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RESUMO 
 
DEORIO, Karina Ferraz. Impactos no poder de controle nas situações de insolvência 
empresarial. 2020. 208 folhas. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. 
 

A presente dissertação tem por objetivo analisar os impactos no poder de controle 

societário tal como definido na legislação societária brasileira em decorrência do exercício 

das prerrogativas legais e contratuais conferidas aos credores nas situações de insolvência 

empresarial no Brasil. Para tanto, inicia-se a dissertação com a delimitação dos contornos 

conceituais que a fundamentam, dedicando-se o primeiro capítulo à análise da estrutura do 

poder de controle nas sociedades empresárias, tratando-se das modalidades do exercício do 

controle interno e externo e do conceito de controle recepcionado pela lei societária 

brasileira; e, o segundo capítulo, ao estudo da caracterização do estado de insolvência 

empresarial e das medidas para seu saneamento previstas no direito brasileiro. Parte-se, 

então, para a análise dos impactos no poder de controle societário em razão do início dos 

processos formais de insolvência regulados pela Lei nº 11.101/2005. Dá-se mais ênfase aos 

impactos no poder de controle no âmbito do processo de recuperação judicial, visto ser o 

principal processo utilizado no Brasil para o saneamento das crises de empresas que 

buscam se reestruturar. Delineadas as prerrogativas e limitações ao poder do sócio 

controlador nas situações de insolvência empresarial estabelecidas pela Lei nº 

11.101/2005, a dissertação busca investigar como a organização e o ativismo dos credores 

nas situações de insolvência empresarial podem levar ao exercício de influência 

significativa (e, em alguns casos, dominante) por parte dos credores na governança das 

sociedades empresárias em crise, resultando em situações de compartilhamento do poder 

de controle entre sócios e credores e até mesmo na transferência do controle societário aos 

credores, por meio da imposição da conversão de dívida em capital, com a consequente 

diluição da participação detida pelos sócios. Por fim, o último capítulo dedica-se à 

identificação dos obstáculos legais, regulatórios e culturais para a organização e o ativismo 

de credores no Brasil, que dificultam a prática do fenômeno do creditor control nas 

situações de insolvência empresarial no Brasil. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Sociedade Empresária; Poder de Controle; Insolvência; Creditor 
Control; Recuperação Judicial; Recuperação Extrajudicial; Falência.  



 
 

ABSTRACT 
 

DEORIO, Karina Ferraz. Impacts to the Power of Control in the Situations of 
Corporate Insolvency. 2020. 208 pages. Thesis (Master) – Law School, University of São 
Paulo, São Paulo, 2020. 
 

This dissertation aims to analyze the impacts to the power of shareholders to control the 

company, as defined by the Brazilian corporate law, due to the exercise of legal and 

contractual rights by creditors in the situations of corporate insolvency in Brazil. In order 

to do so, the dissertation starts with the delimitation of the conceptual contours that 

underlie it. The first chapter is devoted to the analysis of the structure of the power of 

control in business companies, the modalities of exercise of both internal and external 

control and the concept of control provided for by the Brazilian corporate law. The second 

chapter studies the characterization of the state of corporate insolvency and the remedies 

provided for by the Brazilian law. Then, the dissertation analyzes the impacts to the power 

of control due to the beginning of the formal insolvency proceedings regulated by law No 

11,101/2005. The focus is mainly on the impacts to the power of control in the context of 

judicial reorganization proceedings, as it is the main proceeding used by companies in 

Brazil seeking to reorganize. Outlined the prerogatives and limitations to the shareholders’ 

power to control in the situations of corporate insolvency established by law No 

11,101/2005, the dissertation seeks to investigate how the organization and activism of 

creditors in the situations of corporate insolvency can lead to the exercise of significant 

influence (and, in some cases, dominant influence) by creditors in the governance of 

distressed companies, resulting in situations of sharing of power of control between 

shareholders and creditors and even in the transfer of control to the creditors, by imposing 

a debt to equity conversion and the resulting dilution of the equity participation held by 

shareholders. Finally, the last chapter aims to identify the legal, regulatory and cultural 

obstacles to the activism of creditors in Brazil, which make it difficult the practice of the 

phenomenon of creditor control in the situations of corporate insolvency in Brazil.  

 
KEY WORDS: Enterprise; Power of control; Insolvency; Creditor Control; Judicial 
Reorganization; Prepackaged Reorganization; Bankruptcy.  
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INTRODUÇÃO 

 
A presente dissertação busca analisar os impactos no poder de controle societário em 

decorrência do exercício das prerrogativas legais e contratuais conferidas aos credores nas 

situações de insolvência empresarial no Brasil, seja dentro ou fora de processos formais de 

insolvência. 

 

A estrutura do poder de controle das sociedades empresárias brasileiras é marcada 

pelo alto nível de concentração da propriedade acionária1. Essa realidade econômica foi 

reproduzida pelo direito societário brasileiro refletido na Lei das Sociedades por Ações nº 

6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), a qual foi elaborada em torno da figura 

do acionista controlador, como verdadeiro centro decisório da sociedade2. 

 

A constatação da alta concentração de poderes nas mãos do sócio controlador, 

verificada em grande parte das sociedades empresárias brasileiras, pode ser 

particularmente problemática nas situações de insolvência empresarial, em que os conflitos 

de agência entre sócios e credores se intensificam, em razão da impossibilidade de a 

empresa gerar recursos suficientes para o pagamento de todos os seus fixed claims, e ainda 

gerar um excedente a ser apropriado pelos sócios, os residual claimants da empresa3. 

