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A Crise 

 

A crise é a melhor benção que pode ocorrer com as pessoas e países, porque a crise 

traz progressos. 

A criatividade nasce da angústia, como o dia nasce da noite escura. É na crise que 

nascem as invenções, os descobrimentos e as grandes estratégias. Quem supera a crise, supera 

a si mesmo sem ficar superado. 

Quem atribui à crise seus fracassos e penúrias, violenta seu próprio talento e respeita 

mais os problemas do que as soluções. A verdadeira crise é a crise da incompetência.  

Sem crise, não há desafios; sem desafios, a vida é uma rotina, uma lenta agonia. Sem 

crise, não há mérito. É na crise que aflora o melhor de cada um. 

 

Albert Einstein  



 

 

 

 

RESUMO 

 

O tema desta dissertação é o financiamento de empresas em recuperação judicial, mais 

conhecido como DIP Financing, sob a perspectiva da comparative Law & Economics. Para 

tanto, utilizou-se o método de abordagem dedutivo, o procedimento comparativo e a técnica 

de pesquisa documental. A concessão de recursos a empresas em dificuldades é de grande 

importância para possibilitar a continuidade da atividade econômica e permitir a execução do 

plano de reorganização judicial. Assim, a Lei de Insolvência desempenha papel fundamental 

na concessão de incentivos aos financiadores DIP, de modo a compensar os riscos envolvidos 

no empréstimo de dinheiro às empresas já inadimplentes. Do ponto de vista da Law & 

Economics, a Lei de Insolvência deve focar na eficiência, mantendo no mercado apenas as 

empresas economicamente viáveis e, consequentemente, fortalecendo a competição. Para 

tanto, o ordenamento jurídico deve oferecer soluções para superar os principais obstáculos ao 

financiamento de empresas em recuperação judicial, tais como: assimetria de informações, 

normas sociais ineficientes, problemas de ação coletiva, insegurança jurídica e ineficiência 

processual. Esta dissertação tem por objetivo analisar como as Leis de Insolvência norte-

americana e brasileira abordam essas questões jurídico-econômicas. Diante das soluções 

divergentes apresentadas por ambos os sistemas jurídicos, toma-se as recomendações da 

UNCITRAL como tertium comparationis. Considera-se a UNCITRAL o instrumento 

adequado de comparação e de avaliação da eficiência, pois visa explicitamente estabelecer 

"arcabouço jurídico efetivo e eficiente". Ao comparar os dois sistemas, é possível concluir 

que o sistema jurídico norte-americano é o mais próximo das recomendações da UNCITRAL. 

A principal questão de pesquisa que se busca responder é se o Brasil pode melhorar seu 

regime jurídico sobre financiamento de DIP através da implementação de um “transplante 

legal” de outro sistema presumivelmente eficiente e se tal “transplante” poderia criar um 

mercado brasileiro para financiamento DIP. A conclusão é que o simples transplante do 

modelo norte-americano não é a panaceia para estimular o surgimento de mercado de crédito 

no Brasil. A mudança legal deve ser vista apenas como primeiro passo que precisa ser 

acompanhado por melhorias econômicas, políticas e sociais adaptadas à realidade brasileira. 

 

Palavras-chave: Capítulo 11. Código Norte-Americano de Falências. Financiamento DIP. 

Lei Brasileira de Recuperação Judicial e Falência. 

 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

The topic of this thesis is the financing of companies under judicial reorganization, most 

known as DIP Financing, from the perspective of comparative Law & Economics. For this 

purpose, we used the deductive approach method, the comparative procedure and the 

documentary research technique. The granting of resources to companies in distress is of a 

great importance to enable the continuity of the economic activity and to allow the execution 

of the reorganization plan. Hence, the bankruptcy law plays a major role in giving incentives 

to the DIP lenders in order to offset the risks involved in lending money to companies in 

crisis. From the Law & Economics view, the insolvency law should focus on efficiency by 

maintaining in the market only the economically viable companies and, consequently, 

strengthening the competitive market. With this purpose, the insolvency law should offer 

solutions to overcome the main obstacles to financing companies under judicial 

reorganization, such as: asymmetric information, inefficient social norms, collective action 

problem, legal uncertainty and procedural inefficiency. This thesis seeks to analyze how the 

American and the Brazilian bankruptcy laws address those legal-economic issues. In face of 

the divergent solutions presented by both legal systems, we take the UNCITRAL 

recommendations as tertium comparationis. We consider UNCITRAL a proper instrument for 

comparison as well as a heuristic device for evaluating efficiency, as it explicitly aims at 

establishing an “effective and efficient legal framework”. By comparing the both systems, it is 

possible to conclude that the American framework is the one closer to the UNCITRAL 

recommendations. The main research question we try to answer is whether Brazil can 

improve its legal framework on DIP Financing by implementation of a legal transplant from 

another more efficient system and whether such a transplant could create a Brazilian market 

for DIP Financing. Our conclusion is that simply transplanting the American model is not the 

magic solution to stimulate the emergence of a credit market in Brazil. The legal change 

should be seen only as a first step that needs to be accompanied by economic, political, and 

social improvements in the Brazilian economy. 

 

Keywords: Chapter 11. American Bankruptcy Code. DIP Financing. Brazilian Bankruptcy 

Law. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

O tema desta dissertação é o financiamento de empresas em recuperação judicial do 

ponto de vista da Comparative Law & Economics (“CLE”). No contexto do debtor-in-

possession financing – ou DIP financing, como é conhecido esse tipo de empréstimo – a Lei 

de insolvência disciplina tratamento especial aos mutuantes, a fim de compensar os riscos 

inerentes à concessão de fundos às empresas já em situação de inadimplência. A provisão de 

novos recursos é indispensável ao sucesso do soerguimento econômico das empresas 

endividadas, pois sem crédito não há atividade econômica ou tampouco processo de 

recuperação judicial. Segundo o Legislative Guide on Insolvency Law da United Nations 

Commission on International Trade Law (“UNCITRAL”, 2004, p.113 tradução nossa1): “(...) 

o devedor deve ter acesso a recursos que lhe permitam continuar a pagar os fornecedores de 

bens e de serviços essenciais, incluindo custos laborais, seguros, alugueis, manutenção de 

contratos e outras despesas operacionais, bem como os custos relacionados à preservação do 

valor dos ativos”. Nesse sentido, a legislação desempenha papel fundamental na definição das 

condições de financiamento às empresas em recuperação judicial. 

Nesta dissertação, o financiamento DIP será abordado a partir da Análise Econômica 

do Direito Comparado, sem descartar o estudo da lei, haja vista que tal observação pode 

fornecer dados necessários para pesquisas empíricas futuras. (DE GEEST & VAN DEN 

BERGH, 2004) O CLE combina Direito & Economia com Direito comparado, estudando 

“leis e instituições através da lente da eficiência”. Esse método, no entanto, permite que 

outros sejam acrescidos. Ramello (2016, p.19) observa que, apesar do trabalho fundamental 

de Mattei (1997) e De Geest & Van den Bergh (2004), o CLE não tem sido muito bem 

sucedido, tanto em termos de resultados de pesquisa quanto de influência acadêmica. O autor 

considera que o CLE como disciplina não está ainda muito madura e defende “[manter] a 

porta aberta às ferramentas provenientes do Direito, da Economia e de outras ciências 

relevantes”. Assim, uma das principais características do CLE é a sua abertura metodológica. 

