportamento ex ante dos 

sócios e gestores da devedora. Confiantes de que mesmo na eventualidade de insolvência da 

empresa ainda haverá lugar para extração de valor dos credores para os acionistas, estes não 

terão os incentivos apropriados para fazerem com que a gestão da sociedade persiga políticas 

de investimento e de financiamento em níveis adequados de risco.199 A violação da absolute 

priority rule ocasiona, portanto, o chamado moral hazard ou risco moral.200  

Contudo, desenvolvimentos em casos de reorganization nos Estados Unidos na última 

década têm desafiado a interpretação tradicional da absolute priority rule. Sua interpretação 

estrita tem cedido lugar à admissão de que determinadas concessões entre classes de credores 

não devem configurar violação à regra, mas sim soluções de compromisso destinadas a 

possibilitar a recuperação da empresa, desde que observada a best interests rule. Esse novo 

sentido interpretativo vem sendo consolidado por decisões judiciais que o denominaram 

“gifting doctrine”.201  

A idéia à base da gifting doctrine é que, em determinados casos, alguns credores 

possam genuinamente acreditar que a melhor solução de reestruturação passa, por exemplo, 

                                                 
198 Op. cit., p. 286. 
199 Ver, a esse respeito, JENSEN, Michael C. Corporate control and the politics of finance. Journal of Applied 
Corporate Finance, v. 4, Spring 1991; EBERHART, Allan C.; MOORE, William T.; ROENFELDT, Rodney L. 
Security pricing and deviations from the absolute priority rule in bankruptcy proceedings. Journal of Finance, v. 

456, 1991; BEBCHUK, Lucian A.; CHANG, Howard F. Bargaining and the division of value in corporate 
reorganizations, Journal of Law, Economics and Organizations, v. 8, April, 1992. 
200 Para a noção de risco moral, ver nota 122. 
201 “Teoria do presenteamento”, em tradução livre da autora. 
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por transferir valor de seu próprio quinhão a outros credores, seja para que continuem a se 

relacionar com a sociedade ou para evitar litígio, ou aos sócios-gestores antigos da sociedade, 

para que continuem a operar o negócio. Claramente, trata-se de uma teoria para permitir 

flexibilização dos padrões de aplicação do cram down. 

Segundo Miller e Berkovich, a teoria surgiu a partir de uma série de casos que 

possibilitaram que os credores com garantias reais compartilhassem do produto da alienação 

dos bens dados em garantia com outras classes de credores. Os proponentes da teoria 

justificaram sua legitimidade com base na idéia de que se fosse necessário oferecer uma 

satisfação superior a determinadas classes de credores ou de sócios para que o plano fosse 

aprovado, e se tal satisfação superior fosse propiciada não diretamente pela própria devedora, 

mas sim por uma classe situada em posição hierarquicamente superior à da contemplada, 

então deveria se entender pela não violação da absolute priority rule ou da regra que proíbe a 

discriminação injusta entre classes.202 Isto porque a conferência de valor entre classes deve ser 

considerada como um direito livremente negociável entre as partes. 

O caso que inaugura a gifting doctrine é o Official Unsecured Creditors' Committee vs. 

Stern, de 1993.203 Como parte de esforço comum para auxiliar a reorganization da devedora, 

seu maior credor com garantia real, o Citizens Savings Bank, comprometeu-se a ceder parte 

dos pagamentos que recebesse aos credores sem garantia real da devedora. As tentativas de 

recuperação, no entanto, foram fracassadas, levando à convolação do caso em liquidação via 

falência pelo Chapter 7 do Bankruptcy Code. Aqui, foram os próprios gestores da devedora 

que contestaram o ajuste entre credores, pois temiam sofrer responsabilização pessoal por 

parte do Internal Revenues Service – IRS, órgão correspondente à Receita Federal. Mas a 

decisão final confirmou a legitimidade do acordo entre credores, por entender que os credores 

devem ser livres para darem a destinação que lhes pareça mais conveniente ao produto de seus 

recebimentos. Diferentemente de Boyd, aqui houve uma liquidação, sendo que o montante 

efetivamente apurado não se mostrou suficiente para pagar o total do crédito do Citizens. Não 

a devedora, mas o próprio Citizens transferiu parte dos recursos recebidos em pagamento de 

seu crédito aos credores sem garantia real. Se nem sequer o Citizens, ocupante de posição 