                                                 
1 Nesse sentido, Calixto Salomão Filho afirma que “o controle concentrado é um dado da realidade brasileira. 
No Brasil, é extrema a concentração acionária” (SALOMÃO FILHO, Calixto. O novo direito societário. 
4.ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2011, p. 77). Também Eduardo S. Munhoz: “A estrutura da propriedade 
do capital nas sociedades anônimas brasileiras, sem dúvida, continua a ser marcada pelo controle 
concentrado. É a realidade dominante nas companhias fechadas, assim como nas companhias abertas listadas 
no segmento-padrão e nos Níveis 1 e 2 de Governança Corporativa da Bovespa” (MUNHOZ, Eduardo 
Secchi, Transferência de controle nas companhias sem controlador majoritário, in: CASTRO, Rodrigo R. 
Monteiro de; AZEVEDO, Luís André N. de Moura (Orgs.). Poder de controle e outros temas de direito 
societário e mercado de capitais. São Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 289).  
2 Sobre o tema, Calixto Salomão Filho menciona que talvez o melhor exemplo da concentração de poderes 
em torno do acionista controlador esteja na imputação direta ao controlador (e não à sociedade) dos deveres 
institucionais previstos no artigo 116 da Lei das S.A. (SALOMÃO FILHO, op. cit., p. 98). 
3 Nesse sentido, Stephen M. Mainbridge: “[a]lthough this discrepancy in risk preference is present even in 
solvent corporations, it becomes especially pronounced when the corporation is insolvent or in the vicinity of 
insolvency […]. Because the corporation is on the edge of a liquidation or reorganization in which the 
shareholders are likely to receive neither a return on their investment nor, more importantly, the return of 
their investment, they now have an incentive to cause the corporation to engage in particularly high-risk 
ventures. If the venture pays off with substantial return, they may be able to recoup at least their initial 
investment in the corporation. If the venture fails, they have lost nothing. Creditors thus bear the entire risk 
associated with such ventures” (BAINBRIDGE, Stephen M., Much Ado About Little? Directors’ Fiduciary 
Duties in the Vicinity of Insolvency. Journal of Business & Technology Law, v. 1, n. 2, p. 335-369, 2007, 
p. 357). Apesar do aumento do risco, Stephen M. Bainbridge argumenta que os credores podem se proteger 
ex ante por meio da inclusão de covenants restritivos em seus contratos e, nos casos das sociedades em que 
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Tendo em vista esse cenário, esta dissertação pretende especificamente investigar as 

limitações ao exercício do controle societário nos diferentes processos formais de 

insolvência regulados pela Lei de Recuperação de Empresas e Falências nº 11.101, de 9 de 

fevereiro de 2005 (“LRE”), de forma a se averiguar em que medida as previsões legais 

restringem o exercício do poder de controle societário. 

 

Ainda, pretende-se investigar como a organização e o ativismo de determinados 

grupos de credores nas situações de insolvência empresarial, principalmente por meio da 

utilização de covenants contratuais4 e da aquisição de distressed debt no mercado 

secundário, podem impactar o poder de controle e resultar no efetivo exercício de controle 

externo financeiro pelos credores.  

 

Para se atingir os objetivos indicados anteriormente, a presente dissertação foi 

estruturada em cinco capítulos.  

 

O primeiro capítulo se destina à análise da estrutura do poder de controle nas 

sociedades empresárias, iniciando-se pela apresentação do clássico estudo realizado por 

Adolf A. Berle e Gardiner C. Means, passando-se à análise das diferentes modalidades de 

exercício do controle. 

 

O segundo capítulo é dedicado ao estudo da caracterização do estado de insolvência 

empresarial e das medidas de saneamento previstas no direito brasileiro. Partindo da 

análise das concepções tradicionais e atuais do estado de insolvência, o capítulo conclui 

com a descrição das medidas de saneamento da crise empresarial estabelecidas pela LRE, 

                                                                                                                                                    
os acionistas exercem efetivamente o controle (ou seja, na presença de um sócio controlador), os credores 
podem adicionalmente mitigar os riscos mediante a negociação de outorga de garantias pessoais dos 
acionistas às dívidas da empresa (Ibid., p. 358). 
4 O termo em inglês covenants é utilizado nesta dissertação em virtude da ausência de termo correspondente 
em língua portuguesa para designar o conjunto de cláusulas contratuais elaboradas para proteção dos 
interesses dos credores, contendo estipulações afirmativas e negativas de atos que devem e não devem ser 
praticados pela parte contratante, cf. definição constante do Dictionary of Finance and Investment Terms: 
“COVENANT. Promise in a trust indenture or other formal debt agreement that certain acts will be 
performed and others refrained from. Designed to protect the lender’s interest, covenants cover such matters 
as working capital, debt-equity ratios, and dividend payments. Also called restrictive covenant or protective 
covenant” (DOWNES, John; GOODMAN, Jordon Elliot. Dictionary of Finance and Investment Terms. 
4.ed. Hauppauge, NY: Barron’s Educational Series, Inc., 1995, p. 116). 
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em linha com a atual concepção de crise da empresa e com a convicção de que a 

manutenção da empresa em funcionamento é a alternativa mais benéfica ao seu conjunto 

de stakeholders5, reservando-se a falência para as situações de crise irreversível.  

 

O terceiro capítulo busca analisar os impactos no poder de controle societário em 

razão do início dos processos formais de insolvência previstos na LRE, seja na recuperação 

judicial e na recuperação extrajudicial – em que os administradores eleitos pelos sócios 

permanecem na condução da atividade empresarial, salvo em determinadas hipóteses –, 

seja na falência – em que há o afastamento dos administradores da gestão e a perda de 

poder do sócio controlador para ditar as diretrizes do exercício da atividade empresarial. 

Dá-se mais ênfase aos impactos no poder de controle no âmbito do processo de 

recuperação judicial, visto ser o principal processo utilizado no Brasil para o saneamento 

das crises de empresas que buscam se reestruturar6. 