Dessa forma, pode-se afirmar que não há uma única maneira “correta” de conduzir uma 

análise jurídico-econômica compararada. 

 
1 Do original: To maintain its business activities, the debtor must have access to funds to enable it to continue to 

pay for crucial supplies of goods and services, including labour costs, insurance, rent, maintenance of 

contracts and other operating expenses, as well as costs associated with maintaining the value of assets. 
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Neste estudo, optou-se por congregar o ponto de vista da eficiência com a análise da 

lei. Por um lado, essa escolha metodológica é motivada pela “porta aberta” defendida por 

Ramello. Por outro lado, o foco estreito na racionalidade da efiência tem sido criticado tanto 

por Mattei (2005), um dos primeiros defensores do CLE, quanto por estudiosos do Direito, 

como Legrand (2009). Por essas razões, esta dissertação busca encontrar o equilíbrio entre 

eficiência e descrição normativa. 

O objetivo deste trabalho é descobrir “como o mesmo (...) problema sócio-jurídico é 

resolvido em diferentes sistemas legais”. (HUSA, 2014) No caso do DIP financing, o 

principal problema que se pretende resolver é como remover rapidamente empresas 

ineficientes do mercado, simultaneamente mantendo a presença de empresas economicamente 

viáveis, a fim de reforçar a concorrência. Sendo assim, a análise parte do pressuposto de que a 

função do financiamento DIP é proteger e reforçar a competitividade do mercado. Por 

conseguinte, o ordenamento jurídico deve abordar uma série de questões características da 

Law & Economics (“LaE”), como: a assimetria de informações, os problemas de ação coletiva 

devido ao conflito de interesses, a insegurança jurídica e a ineficiência processual. Além 

disso, ver-se-á que as normas sociais podem igualmente impedir a manutenção de empresas 

economicamente viáveis no mercado. 

No contexto do financiamento DIP, existem alguns trade-offs2 importantes a serem 

feitos pelo legislador. Essas escolhas estão relacionadas com o chamado “paradoxo da 

compensação” encontrado no Direito Privado. Cooter & Ullen (2016) argumentam que em 

muitas áreas do Direito Privado não existe um único conjunto de incentivos que visam a 

eficiência. Em outras palavras, não há uma “única” solução eficiente que pode ser usada como 

ponto de partida comum à comparação. (REITZ, 1998) Por essa razão, foram escolhidas as 

recomendações da UNCITRAL como tercium comparationis (ou comparação terciária). Esse 

ponto de partida comum é um conceito amplamente utilizado nas Ciências Jurídicas 

comparativas. Refere-se a uma “régua de medição” para comparar dois ou mais sistemas 

legais. Neste estudo, a UNCITRAL é utilizada como um heuristic device3 para facilitar a 

comparação e a avaliação de eficiência. 

 
2 Para a Economia, a expressão trade-off é sinônimo de custo de oportunidade, representar o que um indivíduo 

deixa de usufruir por ter feito outra escolha. 
3 Heuristic device trata-se de “qualquer procedimento que envolva o uso de um construto artificial para auxiliar 

na exploração de fenômenos sociais. Geralmente envolve premissas derivadas de pesquisas empíricas 
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A escolha da UNCITRAL como “régua de medição” é motivada da seguinte forma: 

em primeiro lugar, vale ressaltar que não existe um único conjunto eficiente de incentivos 

devido ao “paradoxo de compensação”. Em segundo lugar, a UNCITRAL visa explicitamente 

estabelecer um “regime jurídico eficaz e eficiente para fazer face às dificuldades financeiras 

dos devedores”. As orientações do guia legislativo identificam aproximadamente os mesmos 

obstáculos que a literatura da LaE, especialmente da Escola de Chicago, à eficiente liquidação 

de empresas em dificuldade financeira, ao mesmo tempo que enfatizam a necessidade de 

manter as empresas economicamente viáveis no mercado. Como tal, acredita-se que o modelo 

UNCITRAL possa ser usado como heuristic device à avaliação de eficiência no contexto do 

DIP financing. Logo, a narrativa desta dissertação contém tanto LaE, como eficiência, uma 

vez que a análise jurídica é acompanhada da discussão sobre: problema de ação coletiva; 

assimetria informacional; insegurança jurídica; ineficiência processual; e normas sociais 

ineficientes. De maneira ilustrativa, segue o modelo teórico adotado: 

 

Figura 1: Modelo Teórico Adotado. 

 
Fonte: A autora. 

 

existentes”. Ver mais em: <https://www.encyclopedia.com/social-sciences/dictionaries-thesauruses-pictures-

and-press-releases/heuristic-device>. Acesso em: 07/01/2020. 
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Em relação a principal questão desta pesquisa, o objetivo da comparação é descrever 

o sistema jurídico adequado para manter no mercado empresas economicamente viáveis e, 

simultaneamente, eliminar de forma rápida as que não o são. Em última análise, isso 

dependerá de como o sistema jurídico, tanto brasileiro quanto norte-americano, lida com os 

problemas acima mencionados, conforme a literatura da LaE. Sendo assim, a pergunta de 

pesquisa pode ser melhor reformulada da seguinte forma: “pode o Brasil melhorar sua 

estrutura jurídica de incentivos ao financiamento DIP através de transplante legal emprestado 

de outro sistema presumivelmente mais eficaz?” E ainda, “tal transplante poderia criar um 

mercado de crédito brasileiro especializado nesse tipo de empréstimo?” 

O conceito de “transplante legal” foi criado por Watson (1974) que o definiu como 

“a mudança de uma regra ou sistema de direito de um país para outro”. A presente dissertação 

analisa se um “transplante” é desejável através da lente do problema da ação coletiva, da 

assimetria informacional, da insegurança jurídica, da ineficiência processual e das normas 

sociais. A hipótese é de que um sistema jurídico que lide efetivamente com essas questões 

terá menos desperdício e menores custos de transação e, portanto, será considerado eficiente.  

A presente dissertação segue o entendimento acima e o seguinte plano: no primeiro 

capítulo, explicar-se-ão os conceitos básicos do financiamento DIP e revisar-se-á a literatura 

norte-americana concernente ao tema. No segundo capítulo, será descrita a lógica do Direito 

de insolvência a partir da perspectiva da LaE e os obstáculos relacionados ao DIP financing. 

Em seguida, apresentar-se-á análise econômica comparativa do sistema de financiamento de 

empresas em recuperação judicial nos EUA e no Brasil – com foco nesse último. Por 

derradeiro, conclui-se que o simples “transplante” do modelo norte-americano não é panaceia 

para estimular o mercado de crédito no Brasil. Sendo assim, a mudança legal deve ser vista 

como um primeiro passo acompanhado de melhorias econômicas, políticas e sociais na 

realidade brasileira. 
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2  COMPREENDENDO O DIP FINANCING 

 

Neste primeiro capítulo, serão estudados conceitos básicos para melhor entendimento 

da problemática do financiamento às empresas em recuperação judicial, como a definição de 

crise, de financiamento e de crédito. Além disso, serão apresentados os principais meios de 

captação de recursos (debt e equity) e quem são os financiados e os financiadores DIP. Em 

seguida, serão analisadas as formas de influência dos credores no processo de recuperação 

judicial, por meio de covenants e de extensão de garantias (cross-collatelarization e roll-up). 