                                                 
202 MILLER, Harvey R.; BERKOVICH, Ronit J. Bankruptcy 2.0(05): Chapters, changes, and challenges: article: 
The implications of the Third Circuit's Armstrong decision on creative corporate restructuring: will strict 
construction of the Absolute Priority Rule make Chapter 11 consensus less likely?, The American University 
Law Review, v. 55, p. 1346, 2006. 
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prioritária em relação ao IRS, poderia ser satisfeito com a liquidação, então o IRS não teria o 

direito de reclamar o que quer que fosse em relação ao ajuste entre Citizens e credores 

situados em posição hierarquicamente inferior à classe ocupada pelo IRS na falência da Stern. 

Miller e Berkovich apontam outros casos surgidos na linhagem de Stern, como 

WorldCom, Parke Imperial Canton, e Genesis Health Ventures, que significaram uma 

flexibilização maior dos termos de Stern, permitindo a cessão de partes de quinhões: (1) de 

credores sem garantia real, (2) diretamente a partir do patrimônio da devedora e (3) sob o plan 

of reorganization,204 e (4) de modo seletivo, que se dá quando a classe que pode ceder opta 

por contemplar uma classe de prioridade inferior, ainda que existam outras classes situadas no 

mesmo nível hierárquico de prioridades da classe contemplada.205  

Como mostra a experiência com casos de votação não consensual de planos de 

reorganization nos Estados Unidos, ainda que haja desvios da absolute priority rule 

propiciados pela dinâmica de negociação entre as partes, o fato de o direito material ser 

juridicamente pré-definido cria condições para que cheguem a algum consenso coerente com o 

ordenamento jurídico. Uma vez que o piso de recebimentos propiciado pela aplicação da best-

interests rule seja observado, a nova gifting doctrine estabelece que são livres as alocações de 

montantes entre os quinhões das partes.  

Assim, a importância do cram down estadunidense está em delimitar um espaço de 

negociação entre credores e devedora, onde ao menos conceitualmente os critérios materiais 

de fixação dos preços de reserva mínimos e máximos são conhecidos pelas partes. Se há 

margem para arbitrariedade, como a experiência estadunidense relata, ainda assim a 

arbitrariedade resulta da incerteza quanto ao resultado da metodologia de avaliação empregada 

para demonstrar cumprimento da best-interests rule, mas não quanto aos direitos das partes. 

                                                                                                                                                         
203 In re SPM Manufacturing. Corp., 984 F.2d 1305 (1st Cir. 1993). 
204 Pela análise dos autores, a decisão em WorldCom foi a que revelou a maior flexibilidade até hoje quanto à 
aplicação da gifting doctrine, ao estabelecer que o voto de aceitação do plano faz com que se deva considerar que 
uma classe tenha presenteado uma parte de seu quinhão a outra classe de credores, e que qualquer recebimento 
adicional por classe em relação ao seu parâmetro de liquidação não deve ser passível de objeção com fundamento 
em discriminação injusta ou violação da absolute priority rule. MILLER, Harvey R.; BERKOVICH, Ronit J. Op. 

cit., p. 1396.  
205 Recorde-se que, pelo sistema do Bankruptcy Code, podem coexistir diversas classes compostas por créditos 
situados num mesmo patamar de prioridades referenciadas conforme a ordem de distribuição na falência via 
liquidação, já que o critério de similitude substancial que vige sobre a classificação e o grupamento exige a 
consideração de fatores como a relação jurídica subjacente ao crédito. 
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Mesmo quanto aos problemas associados à apuração do montante que caberia aos 

credores na hipótese de liquidação da empresa, é possível pensar na instituição da 

obrigatoriedade de procedimentos que visem a diminuir a incerteza do procedimento de 

avaliação. Hicks, por exemplo, sugere a adoção da norma em vigor no Reino Unido, segundo 

a qual o valor de liquidação da empresa deve ser determinado, sempre que possível, não com 

base na assunção de venda de ativos segregados, mas sim pelo valor de unidades produtivas 

em funcionamento, a fim de capturar o excedente de valor em relação ao da venda 

segregada.206 

 
5.5.4 Critérios materiais para aprovação não consensual do plano de recuperação judicial na 

LRE 

 
No início deste Capítulo, discutiu-se a importância da cooperação entre credores para a 

criação de valor para a empresa. Mas a cooperação não é espontânea. Ela só ocorre caso os 

agentes percebam que a alternativa existente é qualitativamente inferior à proposta pelo plano. 