 

O quarto capítulo, por sua vez, destina-se à investigação de como a organização e o 

ativismo dos credores nas situações de insolvência empresarial podem levar ao exercício 

de influência significativa (e, em alguns casos, dominante) por parte dos credores na 

governança da sociedade em crise, resultando em situações de compartilhamento do poder 

de controle entre sócios e credores e até mesmo na transferência do controle societário aos 

credores, por meio da imposição da conversão de dívida em capital, com a consequente 

diluição da participação detida pelos sócios. Para tanto, considera-se o fenômeno do 

creditor control ocorrido nos Estados Unidos, além de indícios da existência de creditor 

control no Brasil, o que é feito por meio da análise de casos de recuperação judicial e de 

recuperação extrajudicial de grandes empresas brasileiras. 

 

                                                 
5 O termo inglês stakeholders é utilizado nesta dissertação em virtude da ausência de termo correspondente 
em língua portuguesa para designar o conjunto de pessoas ou entidades interessadas na empresa, cf. definição 
constante do Dicionário de direito, economia e contabilidade: “Stakeholder 1 – (in company etc.) 
interessado; usuário externo (da contabilidade). Não traduza por acionista. “A business stakeholder is a 
person or entity having an interest in the economic performance of the business. These stakeholders normally 
include the owners, managers, employees, customers, creditors, and the government [WARREN, Carl. 
Accounting, p. 6]” (CASTRO, Marcílio Moreira de. Dicionário de direito, economia e contabilidade: 
português-inglês/inglês-português. 3.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010). 
6 Sobre os motivos para a pouca utilização dos processos de recuperação extrajudicial no Brasil, ver: PAIVA, 
Luiz Fernando Valente de, Dez anos de vigência da Lei no 11.101/2005: é hora de mudança?, in: ELIAS, 
Luis Vasco (Org.). 10 anos da Lei de Recuperação de Empresas e Falências. Reflexões sobre a 
reestruturação empresarial no Brasil. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 257-258. 
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Por fim, o quinto capítulo é dedicado à avaliação dos obstáculos legais, regulatórios e 

culturais para a organização e o ativismo de credores no Brasil, que dificultam a prática do 

fenômeno do creditor control nas reestruturações e nos processos de recuperação 

brasileiros. Apontam-se, entre os obstáculos, a ausência de previsão legal para a 

propositura de plano de recuperação alternativo pelos credores que não conte com a 

expressa anuência do devedor, o subdesenvolvimento do mercado secundário brasileiro, 

que dificulta a atuação de investidores institucionais por meio da aquisição de distressed 

debt, além das responsabilidades advindas do exercício do controle. 

 

Com o presente estudo, pretende-se, ao final, contribuir para o debate jurídico sobre 

a empresa em crise no Brasil, em especial no que se refere à estrutura do poder de controle 

nas sociedades empresárias nas diferentes situações de insolvência, com ênfase nos 

processos de recuperação, sobretudo na recuperação judicial. Pretende-se, ainda, advertir 

para a importância do tema, a fim de que se possa explorar as vantagens e desvantagens do 

exercício de uma maior organização e ativismo por parte dos credores nas situações de 

insolvência empresarial, com vistas à negociação (ou imposição) de uma solução 

alternativa para a crise empresarial.  

 

Também se busca estimular o estudo dos impactos e incentivos da influência 

exercida por credores na governança corporativa das empresas em crise brasileiras, seja 

por meio da estipulação de covenants contratuais, seja em razão de seu poder de barganha 

na negociação e aprovação de um plano de recuperação.  
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CONCLUSÕES 

 
Buscou-se, com a presente dissertação, investigar os impactos no poder de controle 

em decorrência do exercício das prerrogativas legais e contratuais conferidas aos credores 

nas diferentes situações de insolvência empresarial.  

 

A primeira conclusão é de que a constatação da situação de insolvência empresarial 

não implica, por si só, a perda do poder de controle societário.  

 

Isso porque, uma vez identificada a situação de crise, a legislação brasileira prevê 

diferentes medidas que podem ser adotadas para seu saneamento, dependendo da gravidade 

da crise enfrentada. Assim, nas situações em que há viabilidade econômica, a LRE 

estabeleceu os processos de recuperação judicial e de recuperação extrajudicial, destinados 

a viabilizar a superação da crise econômico-financeira do devedor e a preservação da 

empresa economicamente viável. Já para os casos das empresas em situação de crise 

irreversível, a solução prevista em lei é a falência. 

 

Nos processos que visam à recuperação da empresa, o legislador brasileiro optou 

pela manutenção dos administradores eleitos majoritariamente pelo sócio controlador 

(quando não é ele mesmo que acumula as funções de controlador e administrador da 

sociedade empresária) na condução da atividade empresarial durante o processo. Assim, o 

sócio controlador permanece com a titularidade das ações ou quotas que lhe outorgam o 

status correspondente e os órgãos da sociedade permanecem em normal funcionamento.  

 

Contudo, o poder de controle sofre determinadas limitações durante o curso do 

processo de recuperação judicial. A principal delas é que o poder do controlador de dar a 

destinação dos bens de produção fica condicionado à aprovação do juiz ou dos credores, 

mediante a aprovação do plano de recuperação, que pode ser tácita ou formalizada em 

assembleia geral de credores. A rejeição do plano de recuperação pelos credores, por sua 

vez, leva à decretação da falência da sociedade controlada, com consequências drásticas 

para o controlador.  

 

Nesse contexto, uma segunda conclusão que se extrai é que os credores passam a 

exercer influência política relevante quanto ao rumo da sociedade em recuperação judicial, 
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impondo drástica limitação ao poder decisório do sócio controlador. Tal limitação, 

contudo, não é suficiente para se concluir pela perda do poder de controle societário, visto 

que a condução da empresa permanece sendo exercida pelo sócio controlador durante a 

recuperação judicial. 