Por último, apresentar-se-á revisão literária sobre o assunto nos EUA. 

 

2.1 CONCEITOS BÁSICOS NA LITERATURA JURÍDICO-ECONÔMICA NORTE-

AMERICANA 

 

Debtor-in-possession financing; DIP financing; DIP loan; DIP lending; distress 

investing; ou fresh money são todos termos utilizados para definir o financiamento concedido 

às empresas em recuperação judicial ou sob o Chapter 11 – no contexto dos EUA4. Alguns 

ordenamentos jurídicos, como o canadense, fazem a distinção entre interim financing e exit ou 

new financing dependendo do momento em que o financiamento é realizado5. Nessa 

dissertação, no entanto, será utilizado o termo DIP financing, ou qualquer dos nomes acima, 

para se referir a todo empréstimo concedido à empresa após o ajuizamento do pedido de 

recuperação judicial, considerando que, no Brasil, raro é o caso de financiamento que não 

esteja aprovado pelos credores nos termos do plano de recuperação judicial.  

Aos empresários, o DIP financing serve primordialmente para suprir a necessidade 

de liquidez mais imediata da empresa e, assim, permitir a continuidade da atividade 

econômica, ou manter o going concern value6 do negócio. Sendo assim, a injeção de novos 

recursos à empresa em crise possibilita manter abertos os canais de fornecimento e custear 

gastos operacionais e de investimento necessários à manutenção da atividade no mercado. 

Aos financiadores, essa espécie de financiamento representa oportunidade de investimentos, 

 
4 O chapter 11 é uma forma de insolvência que envolve a reorganização dos negócios, dívidas e ativos de um 

devedor. Ver mais em: < https://www.investopedia.com/terms/c/chapter11.asp>. Acesso em: março 2020. 
5 O termo interim financing refere-se ao recurso concedido à empresa, por determinado período, para que o 

devedor possa negociar com os credores. Já o exit ou new financing trata-se do empréstimo necessário para 

implementar o plano de recuperação judicial ou qualquer recurso que auxilie o devedor a sair do processo 

recuperatório. 
6 Going concern value ou valor total parte do pressuposto de que o empresário continuará o negócio de maneira 

rentável. 
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haja vista que os riscos de inadimplência do devedor são compensados pela prioridade de 

recebimento do crédito e pela aplicação de juros e de taxas comparativamente mais altas que 

os empréstimos convencionais. (ELAYAN; MEYER, 2001, p.908) Nesse sentido, o DIP 

financing é conhecido como meio de tornar o processo de recuperação judicial em favor do 

credor, ou “pró-credor”, considerando o potencial dos credores de assumir o controle da 

empresa, seja pelo loan-to-own financing, seja pela conversão do débito em participação 

acionária, como se verá mais adiante neste Capítulo. Segundo Dahiya e Ray (2016, p.02), a 

popularidade do DIP financing, nos EUA, baseia-se nos direitos de controle concedidos aos 

credores. No entanto, diante do “aumento constante” desse tipo de financiamento na última 

década e da “ausência de evidências de que essa tendência se reverterá a curto prazo”, Skeel 

(2004, p.1906) alerta que “o financiamento DIP não é para todos os devedores”, dependendo 

do perfil da empresa e de suas necessidades no momento do ajuizamento do Chapter 11. 

A importância atual do DIP financing é explicada por Skeel (2003, p.11, tradução 

nossa7): 

Na última década, o financiamento após o ajuizamento da recuperação judicial 

tornou-se mais importante do que nunca. As grandes empresas que pediram 

recuperação judicial na década de 1980 tinham frequentemente uma grande 

quantidade de dívida não garantida e comparativamente pouca dívida garantida. 

Como resultado, quando pediram a recuperação judicial, o dinheiro gerado pelo 

negócio não estava todo comprometido, e o devedor podia usar esse dinheiro para 

financiar o esforço de reorganização. As grandes empresas que pediram a 

recuperação judicial, mais recentemente, muitas vezes confiaram mais fortemente na 

dívida garantida antes do pedido e, portanto, têm menos dinheiro disponível. Os 

financiadores responderam tanto à maior importância do financiamento após o 

pedido de recuperação judicial, quanto às preocupações dos credores sobre o 

processo do Capítulo 11, usando os termos dos empréstimos DIP para moldar o caso 

do Capítulo 11. 

 

Na prática, poucas são as chances de soerguimento da empresa em dificuldade 

econômica caso não sejam concedidos novos recursos que possibilitem tanto a manutenção da 

atividade, na fase de negociação com os credores, quanto a execução do plano de recuperação 

judicial em momento posterior. Em face de sua indispensabilidade, não é incomum que os 

 
7 Do original: In the past decade, post-petition financing has become more important than ever before. The large 

firms that filed for bankruptcy in the 1980s often had a large amount of unsecured debt and comparatively 

little secured debt. As a result, when they filed for bankruptcy, the cash generated by the business was not all 

spoken for, and the debtor could use this cash to finance the reorganization effort. The large companies that 

have filed for bankruptcy more recently have often relied more heavily on secured debt prior to bankruptcy, 

and thus have less cash to work with. Lenders have responded both to the greater importance of post-petition 

financing, and to creditors’ concerns about the Chapter 11 process, by using the terms of DIP loans to shape 

the Chapter 11 case. 
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administradores busquem, prudentemente, os financiadores antes mesmo do ajuizamento do 

pedido de recuperação judicial8. No entanto, a legislação falimentar norte-americana, com o 

intuito de compensar as incertezas geradas pelo empréstimo à empresa em estado de 

inadimplência, disciplinou uma série escalonada de incentivos, por meio da section 364, do 

Bankruptcy Code9. Nesse sentido, o tratamento de lei especialmente conferido aos 

financiadores busca mitigar o problema de liquidez das empresas em recuperação judicial. 

Nas palavras de Carapeto (1998, p.01, tradução nossa), “o Código quer, essencialmente, 

induzir os credores a fornecer crédito ao devedor e, ao mesmo tempo, encoraja o 

administrador judicial ou o devedor a incorrer em despesas para manter as garantias que 

asseguram um crédito”. A UNCITRAL (2004, p.115-117) vislumbra duas amplas maneiras de 

atrair o financiamento DIP: por meio do estabelecimento de prioridade de pagamento ou 

através de concessão de garantias nos ativos do devedor. Dentro disso, há inúmeros 

instrumentos que podem ser implementados pela Lei de insolvência a fim de incentivar o DIP 

financing, como demonstrado no Quadro 1: 

 

Quadro 1: Instrumentos que Podem ser Implementados pela Lei de Insolvência a fim 

de Incentivar o DIP Financing. 