Ainda assim, a alternativa não deve ser “infinitamente” inferior, como a ocasionada pela total 

inexistência de parâmetros legais para fixação dos pontos de partida em termos de preços de 

reserva. É preciso, portanto, encontrar na lei as alternativas existentes, sob pena de possibilitar 

resultados arbitrários.  

Há na lei brasileira algum critério material que deva ser tomado por base na fixação da 

oferta mínima aos credores ou, no limite, seria legítimo um plano que, por hipótese previsse 

pagamentos aos trabalhadores e aos credores sem garantia real, mas nenhum pagamento aos 

credores com garantia real? A tese aqui defendida é pela afirmação de que o ordenamento 

brasileiro oferece um critério, ainda que implícito, que deve ser obedecido sob pena de 

nulidade do plano.  

Como vimos, a manipulação do preço de reserva pode ser um meio de restringir ou 

ampliar indevidamente as probabilidades de satisfação dos créditos, conforme seu nível de 

prioridade. Por isso mesmo, o fator “escala de prioridades” deve ser incorporado à lógica das 

distribuições de pagamentos que devam ser feitas conforme o plano de recuperação judicial. 

                                                 
206 HICKS, Jonathan. Foxes Guarding the Henhouse: The Modern Best Interests of Creditors Test in Chapter 11 
Reorganizations, Nevada Law Journal, v. 5, p. 838, 2005. 
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A crise econômico-financeira de uma devedora com multiplicidade de credores 

situados em classes diversas envolve negociação complexa. Deixados à própria sorte, isto é, 

sem qualquer critério externo de observância obrigatória para a estipulação dos chamados 

preços de reserva mínimos, devedora e credores tenderão a comportar-se de forma 

oportunística. Ou se chegará a consenso artificial em relação à capacidade econômico-

financeira da empresa ou se formará impasse de difícil superação. O ponto de partida é 

assumir que um regime jurídico aplicável à insolvência empresarial que prevê um instituto 

voltado à recuperação deve conter elementos que garantam uma negociação justa e segura às 

partes no plano de recuperação.  

Ao retomarmos a análise do art. 58 da LRE com base em toda a reflexão acima, fica 

claro que não faria sentido interpretá-lo de modo a admitir que imponha um resultado para o 

credor pior do que aquele que lhe seria provido pela liquidação via falência. O fundamento 

jurídico desta interpretação reside nas normas que estruturam os direitos associados às 

prioridades de créditos, presentes no ordenamento.  

A ordem de pagamento de créditos imposta no art. 83 da LRE nada mais é do que uma 

transposição ligeiramente modificada das normas impositivas de observância às prioridades 

vigentes no estado de solvência. A exceção mais marcante se faz quanto ao status do crédito 

trabalhista. Isto por uma razão legitimamente fundada na política pública de tutelar uma classe 

de credores que tipicamente se encontra em posição menos favorável de negociar seu status 

em caso de insolvência da devedora empregadora.  

Note-se que não há fundamento no ordenamento jurídico brasileiro que autorize 

exclusivamente para a recuperação judicial o total abandono à observância da ordem de 

prioridades presente em todo o sistema. Admitir o contrário significaria um convite a graves 

distorções sobre o comportamento dos agentes. Isso, no entanto, não quer dizer que se deva 

interpretar o direito brasileiro como impositivo de uma distribuição de pagamentos na 

recuperação judicial tal qual a vigente na falência. Afinal, não há na LRE uma regra análoga à 

forma rígida da “absolute priority rule” do direito estadunidense, acima analisada.  