 

A situação, contudo, modifica-se nas hipóteses de afastamento previstas nos artigos 

64 e 65 da LRE, em que se verifica uma ruptura do modelo tradicional do poder de 

controle previsto na Lei das S.A., visto que o controlador perde o direito de eleger os 

administradores (na hipótese de afastamento da administração) ou de votar nas 

deliberações da assembleia geral (nas hipóteses de afastamento do devedor ou do próprio 

sócio controlador).  

 

A terceira conclusão diz respeito aos processos de recuperação extrajudicial. Nessa 

hipótese, verificou-se que não se aplicam as mesmas limitações impostas ao sócio 

controlador durante os processos de recuperação judicial, de modo que os eventuais 

impactos no poder de controle serão aqueles previstos no próprio plano de recuperação 

extrajudicial negociado com os credores. 

 

Já a decretação da falência do devedor, por outro lado, promove o afastamento do 

devedor de suas atividades, a qual passa a ser conduzida por um administrador judicial 

nomeado pelo poder judiciário. Assim, a quarta conclusão se refere à perda automática do 

poder do sócio controlador no caso de decretação da falência, em razão da perda de seu 

direito de votar nas assembleias gerais e de nomear os administradores, elementos 

caracterizadores do exercício do controle, nos termos da Lei das S.A. 

 

Sem prejuízo dos impactos no poder de controle nas diferentes situações de 

insolvência empresarial decorrentes das disposições legais previstas na legislação 

brasileira, o Capítulo 4 da dissertação buscou investigar de que forma uma maior 

organização e ativismo por parte dos credores nos processos de insolvência podem 

adicionalmente impactar a estrutura de poder de controle legalmente prevista.  

 

Assim, uma quinta conclusão diz respeito à possibilidade de exercício de influência 

significativa por credor ou grupo de credores nas situações de insolvência empresarial, 
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utilizando-se sobretudo de covenants contratuais, do processo de aprovação do plano de 

recuperação e da concessão de empréstimos extraconcursais (DIP financings). Essa 

influência pode se converter em efeito exercício de controle externo, nas hipóteses em que 

seja estável e se estenda a toda a atividade exercida pela sociedade devedora. 

 

Além disso, constatou-se que, mediante o exercício de influência externa por parte 

dos credores sobre os órgãos administrativos e decisórios da sociedade devedora 

responsáveis por elaborar o plano de recuperação, os credores podem exigir, em troca do 

seu voto afirmativo à reestruturação, que o plano preveja a conversão de seus créditos em 

capital. A depender do volume dos créditos, referida conversão pode impor uma diluição 

expressiva da participação detida pelos sócios, resultando na efetiva transferência do 

controle societário aos credores por meio do processo de reestruturação. 

 

A sexta conclusão se refere à constatação, por meio da análise dos casos da 

recuperação judicial do Grupo OGX, da recuperação extrajudicial do Grupo MBAC e da 

recuperação judicial do Grupo Oi, da existência de organização e ativismo de credores nos 

processos de insolvência brasileiros, especialmente por meio da negociação de planos de 

recuperação prevendo a implementação de grandes alterações na governança corporativa 

de empresas em crise. Nos casos analisados, os credores que atuaram ativamente nos 

processos acabaram assumindo o controle interno da empresa reestruturada, mediante a 

conversão de seus créditos em capital, com a expressiva diluição dos acionistas 

preexistentes.  

 

Por fim, a sétima conclusão se refere à constatação da presença de limitações legais, 

regulatórias e culturais que dificultam e desestimulam uma maior organização de credores 

com o objetivo de atuar ativamente nos processos de reestruturação brasileiros, visando à 

negociação ou propositura de uma solução alternativa para a crise empresarial.  

 

Dentre as limitações, pode-se citar: (i) a assimetria informacional verificada na maior 

parte das empresas brasileiras, dificultando o acesso a informações completas e adequadas 

para que os credores possam tomar decisões e formular propostas alternativas de 

reestruturação; (ii) o subdesenvolvimento do mercado secundário brasileiro, dificultando a 

atuação de investidores institucionais na aquisição de distressed debt para assumir uma 
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posição de controle no processo de reestruturação; (iii) a pouca utilização do comitê de 

credores como instrumento centralizador dos interesses dos credores; (iv) a ausência de 

previsão legal para propositura de planos alternativos por credores sem o consentimento de 

devedor; (v) a ausência da absolute priority rule no direito brasileiro, desincentivando o 

sócio controlador a negociar uma solução que implique abrir mão de seu poder de controle; 

(vi) a exclusão dos “credores proprietários” dos processos formais de insolvência, 

desincentivando o credor a despender recursos na busca de uma solução de reorganização, 

preferindo dedicar esforços na excussão de sua garantia; (vii) os riscos de 

responsabilização pelas dívidas da empresa em razão do exercício do controle; e (viii) o 

risco de a atuação do credor ser entendida| como exercício de controle para fins de 

impedimento de direito de voto em assembleia geral de credores. 

 

Por tudo isso, apesar da constatação de organização e ativismo por parte dos credores 

em determinados casos de processos de insolvência brasileiros, que resultaram na 

transferência do poder de controle aos credores ao final do processo, a regra é a 

manutenção do poder de controle nas mãos do sócio controlador, com determinadas 

limitações previstas em lei. O exercício de uma maior influência pelos credores nas 

situações de insolvência empresarial no Brasil, nos moldes do creditor control presenciado 

nos Estados Unidos, demandaria mudanças legislativas para aprimorar os mecanismos 

disponíveis para a organização e atuação dos credores nos processos brasileiros, tais como 

o comitê de credores e a propositura de plano de recuperação alternativo, além de 

mudanças legislativas e regulatórias para estimular o desenvolvimento do mercado de 

crédito secundário no Brasil e limitar os riscos de responsabilização pelas dívidas da 

sociedade empresária, sobretudo trabalhistas e fiscais, decorrente do exercício do controle. 