I

I 

Os novos mutuantes podem ser beneficiados com prioridade acima dos credores preexistentes, 

incluindo proteção contra que sua garantia seja acionada por futuros credores; 

I

II 

Pode ser dada uma prioridade especial aos credores essenciais; 

I

III 

Os custos do financiamento de emergência podem ser considerados prioritários como despesas 

administrativas; 

I

IV 

Pode haver pagamento prioritário em relação às despesas de certos stakeholders10; 

V

V 

O novo mutuante pode ser protegido contra a declaração de nulidade do financiamento à 

posteriori. 

Fonte: PAYNE, 2017, p.05 

 

Tipicamente, o DIP financing se dá na forma de linha de crédito rotativo, ou capital 

de giro (em inglês, working capital), por cerca de um ano. As garantias do empréstimo são 

baseadas nos ativos da empresa, principalmente no estoque e nas contas a receber. Além 

disso, o financiamento DIP pode ser considerado um investimento seguro em face da 

 
8 Nesse sentido, Skeel (2004, p.1918, tradução nossa) afirma que “(…) os gestores do devedor quase sempre 

alinham o financiamento antes de realmente pedirem a recuperação judicial”.  
9 Nesta dissertação, o termo Bankruptcy Code será utilizado para se referir ao Código Falimentar norte-

americano. 
10 Stakeholder é o termo em inglês utilizado para descrever pessoa ou grupo que tem interesse na empresa. 
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obrigatoriedade de pagamento dos DIP loans para que o devedor possa sair do Chapter 1111. 

Segundo Abbott et al. (2003, p.13), o financiamento DIP deve surgir somente após esgotadas 

todas as linhas de crédito previamente aprovadas ou existentes, devido aos custos associados à 

declaração de insolvência. A afirmação, no entanto, é contestada por Carapeto (1998, p.16), 

para quem esse tipo de financiamento deve ser visto como uma “estratégia pró-ativa” do 

devedor que, na iminência de se tornar inadimplente, realiza o pedido de recuperação judicial 

para receber novos financiamentos que possam ser negociados sob melhores condições de 

acessibilidade financeira e de custo. Situação antagônica ao que ocorre quando a empresa já 

se encontra em crise financeira aguda.  

Nesse sentido, a análise casuística para determinar se os custos da recuperação 

judicial são compensados pelos benefícios do financiamento DIP compete aos 

administradores da empresa que devem levar em consideração a necessidade de recursos 

imediatos e as expectativas quanto à possibilidade de soerguimento da devedora. Além disso, 

conforme o Bankruptcy code, a autorização judicial é necessária à obtenção de crédito não 

segurado, fora do curso ordinário dos negócios, e quando concedida prioridades superiores 

aos credores. Nesse contexto, o judiciário norte-americano deve garantir que o financiamento 

crie valor, ao invés de somente transferir riqueza entre os credores, e que o empréstimo se dê 

em termos competitivos. Em outras palavras, o magistrado deve primeiramente analisar a 

viabilidade econômica do negócio e a eficiência da estratégia do plano de recuperação judicial 

em relação à alocação dos ativos da empresa. Posteriormente, o juiz deve atentar se o contrato 

de empréstimo se deu sob as melhores condições do mercado, com a comprovação de que o 

devedor analisou as potenciais fontes de financiamento quanto aos termos de garantia, taxa de 

juros, covenants, dentre outros. (TRIANTIS, 2017, p.07-08) 

Em certas decisões judiciais, o fator da escassez de crédito no mercado é utilizado 

para justificar a aprovação de “incentivos extraordinários de empréstimo”, como o uso do 

cross-collaterization e do roll up12. No entanto, pesquisa realizada por Tung (2017, p.01-02) 

demonstrou que os “incentivos extraordinários” não são impactados pelas condições 

econômicas, ao contrário dos termos padrões - como preços de empréstimo e covenants13 de 

 
11 Nesse sentido, ver: HUEBNER, 2005, p.30; DAHIYA et al., 2003, p.260; CARAPETO, 2003, p.04-05. 
12 Tais conceitos serão definidos no tópico 2.6.1. 
13 Covenants são obrigações existentes no contrato de empréstimo. 
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relatório. Logo, a (in)disponibilidade de crédito não deve ser fator determinante à autorização 

judicial do DIP financing.  

Outra crítica é quanto à rapidez que essas decisões judiciais são tomadas. Para 

Carapeto (1998, p.07 e 19), a probabilidade de sucesso da recuperação judicial é diretamente 

proporcional ao tempo que se leva para obter o financiamento, em vista da complexidade dos 

casos de DIP financing.  Portanto, em processos de insolvência em que a aprovação do DIP 

financing é obtida logo após o ajuizamento do pedido de recuperação judicial, sem que seja 

feita análise cuidadosa da situação econômica da devedora, tem-se maior probabilidade de 

insucesso no soerguimento da empresa. Paradoxalmente, Triantis (2017, p.01) afirma que a 

concessão de linha de crédito logo após o ajuizamento pode ser sinal favorável ao mercado 

quanto à viabilidade econômica do negócio. Nesse viés, dois mecanismos podem ser 

utilizados pelo Tribunal norte-americano com o objetivo de assegurar que as partes 

interessadas sejam informadas antecipadamente da necessidade de financiamento do devedor 

e da oportunidade de apresentarem suas objeções a respeito a fim de que seja realizada análise 

mais detalhada das condições do financiamento sem que a empresa fique descapitalizada 

durante esse período. O primeiro consiste na aprovação prévia de recursos suficientes à 

manutenção da atividade econômica com o fito de “evitar danos irreparáveis”, restando 

pendente a revisão integral do pedido de financiamento. Alternativamente, o Tribunal pode 

autorizar montante global de financiamento, mas que será apenas disponibilizado em parcelas 

aprovadas periodicamente pelo magistrado – chamado de drip DIP. (PAYNE, 2017, p.19) 

Como se pode observar, são muitos os assuntos relacionados ao DIP financing. Por 

isso, adiante serão aprofundados outros conceitos importantes à compreensão do tema. 

 

2.2 A CRISE NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

 

No Brasil, a Lei 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, também conhecida como Lei de 

Recuperação Judicial e Falência (LRF) ou Lei de insolvência, regula a recuperação judicial, a 

extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária. O primeiro instituto 

representa inovação trazida por esse Diploma normativo e é utilizado por empresários que 

desenvolvem atividades economicamente viáveis, porém que se encontram em estado de 

insolvência. Nesse contexto, o famigerado artigo 47, da LRF, define a crise econômico-

financeira do devedor como elemento objetivo da recuperação judicial.  
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Diversos autores, como Coelho (2017, p.62), adotam classificação tripartite para 

caracterizar a situação de crise14. Primeiramente, a crise econômica é compreendida quando 

há diminuição significativa da atividade desenvolvida pela sociedade empresária, que pode 

ocorrer ou pela retratação geral da economia, ou por problema no setor específico de atuação 

ou, até mesmo, por questões internas da empresa. Sendo assim, a empresa perde seu potencial 

competitivo por decorrência, por exemplo, de recessão econômica enfrentada pelo país, de 

pragas e de moléstias que afetam a pecuária e a agriculta, de ineficiência na alocação dos 

recursos, entre outros. Já a crise financeira15 pode ser interpretada como uma “crise de 

liquidez”, marcada pela impontualidade do empresário que não possui “caixa” para adimplir 

suas obrigações. Por fim, a crise patrimonial caracteriza-se quando há “insuficiência de bens 

no ativo para atender à satisfação do passivo”, ou seja, quando as dívidas ultrapassam o 

patrimônio da sociedade empresária. Outros autores, como Tomazette (2016, p.02-03), 

reconhecem que as mencionadas espécies de crise são as mais preocupantes, porém 

acrescentam outras classificações como a crise de rigidez, quando há “falta de adaptação da 

atividade à mudanças no ambiente externo da empresa”, e a crise de eficiência, quando “uma 

ou mais áreas da empresa, por razões diversas, operam abaixo de sua capacidade e rendem 

menos”.  