Ainda que a LRE não contenha uma previsão expressa nesse sentido, a interpretação 

aqui esposada se impõe como concretização de princípio fundamental que rege a ordem de 

recebimento de créditos constituídos contra sociedades. O sistema de prioridades permeia todo 

ordenamento jurídico. Na solvência, ele se encontra normatizado nos arts. 961 a 966, 1084 
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§1º, e 1106 do Código Civil e nos arts. 191, 214 e 218 da Lei das Sociedades por Ações. Os 

sócios, ou “credores residuais”, conforme referidos no Capítulo 2 desta tese, ocupam a última 

posição na escala de prioridades. Estes somente adquirem o direito ao dividendo caso haja 

lucro líquido. Nos patamares de prioridades superiores, também na solvência, a lógica da 

prioridade se impõe toda a vez que, por exemplo, houver “disputa” pela satisfação dos 

respectivos créditos entre um credor quirografário e outro com garantia real sobre o único 

ativo de uma devedora comum. O quirografário somente será satisfeito depois de excutida a 

garantia, e integralmente satisfeito o credor com garantia real com o produto da alienação do 

bem garantido.207  

Porque não se deve admitir a arbitrariedade como resultado coerente com o sistema 

jurídico, então é forçoso identificar no ordenamento brasileiro um critério material que 

permita distinguir ofertas legítimas das ilegítimas num processo de negociação. O critério 

material básico só pode coincidir com a regra apelidada “best-interests rule” do direito 

estadunidense. Essa regra determina que os planos devam oferecer aos credores, conforme o 

valor efetivamente apurado do ativo, no mínimo os montantes correspondentes ao que 

receberiam caso a sociedade fosse liquidada ao invés de recuperada. É neste sentido, e não no 

sentido temporal, que se deve incorporar a lógica das prioridades vigente na falência à das 

propostas do plano de recuperação judicial. A adoção do paralelismo com o sistema de 

prioridades vigente no ordenamento importa estabelecer apenas que o mínimo ofertável para 

que o plano seja aprovado a despeito da recusa de determinado credor, deve ser aquilo que o 

credor receberia caso a sociedade fosse imediatamente liquidada via falência. 

Além de proteger as classes de credores como um todo contra a arbitrariedade de um 

conluio entre duas classes ou entre credores de uma mesma classe, como seria o resultado de 

uma interpretação literal do art. 58 da LRE, a solução aqui proposta ainda tem por objetivo 

proteger o credor individualmente, contra a excessiva generosidade de credores pertencentes à 

mesma classe. No caso brasileiro, isto é ainda mais relevante, considerando o caráter sub-

inclusivo do sistema de organização de classes adotado pela LRE, tal como discutido na seção 

5.4 acima.  

Apesar da curta experiência brasileira com a utilização do instituto da recuperação 

judicial, já há casos que ilustram algumas das questões tratadas nesta tese. O litígio na 

                                                 
207 Cf. art. 613 do Código de Processo Civil. 
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recuperação judicial da Eucatex S.A. Indústria e Comércio envolve os problemas (i) da noção 

de tratamento desigual entre créditos situados numa mesma classe e (ii) do mínimo que se 

deve oferecer ao credor para que, a despeito de sua eventual recusa seja possível obter a 

aprovação do plano.208  

Em Eucatex, os credores deliberaram a aprovação de um plano de recuperação que 

previa que a credora Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS tivesse seus 

créditos convertidos em ações de emissão da devedora na nova estrutura de capital da Eucatex. 

A PETROS era titular de debêntures subordinadas de emissão da Eucatex, que tiveram seu 

vencimento antecipado por ocasião da concordata preventiva da empresa. Na recuperação 

judicial da Eucatex, os créditos da PETROS foram incluídos na classe prevista no inc. III do 

art. 41 da LRE, isto é, a classe que reúne titulares de créditos quirografários, com privilégio 

especial, com privilégio geral ou subordinados. No recurso contra a decisão que homologou o 

plano de recuperação da Eucatex, a PETROS alegou tratamento desigual entre credores 

pertencentes a uma mesma classe, uma vez que o plano contemplava pagamento em dinheiro 

ou dação em pagamento de outros ativos aos titulares de créditos quirografários, ao mesmo 

tempo que previa a conversão do crédito debenturístico da PETROS em ações da Eucatex. 

O primeiro ponto assentado na decisão relatada pelo Desembargador Boris Kauffmann 

diz respeito à noção que deve ser empregada na identificação do que se deve entender por 

tratamento desigual entre credores. No relatório de sua decisão, o Desembargador Kauffmann 

estabelece que “o plano de recuperação judicial pode conferir tratamento diverso ao 

debenturista, já que, apesar de constar da mesma classe dos credores quirografários, o crédito 

é subordinado”.  