  



199 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

ABRÃO, Carlos Henrique. Seção V – Da inabilitação empresarial, dos direitos e deveres 

do falido. In: ABRÃO, Carlos Henrique; TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de 

(Orgs.). Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência. 6.ed. São Paulo: 

Saraiva, 2016, p. 408-422. 

AMARAL, Paulo Narcélio Simões. O executivo na recuperação judicial. In: ELIAS, Luis 

Vasco (Org.). 10 anos da Lei de Recuperação de Empresas e Falências. Reflexões 

sobre a reestruturação empresarial no Brasil. São Paulo: Quartier Latin, 2015. 

ANDRADE, Gregor; KAPLAN, Steven N. How Costly is financial (not economic) 

distress? Evidence from Highly Leveraged Transactions that Become Distressed. Journal 

of Finance, v. 53, p. 1443-1493, 1998. 

AYOTTE, Kenneth M.; HOTCHKISS, Edith S.; THORBURN, Karin S. Governance in 

Financial Distress and Bankruptcy. Northwestern Public Law Research Paper, no 12-37, 

2012. 

AYOTTE, Kenneth M.; MORRISON, Edward R. Creditor Control and Conflict in Chapter 

11. Journal of Legal Analysis, v. 1, p. 511-551, 2009. (2). 

AYOUB, Luis Roberto; CAVALLI, Cássio. A construção jurisprudencial da 

recuperação de empresas. 2.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. 

BAINBRIDGE, Stephen M. Much Ado About Little? Directors’ Fiduciary Duties in the 

Vicinity of Insolvency. Journal of Business & Technology Law, v. 1, n. 2, p. 335-369, 

2007. 

BAIRD, Douglas G. Bankruptcy’s Quiet Revolution. Coase-Sandor Institute for Law 

and Economics Working Paper No. 755, 2016. 

BAIRD, Douglas G. Priority matters: absolute priority, relative priority, and the costs of 

bankruptcy. University of Pennsylvania Law Review, v. 165, n. 4, 2017. 

BAIRD, Douglas G.; RASMUSSEN, Robert K. Control Rights, Priority Rights and the 

Conceptual Foundations of Corporate Reorganizations. Virginia Law Review, v. 87, 

p. 921-959, 2001. 

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, 

2006. (no 5). 



200 
 

BAPTISTA, Ezio Carlos S. Comentários aos Artigos 21 ao 34. In: DE LUCCA, Newton; 

SIMÃO FILHO, Adalberto (Orgs.). Comentários à nova Lei de Recuperação de 

Empresas e de Falências. São Paulo: Quartier Latin, 2005. 

BEBCHUCK, Lucian Arve. A new approach to Corporate Reorganizations. Harvard Law 

Review, v. 101, p. 775-804, 1988. 

BERLE JR., Adolf A.; MEANS, Gardiner C. The Modern Corporation and Private 

Property. New York: The Macmillan Company, 1933. 

BERLE JR., Adolf A.; MEANS, Gardiner C. The Modern Corporation and Private 

Property. New Brunswick (U.S.A.): Transaction Publishers, 1991. 

BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de Recuperação de Empresas e Falência. Lei 

11.101/2005 Comentada artigo por artigo. 11.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2016. 

BHANDARI, Jagdeep S.; WEISS, Lawrence A. Corporate bankruptcy: economic and 

legal perspective. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. 

BONFANTE, Pietro. Istituzioni di Diritto Romano. 10.ed. Milano: A. Giuffrè, 1987. 

BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito societário. 13.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2012. 

BUSCHINELLI, Gabriel Saas Kik. Abuso do direito de voto na assembleia geral de 

credores. São Paulo: Quartier Latin, 2014. 

CAMPINHO, Sérgio. Curso de direito comercial: falência e recuperação de empresa. 

10.ed. São Paulo: Saraiva, 2019. 

CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. 6.ed. São 

Paulo: Saraiva, 2014. 

CASQUET, Andréia Cristina Bezerra. Alienação de controle de companhias fechadas. 

São Paulo: Quartier Latin, 2015. 

CASTRO, Marcílio Moreira de. Dicionário de Direito, economia e contabilidade: 

português-inglês/ inglês-português. 3.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010. 

CAVALLI, Cássio. Mora e utilidade: os standards da utilidade no modelo jurídico da 

mora do devedor. Rio de janeiro: Editora FGV, 2011. 

CEREZETTI, Sheila Christina Neder. A recuperação judicial de sociedades por ações. 

O princípio da preservação da empresa na Lei de Recuperação e Falência. São Paulo: 

Malheiros Editores, 2012. 

CEREZETTI, Sheila Christina Neder. As classes de credores como técnica de organização 

de interesses: em defesa da alteração da disciplina das classes na recuperação judicial. In: 



201 
 

TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de; SATIRO, Francisco (Orgs.). Direito das 

empresas em crise: problemas e soluções. São Paulo: Quartier Latin, 2012. 

CEREZETTI, Sheila Christina Neder; MAFFIOLETTI, Emanuelle Urbano (Orgs.), Dez 

anos da Lei n. 11.101/2005: fotografias de uma década da Lei de Recuperação e 

Falência. São Paulo: Almedina, 2015, p. 438-450. 

CHAITMAN, Helen Davis. The Equitable Subordination of Bank Claims. The Business 

Lawyer, v. 39, 1984. 

CHAMPAUD, Claude. Le Pouvoir de Concentration de la Societé par Actions. Paris: 

Sirey, 1962. 

COASE, Ronald H. The Nature of the Firm. Economica, New Series, v. 4, p. 386-405, 

1937. (16). 

COELHO, Fabio Ulhoa. Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de 

Empresas. 8.ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

COMPARATO, Fábio Konder. O poder de controle na sociedade anônima. Rio de 

Janeiro: Forense, 1976. 