Outro conceito importante para a compreensão do tema deste trabalho é da 

insolvabilidade. A insolvabilidade trata de situação em que o devedor se encontra 

economicamente incapaz de adimplir suas dívidas, seja temporária ou definitivamente16. No 

primeiro caso, a recuperação judicial poderá ser o instrumento adequado ao soerguimento da 

atividade econômica. No segundo, quando a crise for aguda e irremediável, a decretação da 

falência da empresa é a medida eficiente. Ademais, Perin Junior (2004, p.77) distingue 

“insolvência real” – quando o “ativo é menor do que o passivo”, isto é, quando há “déficit 

patrimonial” – de “insolvência aparente”, referente à indisponibilidade de recursos do devedor 

 
14 Importante destacar que o tipo de crise não define o rumo que deve ser tomado ao soerguimento da empresa. 

Trata-se apenas de classificação didática criada pelos doutrinadores. Na prática, os três estágios de crise 

acabam coexistindo como consequência um do outro. 
15 Para Kirshbaum (2009, p.18), “a insolvência corresponde ao conceito de crise do ponto de vista financeiro”. 
16 Para Lobo (2016, p.180-181): a “insolvência é o inadimplemento definitivo e irremediável, que se dá quando o 

ativo permanente, realizável a longo prazo e circulante do devedor, estimado pelo seu valor real, é inferior ao 

passivo circulante e exigível a longo prazo”. No entanto, Pontes de Miranda (2003, p.31-32) explica que a lei 

brasileira “não se refere somente à insolvência duradoura ou definitiva, e por vezes aludem às simples 

dificuldades”. O autor faz distinção entre insolvência – “para os casos de inadimplemento” e insolvabilidade, 

“para os estados de inaptidão econômica à solução de dívida”.   
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para adimplir suas obrigações líquidas à termo, ainda que o ativo seja superior ao passivo. A 

legislação brasileira adotou sistema misto a fim de caracterizar o estado de insolvência que 

pode se dar pelo simples inadimplemento, sem razão de direito. Sendo assim, por força do 

artigo 105, da LRF, a falência pode ser requerida pelo próprio devedor – conhecida por 

“insolvência confessada”. No entanto, quando não realizada de forma espontânea, a 

“insolvência presumida” poderá ser manifestada ou pela impontualidade das obrigações 

(descrita no artigo 94, inciso I, da LRF) ou pela exteriorização dos atos legalmente listados no 

artigo 94, incisos II e III17, da LRF. (CAMPINHO, 2012, p.208)  

Na prática, a crise empresarial apresenta-se como consequência de um conjunto de 

fatores geradores da má-performance da atividade econômica. Em geral, os sintomas 

apresentam-se de maneira paulatina, no cotidiano da empresa, e, segundo avalia Sztajn (2007, 

p.249), seria papel da gestão “tomar medidas corretivas anteriormente ao agravamento do 

problema”. A crise, no entanto, pode ser decorrente tanto de causas internas como externas ao 

funcionamento da empresa. Para autores como Scalzilli et al. (2016, p.32), os fatores internos 

estão relacionados à “ineficiência empresarial” como, por exemplo, (i) desentendimento entre 

sócios; (ii) problemas decorrentes da mudança de controle societário; (iii) falta de 

profissionalização da administração; (iv) falta de experiência empresarial; entre outros. Já os 

fatores externos são decorrentes de “alterações substanciais nos ambientes econômicos e 

institucionais nos quais está inserida a empresa”18, dentre os quais: (i) mudanças na política 

cambial; (ii) fechamento de mercados; (iii) aumento de carga tributária; (iv) peso das 

obrigações trabalhistas e sociais etc. 

 
17 Art. 94. Será decretada a falência do devedor que: II – executado por qualquer quantia líquida, não paga, não 

deposita e não nomeia à penhora bens suficientes dentro do prazo legal; III – pratica qualquer dos seguintes 

atos, exceto se fizer parte de plano de recuperação judicial: a) procede à liquidação precipitada de seus ativos 

ou lança mão de meio ruinoso ou fraudulento para realizar pagamentos; b) realiza ou, por atos inequívocos, 

tenta realizar, com o objetivo de retardar pagamentos ou fraudar credores, negócio simulado ou alienação de 

parte ou da totalidade de seu ativo a terceiro, credor ou não; c) transfere estabelecimento a terceiro, credor ou 

não, sem o consentimento de todos os credores e sem ficar com bens suficientes para solver seu passivo; d) 

simula a transferência de seu principal estabelecimento com o objetivo de burlar a legislação ou a fiscalização 

ou para prejudicar credor; e) dá ou reforça garantia a credor por dívida contraída anteriormente sem ficar com 

bens livres e desembaraçados suficientes para saldar seu passivo; f) ausenta-se sem deixar representante 

habilitado e com recursos suficientes para pagar os credores, abandona estabelecimento ou tenta ocultar-se de 

seu domicílio, do local de sua sede ou de seu principal estabelecimento; g) deixa de cumprir, no prazo 

estabelecido, obrigação assumida no plano de recuperação judicial.  
18 Como explica Kirschbaum (2009, p.84): “(…) 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 (…)”. 
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Logo, a insolvência empresarial trata de situação complexa, justificada por diversos 

eventos sob controle, ou não, do empresário. Dessa forma, o diagnóstico rápido e preciso das 

causas da crise é medida determinante ao aumento da probabilidade de superação do 

problema enfrentado. A verificação da viabilidade econômica da empresa depende 

diretamente do conhecimento da sua real situação financeira, a qual deverá ser avaliada em 

conjunto com a análise de custo de recuperação da atividade em comparação com os 

benefícios gerados pela manutenção do negócio. Somente por meio dessa observação holística 

e aprofundada será possível elaborar um plano de recuperação judicial crível aos olhos dos 

credores. 

No entanto, a ausência de monitoramento dos indicadores de performance, 

impossibilita o conhecimento amplo e completo da empresa. Isso porque, em períodos de 

crise, “[...] as rotinas relacionadas a controles e apontamentos são as primeiras a serem 

deixadas de lado e, como consequência direta, as informações que serão a fonte primária para 

se chegar ao diagnóstico dos problemas, dando início ao processo de solução, tornam-se 

indisponíveis”. (MILITELLI, 2009, p.428) De efeito, a vulnerabilidade do negócio, resultante 

do atraso no reconhecimento da crise, resultará em obstáculo ao empresário, o qual tenderá a 

buscar financiamento sob condições extremamente desvantajosas e terá que recorrer a novos 

credores alheios ao histórico da atividade – o que pode agravar, ainda mais, a situação da 

empresa.  