Interessante notar que, quando surge litígio quanto ao tratamento desigual entre 

credores nos Estados Unidos, a discussão não chega a se assemelhar à havida em Eucatex. 

Como exposto, o Bankruptcy Code estabelece que a classificação dos créditos deve seguir o 

critério de similitude substancial. Esse critério por si só inibe casos de inclusões de créditos 

com prioridades distintas numa mesma classe. São mais comuns naquele país os litígios 

questionando classificações de créditos de igual prioridade numa mesma classe, quando a 

natureza jurídica do crédito for tal que torne os interesses dos respectivos credores 

                                                 
208 Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS vs. Eucatex S/A Indústria e Comércio (em recuperação 
judicial). Agravo de Instrumento nº 493.240.4/1-00. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Câmara Especial 
de Falências e Recuperações Judiciais. Origem: Salto. Processo No. 7220/2005 do 3º Ofício Judicial. 
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substancialmente dessemelhantes e, ainda, os litígios envolvendo tratamento desigual a 

credores com mesma prioridade, incluídos numa mesma classe.209  

Observa-se que a sub-classificação operada pelo art. 41 da LRE, alvo de crítica desta 

tese, efetivamente propicia questionamentos sobre tratamento desigual, especialmente entre 

membros da classe III. A decisão em Eucatex é de extrema relevância ao sinalizar que a 

correta interpretação da lei, a despeito da literalidade de seu texto, é a que preserva o 

reconhecimento da diferença fundamental entre prioridades das classes dos credores e que este 

reconhecimento é o critério básico para balizar ofertas.   

O segundo ponto diz respeito à legitimidade de uma oferta que implique a conversão 

de crédito ao capital de uma sociedade. Em Eucatex, o Desembargador Kauffmann funda sua 

decisão pela nulidade da aprovação do plano com base no entendimento de que o plano viola o 

princípio da liberdade de associação, previsto no art. 5º, inc. XX da Constituição Federal. A 

decisão determinou que fosse realizada nova assembléia de credores para submeter plano com 

modificação pertinente à proposta a PETROS. Ao lado desta linha de razões, é ainda relevante 

considerar o aspecto econômico associado à proposta contemplada no plano. É de se indagar 

qual a liquidez e valor do ativo “ações da Eucatex” então oferecido a PETROS. A avaliação 

destes aspectos é fundamental para compreender se as distribuições de valores previstas no 

plano de recuperação atendem à premissa de que somente empresas economicamente viáveis 

devem ter sua recuperação judicial concedida. 

Em suma, esta tese defende que a LRE deve ser interpretada de modo que as 

aprovações não consensuais de planos de recuperação judicial sejam legítimas apenas se, além 

de obedecido o quorum previsto no art. 58, sejam atendidos os seguintes critérios materiais: (i) 

cada uma das propostas a credores contidas no plano deve representar no mínimo o valor que 

cada credor receberia por seu crédito caso a sociedade fosse liquidada; (ii) para demonstrar o 

cumprimento de (i), o laudo econômico-financeiro apresentado pela devedora deve contemplar 

o valor da sociedade em funcionamento e estimativas quanto ao valor da liquidação dos ativos, 

obedecendo a regra de maximização de resultados na alienação de ativos tal como consta do 

art. 140 da LRE. De lege ferenda, é preciso modificar a LRE, para que o agrupamento de 

                                                 
209 Para uma análise crítica de como a norma é interpretada nos Estados Unidos, ver NORBERG, Scott F. 
Classification of claims under Chapter 11 of the Bankruptcy Code: the fallacy of interest based classification, 
American Bankruptcy Law Journal, v. 69, 1995. 
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credores em classes se aproxime da ordem de prioridades constante do art. 83 da LRE, 

inibindo assim os problemas associados à sub-inclusão de créditos em classes. 
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CONCLUSÕES 

 
A partir da análise empreendida, deve-se concluir que a Lei 11.101 de 2005 representa 

um importante avanço em relação à norma revogada. O instituto da recuperação judicial 

mostra-se mais capacitado do que a concordata para buscar a superação de crises econômico-

financeiras das empresas. Entretanto, a norma é falha em relação a elementos cruciais ao 

funcionamento do novo instituto, quais sejam, as regras estruturadoras da negociação do plano 

de recuperação judicial e as destinadas a viabilizar o financiamento extraconcursal. Por isso a 

motivação e o desafio impostos à presente tese, ao escolher para a análise do novo instituto 

precisamente estes, que parecem ser seus aspectos mais problemáticos.  