COMPARATO, Fábio Konder. O seguro de crédito. Estudo jurídico. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 1968. 

COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. O poder de controle na 

sociedade anônima. 6.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. 

COSTA, Carlos Celso Orcesi da. Controle externo nas companhias. Revista de Direito 

Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, n. 44, p. 70-75, 1981. 

COSTA, Thiago Dias. Recuperação judicial e igualdade entre credores. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2018. 

DIAS, Leonardo Adriano Ribeiro. Financiamento na recuperação judicial e na falência. 

São Paulo: Quartier Latin, 2014. 

DODD JR., E. Merrick. Who are Corporate Managers Trustees? Harvard Law Review, 

v. 45, p. 1145-1163, 1932. (no 7). 

DOWNES, John; GOODMAN, Jordon Elliot. Dictionary of Finance and Investment 

Terms. 4.ed. Hauppauge, NY: Barron’s Educational Series, Inc., 1995. 

EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A comentada. São Paulo: Quartier Latin, 2011. 

FELSBERG, Thomas; BIANCHI, Pedro Henrique Torres. Apontamentos sobre conversão 

de dívida em capital. In: ELIAS, Luis Vasco (Org.). 10 anos da Lei de Recuperação de 



202 
 

Empresas e Falências. Reflexões sobre a reestruturação empresarial no Brasil. São 

Paulo: Quartier Latin, 2015. 

FISCHEL, Daniel R. The Economics of Lender Liability. Yale Law Journal, v. 99, 1989. 

FISCHEL, Daniel R.; EASTERBROOK, Frank H. The Economic Structure of 

Corporate Law. 4.ed. Cambridge: Harvard University Press, 1998. 

FONSECA, Humberto Lucena Pereira da. Comentários aos arts. 64 a 69. In: CORRÊA-

LIMA, Osmar Brina; CORRÊA-LIMA, Sérgio Morão (Orgs.). Comentários à nova Lei 

de Falência e Recuperação de Empresas. Rio de Janeiro: Forense, 2009. 

GALGANO, Francesco. Diritto Commerciale: l’imprenditore. 12.ed. Bologna: 

Zanichelli, 2008. 

GARDINO, Adriana Valéria Pugliesi. A falência e a preservação da empresa: 

compatibilidade? Tese (Doutorado em Direito), Faculdade de Direito da Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2012. 

GILSON, Stuart C. Creating Value Through Corporate Restructuring: case studies in 

bankruptcies, buyouts, and breakups. 2.ed. New Jersey (EUA): John Wiley & Sons, 

Inc., 2010. 

GILSON, Stuart C. Creditor Control in Financially Distressed Firms: Empirical Evidence. 

Washington University Law Review, v. 72, p. 1005-1025, 1994. 

GILSON, Stuart C. Management Turnover and Financial Distress. Journal of Financial 

Economics, v. 25, p. 241-262, 1989. 

GORGA, Érica. Changing the paradigm of Stock Ownership from Concentrated towards 

dispersed Ownership? Evidence from Brazil and Consequences for Emerging Countries. 

Northwestern Journal of International Law & Business, v. 29, p. 439-554, 2009. 

GREENWHOOD, Daniel J. H. Fictional Shareholders: For Whom are Corporate Managers 

Trustees, Revisited. Southern California Law Review, v. 69, p. 1021-1104, 1996. 

HANSMANN, Henry; KRAAKMAN, Reinier. The End of History for Corporate Law. 

Georgetown Law Journal, v. 89, p. 439-468, 2001. 

HARNER, Michelle M. The Corporate Governance and Public Policy Implications of 

Activist Distressed Debt Investing. Fordham Law Review, v. 77, p. 703-774, 2008. 

HARNER, Michelle M.; MARINCIC, Jamie. Committee Capture? An Empirical Analysis 

of the Role of Creditors’ Committees in Business Reorganization. Forthcoming 

Vanderbilt Law Review, v. 64, 2011. 



203 
 

HISSA, Miguel Rocha Nasser. As garantias constitucionais do devido processo legal ante o 

redirecionamento da execução fiscal ao administrador da empresa. In: Anais do XIX 

Encontro Nacional do CONPEDI. Fortaleza: [s.n.], 2010. Disponível em: 

<http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/fortaleza/3341.pdf>. 

Acesso em: 21 dez. 2019. 

JEBJERG, Lars. Debt as a Regulatory Constraint. Discussion Paper. University of 

Compenhagen, 1999. 

JENSEN, Michael C.; MECKLING, William H. Theory of the Firm: Managerial Behavior, 

Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, v. 3, p. 305-

360, 1976. 

KELCH, Thomas G. Shareholder Control Rights in Bankruptcy: Disassembling the 

Withering Mirage of Corporate Democracy. Maryland Law Review, v. 52, p. 264-335, 

1993. 

KIRSCHBAUM, Deborah. A recuperação judicial no Brasil: governança, 

financiamento extraconcursal e votação do plano. Tese (Doutorado em Direito), 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. 

KRAAKMAN, Reinier; ARMOUR, John; ENRIQUES, Luca et al. The Anatomy of 

Corporate Law. A Comparative and Functional Approach. 2.ed. New York: Oxford, 

2009. 

KROSZNER, Randall S.; STRAHAN, Philip E. Bankers on boards: monitoring, conflicts 

of interest, and lender liability. Journal of Financial Economics, v. 62, 2001. 

KUGELMAS, Alfredo Luiz; PINTO, Gustavo Henrique Sauer de Arruda. Administrador 

judicial na recuperação judicial: aspectos práticos. In: DE LUCCA, Newton; 

DOMINGUES, Alessandra de Azevedo (Orgs.). Direito recuperacional: aspectos 

teóricos e práticos. São Paulo: Quartier Latin, 2009. 