Além da demora no reconhecimento da situação de insolvência, tem-se, no Brasil, a 

questão do postergamento do pedido de recuperação judicial. Segundo Stanghellini (2010, p. 

25), trata-se de um “problema de cultura e de incentivo”, traduzido principalmente pelo 

estigma da falência e do desconhecimento da lei. O estado de insolvência do empresário cria 

desconfiança tanto por parte dos fornecedores, que receiam não serem ressarcidos pela 

matéria-prima fornecida à recuperanda, quanto dos consumidores, que tendem a desconfiar da 

qualidade dos produtos ou serviços oferecidos pela empresa e do período de longevidade das 

atividades no mercado. Além disso, não há qualquer estímulo na Lei Falimentar para que o 

pedido de falência seja realizado pelos sócios ou acionistas, haja vista que, em caso de 

liquidação, esses são colocados em posição desvantajosa na hierarquia de pagamentos19. 

 
19 De acordo com Hart (2000, p.05, tradução nossa): “(…) se os acionistas não receberem nada na falência, então 

a administração, agindo em nome dos acionistas, farão qualquer coisa para evitar a falência, inclusive 
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Ademais, a possibilidade de sucesso do processo recuperatório é questionada pelos próprios 

administradores em face do baixo índice de soerguimento de empresas resultante de 

ineficiências relacionadas à lei e ao próprio judiciário. 

Outrossim, o afastamento de investidores e financiadores pode ser justificado pelo 

baixo rating dado as empresas em recuperação judicial no Brasil. Se não o bastante, Coelho 

(2017, p.163) aponta, ainda, o valor idiossincrático da empresa como outro fator impeditivo à 

reorganização do negócio. Isso acontece quando o valor subjetivo atribuído ao controlador da 

sociedade empresária não corresponde à importância dada pelos adquirentes, investidores e 

credores da empresa. Dessa forma, não há qualquer tipo de negociação ou rearranjo de 

interesses por meio da recuperação judicial. 

Em relação aos incentivos necessários à propositura tempestiva do pedido 

recuperatório, discutem-se alterativas para modificar o aspecto cultural20 do problema. Como, 

por exemplo, a diminuição dos custos envolvidos no procedimento concursal e a expansão do 

entendimento do instituto da recuperação judicial como instrumento de superação da crise. 

Segundo Triantis (2017, p.05), o objetivo principal da recuperação judicial é “aliviar o 

devedor do excesso de suas obrigações e restaurar desejáveis níveis de liquidez da empresa”. 

No entanto, deve-se considerar que, em geral, o procedimento recuperatório é bastante 

moroso em relação à urgência de liquidez do empresário. É evidente, pois, que a celeridade da 

autorização judiciária quanto ao financiamento de empresas em recuperação judicial é medida 

necessária ao aumento da probabilidade do soerguimento da empresa. Sob esse argumento, 

ainda que a recuperação judicial essencialmente facilite a negociação entre o devedor e os 

credores, por meio da novação das obrigações no plano, e que o automatic stay21 proporcione 

um período de folego financeiro ao empresário, “a resolução da crise geralmente depende de 

um financiamento adicional, em conjunto com uma reformulação da estrutura de capital, 

combinada ou não de realocação de ativo”. (KIRSCHBAUM, 2009, p.132) 

 

empreender projetos de investimento de alto risco e atrasar o pedido de falência. Por esta razão, deve-se 

reservar alguma parcela de valor na falência para os acionistas".”.  
20 Como aponta Dias (2012, p.26): “A legislação dos Estados-Unidos prevê que os administradores da empresa 

que ajuizarem antecipadamente o pedido sob o chapter 11 têm seus cargos mantidos e exclusividade na 

propositura do plano de recuperação judicial.  O mesmo incentivo, no entanto, não caberia no Brasil, visto que 

a legislação falimentar brasileira já permite unicamente ao devedor iniciar o processo recuperatório e que a 

mudança de gerência já é dificultada, devido ao perfil das empresas, em sua maioria de capital concentrado, 

que tem na figura do administrador também a de sócio ou acionista controlador”. 
21 O automatic stay é a disposição normativa que impede temporariamente os credores de perseguir devedores 

por montantes devidos, a partir do momento em que há decretação da falência ou o deferimento do 

processamento da recuperação judicial. Nos EUA, o automatic stay encontra-se disciplinado na section 362 do 

Bankruptcy Code. Já no Brasil, a matéria é estabelecida no artigo 6, por um prazo improrrogável de 180 dias. 
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Dessa forma, é necessária a entrada de dinheiro novo gerador de fluxo de caixa, a fim 

de atender as necessidades mais imediatas à continuação da empresa, como o fornecimento de 

matéria-prima, o pagamento das contas de água, de luz, além dos salários dos funcionários e 

de outras despesas essenciais à atividade. Para tanto, cabe ao devedor recorrer a terceiros, 

como bancos, fornecedores e investidores, que demonstrem confiança no soerguimento da 

empresa por meio do financiamento a sua atividade. Consequentemente, o financiamento às 

empresas em recuperação judicial tende a aumentar a credibilidade dos stakeholders ao 

sinalizar ao mercado que a empresa possui possibilidade real de reerguer-se economicamente.  

Segundo dicionários jurídicos, financiar significa “apoiar financeiramente”, “adiantar 

dinheiro”, ou “custear” algo. (SILVA, 2012, p.623) Na mesma direção, segue a definição de 

financiamento dada por Dias (2012, p.14) e adotada neste trabalho: 

(...) qualquer fornecimento de crédito às empresas em crise, seja por meio de mútuo, 

vendas a crédito ou adiantamento do preço de bens e serviços, destinado à realização 

de determinados objetivos mediatos e imediatos. Imediatamente, destina-se ao 

capital de giro necessário à manutenção das atividades no curto prazo, ao 

cumprimento do plano de recuperação e à realização de investimentos no médio e 

longo prazo. Mediatamente, trata-se do financiamento indispensável à superação da 

crise empresarial e ao sucesso da recuperação. 

 

Independentemente do conceito de financiamento adotado, tem-se que a entrada de 

dinheiro novo é elemento indispensável ao soerguimento das empresas em crise, visto que 

sem capital não há atividade econômica ou processo de recuperação judicial. Assim reconhece 

Coelho (2017, p.201-202) ao afirmar que o ingresso de recursos permite “ampliar a 

competitividade da sociedade devedora, contornando a crise econômica; ou desafogar o fluxo 

de pagamento dos juros bancários, saneando a financeira; ou pagar os passivos mais 

significativos, afastando a patrimonial”. Em suma, o acesso ao crédito é a premissa básica de 

todos os tipos de crise passíveis de serem enfrentadas pelos empresários em geral. 

 

2.3 CONCEITO DE CRÉDITO E SUA IMPORTÂNCIA À ATIVIDADE EMPRESARIAL 

 

Além de crise e de financiamento, outra importante definição é de crédito. 

Inicialmente o crédito possuía uma concepção moral e, até mesmo, religiosa advinda de seu 

significado etimológico: creditum, de credere, que significa crença ou confiança em latim. 