Este trabalho examina os problemas selecionados a partir de uma perspectiva que 

integra a Teoria de Finanças Corporativas ao Direito. Essa perspectiva permite tratar tanto de 

questões colocadas à dogmática jurídica como de uma questão fundamental que antecede o 

esforço de construção dogmática: será que um instituto como a recuperação judicial é 

desejável para lidar com crises econômico-financeiras das empresas brasileiras?  

Uma das premissas desta tese é que um instituto com as características da recuperação 

judicial se faz necessário para corrigir os chamados “problemas de agência”. Desde logo, 

portanto, recusa-se ao instituto o papel de substituir o Estado nas atribuições deste como 

agente formulador e implementador de políticas destinadas à contenção e ao combate de crises 

que afetam toda a economia. É verdade que em muitos casos somente é possível detectar a 

causa real da crise que atinge uma determinada empresa uma vez que ela seja submetida a um 

processo capaz de disseminar as informações relevantes entre stakeholders.  

Mas admitir que a recuperação judicial somente possa ser eficaz quanto a problemas de 

agência e não quanto a fatores exógenos à empresa tem importantes implicações. A primeira 

delas é que o próprio Estado não deve se furtar a oferecer soluções por meio de políticas 

monetárias, macroeconômicas, fiscais, etc. face à manifestação de crises econômicas que 

atinjam o país ou determinados setores como um todo.  

É freqüente que gestores de empresas em dificuldades econômico-financeiras atribuam 

a causa da crise a fatores exógenos. Mas se há crise generalizada, então setores inteiros são 

por ela afetados negativamente. Se é de fato externa a origem da crise, pouco adianta buscar 

entre os credores alguma solução que atue adequadamente sobre ela. Fundamentalmente não 
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faria sentido impor à sociedade como um todo o custo da recuperação de setores inteiros da 

economia pela utilização de um diploma aplicável à insolvência empresarial. A recuperação 

pode mostrar-se adequada para solucionar crises derivadas de decisões administrativas 

equivocadas. É preciso, portanto, considerar o perfil de governança corporativa típico das 

sociedades que são usuárias potenciais do instituto. 

Partindo-se de um recorte que considera relevantes para a análise apenas as empresas 

de médio e grande portes, apontou-se que a resposta à questão colocada deve considerar os 

padrões de financiamento e de governança corporativa observados quanto às sociedades 

pertencentes ao recorte. A pesquisa identifica uma peculiaridade importante que distingue o 

financiamento às empresas de grande porte do financiamento às de porte médio. Trata-se da 

presença de monitoramento exercido pelos bancos com relação ao desempenho das primeiras. 

Esse monitoramento garante o fluxo de informações relevantes quanto à situação econômico-

financeira da tomadora ao longo da relação de mútuo. A teoria sugere que, de posse dessas 

informações, os bancos empreendem esforços consideráveis para evitar a formação de crise 

econômico-financeira de suas clientes. A pesquisa fornece dados que confirmam a teoria. Uma 

das funções principais do foro de deliberação coletiva oferecido pela recuperação judicial é o 

compartilhamento de informações entre stakeholders. Mas se considerarmos que as 

informações relevantes das empresas de grande porte já são transmitidas aos mutuantes 

durante a solvência, então a perspectiva de que essas empresas se utilizem da recuperação 

judicial para solucionar um estado de crise econômico-financeira deve ser avaliada com 

cautela. O receio é que, no conflito entre a utilização de mecanismos indutores de eficiência ex 

ante e de mecanismos de promoção de eficiência ex post, os custos tanto de um como de outro 

conjunto de mecanismos sejam desperdiçados. Já quanto às empresas de médio porte, a 

pesquisa indica que a recuperação judicial pode mostrar-se como instrumento apropriado à 

disseminação de informações entre os stakeholders e deliberação a respeito de como 

solucionar a crise. 