LEGATTI, Guilherme Martins. O mercado de créditos distress e o FIDC-NP: evolução, 

potencial e ineficiências. Monografia de final de curso, PUC-RJ, Rio de Janeiro, 2010. 

LEMOS, Eduardo. Viabilizando a recuperação sem ou além da lei. In: TOLEDO, Paulo 

Fernando Campos Salles de; SATIRO, Francisco (Orgs.). Direito das empresas em crise: 

problemas e soluções. São Paulo: Quartier Latin, 2012, p. 79-99. 

LOBO, Jorge. Extensão dos efeitos da falência por abuso de controle. In: TOLEDO, Paulo 

Fernando Campos Salles de; SATIRO, Francisco (Orgs.). Direito das empresas em crise: 

problemas e soluções. São Paulo: Quartier Latin, 2012. 



204 
 

LOPUCKI, Lynn M. The Debtor in Full Control – Systems Failure Under Chapter 11 of 

the Bankruptcy Code? American Bankruptcy Law Journal, v. 57, p. 247, 1983. 

MACEDO, Ricardo Ferreira. Controle não societário. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. 

MAFFIOLETTI, Emanuelle Urbano; CEREZETTI, Sheila Christina Neder. Transparência 

e divulgação de informações nos casos de recuperação judicial de empresas. In: DE 

LUCCA, Newton; DOMINGUES, Alessandra de Azevedo (Orgs.). Direito 

recuperacional II: aspectos teóricos e práticos. São Paulo: Quartier Latin, 2012. 

MARQUES, Evy Cynthia. A proteção aos credores na Lei n. 6.404/76: análise 

específica de alguns mecanismos. Tese de Doutorado em Direito, Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 

MCCORMACK, Gerard. Corporate Rescue Law – An Anglo-American Perspective. 

Cheltenham, UK; Northampton, USA: Edward Elgar, 2008. 

MCCORMACK, Gerard. National Report for England. In: FABER, Dennis; VERMUNT, 

Niels; KILBORN, Jason et al. (Orgs.). Commencement of Insolvency Proceedings. New 

York: Oxford, 2012. 

MENEZES, Mauricio Moreira Mendonça. O poder de controle nas companhias em 

recuperação judicial. Rio de Janeiro: Forense, 2012. 

MILLER, Harvey R. The Changing Face of Chapter 11: A Reemergence of the Bankruptcy 

Judge as Producer, Director, and Sometimes Star of the Reorganization Passion Play. 

American Bankruptcy Law Journal, v. 69, p. 431-466, 1995. 

MILLER, Harvey R.; WAISMAN, Shai Y. The Creditor in Possession: Creditor Control of 

Chapter 11 Reorganization Cases. Bankruptcy Strategist, v. 21, 2003. 

MILLON, David. The Ambiguous Significance of Corporate Personhood. Washington & 

Lee Public Law and Legal Theory Research Paper Series, 2001. 

MUNHOZ, Eduardo Secchi. Do procedimento de recuperação judicial. In: SATIRO, 

Francisco; PITOMBO, Antônio Sérgio A. de Moraes (Orgs.). Comentários à Lei de 

Recuperação de Empresas e Falência: Lei 11.101/2005. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2007. 

MUNHOZ, Eduardo Secchi. Transferência de controle nas companhias sem controlador 

majoritário. In: CASTRO, Rodrigo R. Monteiro de; AZEVEDO, Luís André N. de Moura 

(Orgs.). Poder de controle e outros temas de direito societário e mercado de capitais. 

São Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 285-324. 



205 
 

NINI, Greg; SMITH, David C.; SUFI, Amir. Creditor Control Rights and Firm Investment 

Policy. Journal of Financial Economics, v. 92, p. 400-420, 2009. 

PAIVA, Luiz Fernando Valente de. Da recuperação extrajudicial. In: PAIVA, Luiz 

Fernando Valente de (Org.). Direito falimentar e a nova Lei de Falências e 

Recuperação de Empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2005. 

PAIVA, Luiz Fernando Valente de. Dez anos de vigência da Lei no 11.101/2005: é hora de 

mudança? In: ELIAS, Luis Vasco (Org.). 10 anos da Lei de Recuperação de Empresas e 

Falências. Reflexões sobre a reestruturação empresarial no Brasil. São Paulo: Quartier 

Latin, 2015. 

PAIVA, Luiz Fernando Valente de. Recuperação extrajudicial: O instituto natimorto e uma 

proposta para sua reformulação. In: TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de; 

SATIRO, Francisco (Orgs.). Direito das empresas em crise: problemas e soluções. São 

Paulo: Quartier Latin, 2012, p. 231-263. 

PASTERIS, Carlo. Il Controllo nelle Società Collegate e le Partecipazioni Reciproche. 

Milano: Giuffrè, 1957. 

PAULUS, Christoph; BERBERICH, Mathias. National Report for Germany. In: FABER, 

Dennis; KILBORN, Jason; RICHTER, Tomás et al. (Orgs.). Commencement of 

Insolvency Proceedings. Nova York: Oxford, 2012. 

RASMUSSEN, Robert K. Taking Control Rights Seriously. University of Pennsylvania 

Law Review, v. 166, p. 1749-1776, 2018. 

RAUH, Joshua D.; SUFI, Amir. Capital Structure and Debt Structure. The Review of 

Financial Studies, v. 23, p. 4242-4280, 2010. (12). 

REQUIÃO, Rubens. Curso de direito falimentar. 17.ed. São Paulo: Saraiva, 1998. 

RIVERA, Julio César. Instituciones de Derecho Concursal. 2.ed. Buenos Aires: Rubinzal 

Culzoni Editores, 2003. 

RIVERA, Julio César; ROITMAN, Horacio; VÍTOLO, Daniel R. Ley de Concursos y 

Quiebras. 3.ed. Santa Fé: Rubinzal Culzoni Editores, 2005. 