(SILVA, 2012, p.398) O credor seria aquele que empresta dinheiro confiante, com fé, de que 
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a outra pessoa corresponderá à expectativa original de retorno do crédito. No entanto, essa 

conotação cedeu espaço a uma ideia moderna, predominantemente econômica. Os primeiros 

economistas compreendiam o crédito como “o uso e o gozo de uma riqueza econômica”. 

(COMPARATO, 1968, p.27) Posteriormente, essa noção unilateral foi substituída pela de que 

o crédito seria “uma troca de bens atuais por bens futuros”22 ou “uma escolha intertemporal 

típica, do futuro para o presente”. (SADDI, 2007, p.34) Em outras palavras, crédito é um 

instrumento de circulação e transferência de riquezas, caracterizado pela permuta de bens de 

mesmo gênero no tempo e no espaço. Dessa forma, o intuito principal do crédito seria de 

disponibilizar riqueza ao devedor, quando esse não possui meios de criá-la, com a circulação 

do excedente poupado pelo emprestador. Em contrapartida, o credor receberia juros e 

correções monetárias como formas de compensar a privação da liquidez do patrimônio do 

momento em que o empréstimo é realizado até a efetivação do pagamento por parte do 

devedor. Logo, a principal diferença das operações de crédito para de outras naturezas 

encontra-se nessa contraprestação futura e suplementar ao mutuante. Outrossim, o crédito 

possui acepção jurídica. Segundo a teoria do Direito privado, crédito é o direito do sujeito 

ativo numa relação obrigacional que lhe assegura a possibilidade de exigir a prestação da 

contraparte. Por esse motivo, no Direito Romano, os credores seriam “todos aqueles aos quais 

se deve alguma coisa, por uma causa qualquer”, conforme ensinamento de Carvalho de 

Mendonça (2003, p.59). 

A partir das interpretações apresentadas, tem-se que os dois elementos23 essenciais à 

constituição de crédito são: confiança e tempo. Para Rizzardo (2013, p.05), a confiança deve 

ser considerada tanto sob o aspecto subjetivo quanto objetivo. No primeiro caso, o credor 

possui a crença de que o devedor dispõe dos requisitos morais básicos necessários à 

efetivação do negócio de crédito. Nesse sentido, com base nas características pessoais, crê-se 

que o devedor, podendo escolher, aplicará a sua capacidade econômica no adimplemento das 

obrigações assumidas. Já na segunda situação, consta a certeza, por parte do credor, de que o 

devedor possui capacidade econômica e financeira para lhe restituir a importância no termo 

 
22 Segundo Rosa Jr. (2011, p.02), no plano econômico, a doutrina elaborou os seguintes conceitos: (i) “crédito é 

a troca no tempo e não no espaço”, com Charles Guide; (ii) “crédito é a permissão de usar capital alheio”, com 

Stuart Mill; (iii) “crédito é o saque contra o futuro e confere poder de compra a quem não dispõe de recursos 

para realizá-lo”, com Werner Sombart. Para o próprio autor, “crédito é a troca de prestação atual por prestação 

futura”.  
23 Para Saddi (2007, p.39), três são os elementos constitutivos do conceito de crédito: “(i) a escolha intertemporal 

entre o futuro e o presente, entre quem tem e quem precisa; (ii) a prestação e contraprestação entre as partes, 

cuja obrigação se reveste de direito por um lado, mas de exigibilidade por outro”;  (iii) a existência de um 

mercado e a constatação de que impacta o desenvolvimento econômico”. 
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final do prazo a partir do conhecimento da renda e do patrimônio do obrigado, ou seja, das 

garantias constituídas. Em relação ao tempo, trata da existência de um prazo que compreende 

o “período de tempo mediando entre a entrega do bem e sua devolução ou pagamento”. 

(BULGARELLI, 1928, p.21)  

Quanto à importância do crédito à atividade empresarial, Souza Júnior (2007, p.63) é 

categórico ao afirmar que “os empresários necessitam de crédito para usufruir ao máximo seu 

potencial de crescimento e produção e, principalmente nos dias atuais de globalização, tornar 

seus empreendimentos competitivos”. Caso contrário, os empresários estariam limitados a 

financiar os gastos de consumo e de investimento com o capital disponível no momento da 

aplicação, o que limitaria as relações comerciais. O crédito serve, pois, para dinamizar e 

“catalisar o desenvolvimento econômico” por meio da transferência de parcela poupada da 

renda de indivíduos aos tomadores de recursos. (SADDI, 2007, p.25) Essa injeção antecipada 

de recursos na atividade econômica permite o investimento em instrumentos de produção de 

bens que posteriormente gerarão lucro ao empresário. Nesse sentido, o crédito facilita a 

manutenção de atividades viáveis no mercado, o que beneficia a comunidade como um todo - 

o Fisco, os empregados, os consumidores, os empresários.  

Ascarelli (2003, p.30) emprega o termo de “economia creditória”24 para ressaltar a 

importância do crédito no cenário econômico atual. No entanto, a necessidade de crédito é 

ainda mais visível às empresas em recuperação judicial. Nesse contexto, somente a injeção 

antecipada de recursos, em grande parte viabilizada pelas instituições financeiras, é capaz de 

garantir a continuidade das atividades com o financiamento do processo recuperatório a fim 

de evitar a destruição de valor da empresa por meio da sua liquidação. 

 

2.4 OS MEIOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS  

 

O crédito é, por vezes, entendido como dinheiro, ou capital, que permite viabilizar 

as transações de mercado. No entanto, essa não é a única forma de financiamento. Neste 

tópico serão analisados os principais meios de captação de recurso pelas empresas em 

recuperação judicial: contratação de empréstimo (debt) e participação societária (equity). 

 
24 Para Ascarelli (2003, p.30): “Economia creditória e nela os títulos de crédito constituem a construção mais 

importante do direito empresarial moderno”. 
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2.4.1Contratação de Empréstimo (Debt)  

 

Segundo estudo realizado pelo Banco Mundial, em 2005, a retenção de lucros para 

todos os portes de empresas, no Brasil, representa em média 55% do total de financiamento, 

seguido por empréstimo bancário e depois crédito de fornecedores (crédito mercantil)25. 

Essas três modalidades representam 80% do total das fontes de financiamento. Além dos 

próprios adquirentes de produtos e serviços financiarem a empresa em crise por meio de 

pagamento antecipado do preço ou de financiamento da produção, há a possibilidade - ainda 

que rara – de os acionistas ou de os sócios aportarem recursos à sociedade na qualidade de 

terceiros. Apesar da ausência de consenso entre os autores, Coelho (2017, p.324) classifica 

esse tipo de mútuo do seguinte modo: 

A segunda e última subclasse da classe dos credores subquirografários é a dos 

subordinados. Ela abrange os créditos cujo pagamento somente pode ser feito após 

a satisfação integral dos credores da falida, inclusive dos juros posteriores à massa. 