Considerando a premissa de que a vocação do instituto é possibilitar a solução de 

crises que em última análise derivam de problemas de agência, naturalmente surge uma 

segunda questão: qual deve ser a configuração do poder decisório sobre a empresa em 

recuperação judicial? Aqui o estudo mostra que a resposta correta, apesar de aparentemente 

contra-intuitiva, é pela manutenção dos gestores à frente dos negócios da devedora durante a 
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recuperação judicial. Mais precisamente, devem ser mantidas as prerrogativas associadas ao 

direito dos sócios no sentido de indicarem os membros da administração da devedora.  

Esta solução resulta de duas ordens de considerações: a primeira é que, uma vez 

requerida a recuperação judicial, forçosamente suspendem-se as crenças quanto ao valor da 

empresa. Até que o valor da empresa seja determinado, o que só se dá a partir da homologação 

do plano, impõe-se uma reconfiguração do poder de controle sobre a sociedade em 

recuperação. Os gestores são mantidos na administração, mas certas decisões estratégicas 

passam a depender de aprovação do magistrado ou tornam-se objeto de deliberação exclusiva 

da assembléia-geral de credores. Não há como negar o caráter sui generis da configuração de 

poder de controle instituída pela Lei. A segunda é a necessidade de conferir aos 

administradores e aos sócios uma série de incentivos para que, ao final, as empresas não sejam 

expostas a níveis indesejáveis de risco, eventuais crises econômico-financeiras possam ser 

revertidas em tempo hábil, e os credores atuem de modo cooperativo para deliberar a 

recuperação da empresa desde que viável. Quanto à administração, na prática devem ocorrer 

substituições negociadas dos membros que ocupam determinados cargos-chave na sociedade 

devedora. 

No que diz respeito ao financiamento extraconcursal, o estudo aponta sérias lacunas na 

Lei. Como discutido, o financiamento extraconcursal pode ser decisivo ao sucesso do 

procedimento de recuperação judicial e deve ser mais necessário justamente no período entre o 

deferimento do pedido de recuperação e a aprovação do plano. O problema é que precisamente 

neste período ainda não terá havido oportunidade a que a devedora submeta ao grupo de 

credores qualquer indicativo quanto à sua viabilidade econômico-financeira.  

A Lei deveria conter dispositivos com dupla função: oferecer incentivos à obtenção de 

financiamento extraconcursal e ao mesmo tempo proteger os credores contra a perspectiva de 

que, com o financiamento obtido, a devedora aumente desproporcionalmente o risco associado 

ao inadimplemento de seus créditos. Como defendido, a norma da LRE que impõe 

necessidade de autorização judicial para oneração de bens do ativo permanente claramente não 

tem como desempenhar suficientemente a função que deveria. A tese pretende contribuir para 

a gradual superação dos problemas apresentados com sugestões de reformas à Lei e, onde 

possível, soluções interpretativas compatíveis com seu texto atual. 
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Quanto à formação do plano de recuperação judicial e aos votos sobre ele proferidos, a 

tese defende que tanto as propostas como o exercício dos direitos de voto devem submeter-se 

a um juízo de legitimidade. A Lei contém regras expressas apenas quanto ao procedimento 

para aprovação do plano, as quais resumem-se à verificação de quorum, e não estabelece 

expressamente quais devam ser os parâmetros das propostas aos credores. Apesar disto, 

defende-se que o juízo de legitimidade em relação às propostas e à votação deva fundar-se não 

apenas sobre as regras procedimentais contidas na Lei, mas sobre um critério material 

implícito ao ordenamento.  

Considerando que a premissa fundamental do cabimento da recuperação judicial é que 

a empresa assume valor maior em funcionamento do que se liquidada por meio da falência, a 

tese propõe a adoção de uma interpretação do ordenamento que procura oferecer um critério 

material para propositura e votação do plano coerente com tal premissa. Reconhecendo, no 

entanto, que o valor atribuído à empresa depende da percepção de cada stakeholder segundo 

as variáveis “prioridade” e “interesse”, isto é, prioridade de satisfação de seu crédito em caso 

de falência e grau de interesse na continuidade da devedora, a tese defende que justamente 

estas variáveis devem incorporar o critério material para elaboração da proposta do plano de 

recuperação. 
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ABSTRACT 
 
This thesis deals with three fundamental topics of the Brazilian business reorganization model 

instituted by Law No. 11.101 of 2005: (i) the relation between corporate governance and 

corporate insolvency law; (ii) post-petition financing to the reorganizing firm; and (iii) voting 

system and negotiation of the reorganization plan. It integrates corporate finance theory to the 

study of law to approach the proposed topics from both normative and positive perspectives. 