ROSSI, Ricardo. Insolvenza, Crisi di Impresa e Risanamento. Milano: Giuffrè, 2003. 

SACRAMONE, Marcelo Barbosa. Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e 

Falência. São Paulo: Saraiva, 2018. 

SALOMÃO FILHO, Calixto. O novo direito societário. 4.ed. São Paulo: Malheiros 

Editores, 2011. 



206 
 

SANTARELLI, Umberto. Per la Storia del Fallimento nelle Legislazioni Italiane 

dell’Età Intermedia. Padova: Dott. Antonio Milani, 1964. 

SATIRO, Francisco. A autonomia dos credores na aprovação do plano de recuperação 

judicial. In: CASTRO, Rodrigo R. Monteiro de; WARDE JR., Walfrido Jorge; 

GUERREIRO, Carolina Dias Tavares (Orgs.). Direito empresarial e outros estudos de 

direito em homenagem ao professor José Alexandre Tavares Guerreiro. São Paulo: 

Quartier Latin, 2013. 

SATIRO, Francisco. Da recuperação extrajudicial. In: SATIRO, Francisco; PITOMBO, 

Antônio Sérgio A. de Moraes (Orgs.). Comentários à Lei de Recuperação de Empresas 

e Falência: Lei 11.101/2005. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. 

SCALZILLI, João Pedro; SPINELLI, Luis Felipe; TELLECHEA, Rodrigo. Recuperação 

de empresas e falência: teoria e prática na lei 11.101/2005. 2.ed. São Paulo: Almedina, 

2017. 

SCHILLIG, Michael. The Transition from Corporate Governance to Bankruptcy 

Governance – Convergence of German and US law? ECFR, p. 116-157, 2010. 

SKEEL, David A. The Past, Present and Future of Debtor-in-possession Financing. 

Cardozo Law Review, v. 25, 2004. (5). 

SKEEL, David A.; TRIANTIS, George G. Uneasy Shift to a Contract Paradigm. 

University of Pennsylvania Law Review, v. 166, 2018. 

SLATTER, Stuart; LOVETT, David. Corporate Turnaround. Managing Companies in 

Distress. Londres: Penguin Books, 1999. 

SMITH, Clifford W.; WARNER, Jerold B. On Financial Contracting: An Analysis of 

Bond Covenants. Journal of Financial Economics, v. 7, p. 117-161, 1979. 

STANGHELLINI, Lorenzo. Le crisi di impresa fra diritto ed economia – Le procedure 

di insolvenza. Bologna: Società Editrice il Mulino, 2007. 

SZTAJN, Rachel. Da recuperação judicial. In: SATIRO, Francisco; PITOMBO, Antônio 

Sérgio A. de Moraes (Orgs.). Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e 

Falência: Lei 11.101/2005. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. 

TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de. A apresentação de CND e o parcelamento 

de débitos fiscais. In: CEREZETTI, Sheila Christina Neder; MAFFIOLETTI, Emanuelle 

Urbano (Orgs.). Dez anos da Lei n. 11.101/2005: fotografias de uma década da Lei de 

Recuperação e Falência. São Paulo: Almedina, 2015, p. 438-450. 



207 
 

TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de. A preservação da empresa, mesmo na 

falência. In: DE LUCCA, Newton; DOMINGUES, Alessandra de Azevedo (Orgs.). 

Direito recuperacional – aspectos teóricos e práticos. São Paulo: Quartier Latin, 2009, 

p. 517-534. 

TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de. Da caracterização da insolvabilidade civil. 

Pressupostos objetivos e subjetivos de processo de execução concursal. Revista de Direito 

Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, v. 57, p. 42-50, 1985. 

TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de; PUGLIESI, Adriana V. Recuperação 

empresarial e falência. In: CARVALHOSA, Modesto (Org.). Tratado de direito 

empresarial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. v. V. 

TRIANTIS, George G. Debtor-in-possession Financing in Bankruptcy. Stanford Public 

Law Working Paper, 2016. 

TRIANTIS, George G. Exploring the Limits of Contract Design in Debt Financing. 

University of Pennsylvania Law Review, v. 161, 2013. 

TRIANTIS, George G. The Interplay Between Liquidation and Reorganization in 

bankruptcy: The Role of Screens, Gatekeepers and Guillotines. International Review of 

Law and Economics, v. 16, p. 101-119, 1996. 

TRIANTIS, George G.; DANIELS, Ronald J. The Role of Debt in Interactive Corporate 

Governance. California Law Review, v. 83, p. 1073-1113, 1995. (4). 

TUNG, Frederick. Leverage in the Board Room: The Unsung Influence of Private Lenders 

in Corporate Governance. 57 UCLA Law Review, v. 115, p. 115-181, 2009. 

UNCITRAL. Legislative guide on insolvency law. 2005. Disponível em: 

<http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/insolven/05-80722_Ebook.pdf>. Acesso em: 

21 dez. 2019. 

VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. O status jurídico do controlador e dos 

administradores na recuperação judicial. Revista de Direito Mercantil, Industrial, 

Econômico e Financeiro, v. 143, p. 21-38, 2006. 

WARREN, Elizabeth. Bankruptcy Policymaking in an Imperfect World. Michigan Law 

Review, v. 92, n. no 2, 1993. 

WORLD BANK. Principles and guidelines for effective insolvency and creditor rights 

system. 2001. Disponível em: 

<https://www.worldbank.org/en/topic/financialsector/brief/the-world-bank-principles-for-

effective-insolvency-and-creditor-rights>. Acesso em: 21 dez. 2019. 



208 
 

WORLD BANK. Principles for Effective Insolvency and Creditor/Debtor Regimes. 2015. 

Disponível em: <https://www.worldbank.org/en/topic/financialsector/brief/the-world-bank-

principles-for-effective-insolvency-and-creditor-rights>. Acesso em: 21 dez. 2019. 

 