The study aims to evaluate whether the new reorganization-oriented regime is coherent with 

Brazilian economy, considering the relations between corporate insolvency law and the 

financing and governance patterns of medium to large non-financial firms. As to post-petition 

financing, the thesis argues that the statute should be interpreted to allow reorganizing firms to 

incur new debt only inasmuch as it clearly provides a potential net present value to the firm. It 

also proposes legislative reform to create incentives for post-petition financing and screening 

procedures that should be in place to distinguish between desirable and non-desirable 

financing arrangements. With respect to voting on reorganization plans, the thesis identifies 

law’s implicit substantive criteria for approval or rejection of the plan, which should be 

considered in judging plan’s legitimacy. 
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RIASSUNTO 
 

Questa tesi disserta su tre questioni fondamentali dell’istituto di ricupero giudiziale di aziende 

in Brasile introdotto dalla Legge 11.101 del 2005 (i) il rapporto tra corporate governance ed il 

regime applicabile all’insolvenza aziendale; (ii) il finanziamento all’azienda in ricupero 

giudiziale; (iii) la trattativa e votazione del piano di ricupero. Questo studio applica la Teoria 

delle Finanze Aziendali al Diritto sia per discutere le questioni proposte sotto una porspettiva 

normativa, che per proporne un approccio di costruzione dogmatica. La ricerca vuole valutare 

in quale modo il ricupero giudiziale si adatta alla realtà brasiliana, considerando i rapporti tra 

regime applicabile all’insolvenza e le modalità di finanziamento e di corporate governance 

essistenti e riguardanti le medie e grandi aziende in Brasile. Quanto al finanziamento 

all’azienda in ricupero giudiziale, la tesi difende un’interpretazione della legge secondo la 

quale si devono autorizzare soltanto quei prestiti che possono migliorare la capacità finaziaria 

della azienda debitrice, senza esprorpiare i credori dei valori dovuti loro. La tesi propone 

ancora la modifica della legge per perfezionare i procedimenti di analisi e decisioni 

concernenti il conseguimento di finanziamento dalla parte della azienda debitrice durante il 

ricupero giudiziale. Per quanto riguarda la votazione del piano di ricupero, la tesi propone dei 

criteri per controllare la leggitimità delle proposte che vi sono nel piano e dei voti espressi dai 

credori. 
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APÊNDICE 
 

Roteiro utilizado para entrevista: 
 

1. Qual o critério utilizado pela instituição para distinguir entre empresas de médio e de 
grande portes, para fins de enquadramento e análise de operações de crédito de longo 
prazo? 

 
2. Qual é o procedimento utilizado pela instituição para selecionar e analisar candidatas 

de grande porte à tomada empréstimos de longo prazo? 
 

3. Qual é o procedimento utilizado pela instituição para selecionar e analisar candidatas 
de médio porte à tomada empréstimos de longo prazo? 

 
4. Como se dá o monitoramento sobre a capacidade financeira da tomadora de grande 

porte para pagamento dos empréstimos de longo prazo? 
 

5. Como se dá o monitoramento sobre a capacidade financeira da tomadora de médio 
porte para pagamento dos empréstimos de longo prazo? 

 
6. Qual é o critério utilizado para a seleção do ativo exigido em garantia aos empréstimos 

concedidos à empresa de grande porte? 
 

7. Qual é o critério utilizado para a seleção do ativo exigido em garantia aos empréstimos 
concedidos à empresa de médio porte? 

 
8. Quais são tipicamente os objetos das cláusulas de compromissos acessórios presentes 

nos instrumentos de financiamento de longo prazo às empresas de grande porte? 
 

9. Qual é a prática da instituição diante do descumprimento de compromissos acessórios 
presentes nos instrumentos de financiamento de longo prazo às empresas de grande 
porte? 

 
10. Quais são os fatores que a instituição leva em consideração ao decidir pela 

renegociação de seu crédito com uma tomadora de grande porte inadimplente? 
 