Pertencem à última categoria dos credores da falida os debenturistas titulares de 

debêntures subordinadas, na falência da sociedade emissora (LSA, art. 54, § 4º), e 

os diretores ou administradores da sociedade falida sem vínculo empregatício, bem 

como sócios da sociedade limitada ou acionista da anônima por crédito de qualquer 

natureza. Por exemplo, se quem titulariza o poder de controle de uma companhia, 

em vez de aportar nela, como capital social, os recursos necessários à exploração 

do objeto social, opta por emprestá-los, em sobrevindo a falência da mutuaria, o 

crédito do controlador é classificado como subordinado. 

 

Sendo assim, no processo falimentar os sócios ou acionistas são os últimos a 

receber os recursos eventualmente disponíveis, conforme ordem de classificação dos créditos 

na falência prevista no artigo 83, da LRF. No entanto, a concessão de mútuos pelos sócios e 

acionistas na qualidade de terceiros pode ser mais vantajosa ao representar menor 

responsabilidade subsidiária aos emprestadores em relação aos credores de capital social. 

Ademais, pode ser uma alternativa menos custosa se comparado ao empréstimo realizado 

por terceiros à sociedade. Acontece que a ausência de tratamento específico na Legislação 

Falimentar brasileira exige que a análise do financiamento seja feita caso a caso, de modo a 

evitar atos de má-fé dos sócios ou acionistas que resultem em vantagem excessiva perante os 

demais credores e em prejuízo ao interesse social da empresa. (COSTA, 2011, p.59-62) 

Outro meio de captação de recursos é a emissão, no País ou no exterior, de títulos 

de dívidas, como debêntures, notas promissórias, cédulas de crédito bancário, entre outros26. 

 
25 Segundo Kirschbaum (2009, p.127), o crédito mercantil não se trata de financiamento, mas apenas uma 

“dilação de prazo para pagamento do serviço ou de mercadoria”. 
26 A emissão de valores mobiliários é um dos meios de recuperação previsto no art. 50, inciso XV, da Lei 

11.101/05. 
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Dessa forma, se a sociedade empresária for anônima, seja de capital aberto ou fechado, pode 

emitir debêntures27, que são títulos de crédito pertencentes ao mercado de capitais, com o 

fito de gerar direito de crédito ao financiador, conforme as características descritas em sua 

escritura. As debêntures são utilizadas tanto para financiamento de projetos quanto para 

reestruturação das dívidas da empresa. Essa espécie de título de dívida apresenta benefícios 

ao devedor, tais quais: menor custo médio em relação aos empréstimos bancários e 

diminuição das garantias utilizadas. Além disso, há maior flexibilidade quanto ao perfil do 

débito, com a possibilidade de escolher o prazo de pagamento alinhado com o fluxo de caixa 

da empresa. Como também há vantagens ao credor, como por exemplo, a possibilidade de 

melhoria de sua condição original com a obtenção de nova garantia28. As notas promissórias 

comerciais – apesar de serem títulos de crédito com características muito semelhantes às 

debêntures - são instrumentos de renda fixa e de curto prazo que conferem ao seu detentor o 

direito de crédito contra a empresa emitente. Já a cédula de crédito bancário representa uma 

promessa de pagamento em dinheiro em favor de instituição financeira ou entidade a esta 

equiparada, emitida por pessoa física ou jurídica, decorrente de operação de crédito de 

qualquer modalidade – nos termos do art. 26 da Lei 10.931/2004. 

Por fim, o financiamento bancário é uma espécie de mútuo em que o “mutuário 

assume a obrigação de conferir ao dinheiro emprestado uma determinada finalidade”, 

enquanto que “o banco tem direito de proceder as vistorias confirmatórias ou, mesmo, 

entregar o dinheiro emprestado diretamente a terceiros”, a fim de evitar desvios ou 

distorções. (COELHO, 2014, p.507) A motivação dos bancos em conceder financiamento 

DIP é proteger o crédito anterior ao pedido de recuperação judicial e, com isso, aumentar a 

possibilidade de retorno do investimento. No entanto, os bancos acabam “muitas vezes se 

tornando novos acionistas no final da reestruturação, desempenham um papel ativo na 

governança”. (LI; WANG, 2016, p.04) 

Ainda que no Brasil a maior parte do financiamento de empresas provenha de 

crédito bancário, esse tipo de captação apresenta desvantagens, como elevados custos para 

obtenção. Além disso, tem-se o problema de que as instituições financeiras concedem 

 
27 A emissão de debêntures no Brasil está disciplinada nos artigos 52 e seguintes da Lei 6.404/1976 (Lei das 

Sociedades Anônimas). 
28 Sobre as debêntures, ver em: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-

derivativos/renda-fixa-privada-e-publica/debentures.htm; http://www.direitoempresarial.com.br/as-debentures-

como-instrumento-de-financiamento-e-reestruturacao-de-dividas/. Acesso em: 01/03/2018. 
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primordialmente linhas de crédito de curto prazo em resposta à instabilidade econômica 

brasileira. Uma das principais formas de fomentar o crédito mercantil utilizada pelas 

instituições financeiras é a faturização29 (ou factoring). Por meio desse contrato a 

faturizadora (nesse caso, o banco) assume a obrigação de gerir os créditos do faturizado 

(empresário) e os riscos do inadimplemento dos devedores do faturizado. Ademais, é função 

do banco garantir o pagamento das faturas objeto de faturização. (COELHO, 2014, p.519) 

Martin et al. (2009, p.1209-1212), ao analisarem os impactos da recessão de 2008 

no mercado de crédito dos EUA, concluíram que as grandes instituições financeiras eram os 

principais provedores de financiamento DIP antes do período de crise. Contudo, as 

mudanças econômicas alteraram a capacidade de empréstimo desses agentes que foram 

substituídos por bancos regionais e comunitários. Segundo a pesquisa, as instituições 

financeiras menores foram menos expostas às perdas financeiras, podendo satisfazer a 

demanda por financiamento DIP, seja emprestando diretamente às empresas de menor porte 

ou fazendo parte de grupo de bancos que financiam às grandes empresas, como, por 

exemplo, joint ventures. Com isso, tem-se a vantagem de que seus líderes tendem a ter mais 

confiança entre si e a ter melhor relacionamento com os membros da comunidade. Evidente, 

portanto, que os bancos, independente das oscilações da economia, exercem papel 

importante no fornecimento de crédito às empresas em crise.  

Em estudo comparativo, Claessens e Klapper (2003, p.14) demonstram que as 

economias com forte atuação das instituições financeiras dependem menos de procedimento 

concursais formais do que os sistemas financeiros orientados pelo mercado, pois o número 

reduzido de credores facilita a coordenação e o relacionamento entre os bancos e as 

empresas, tanto em momento anterior quanto durante a situação de crise30. No Brasil, a 

maior parte da linha de crédito fornecida pelos bancos é o capital de giro, ou crédito rotativo. 

Essa espécie de crédito representa a disponibilidade do caixa para financiar a continuidade 

das operações da empresa, como recursos para: financiamento aos clientes (nas vendas a 

prazo); manter estoques; e pagamento de compras de matéria-prima ou mercadorias de 

revenda, de impostos, de salários e dos demais custos e despesas operacionais. Sendo assim, 

Saddi (2007, p.184-185) avalia que “o crédito rotativo corresponde a quase um quarto do 

 
29 A faturização trata-se de “contrato bancário impróprio”, pois os autores divergem quanto à necessidade de 

participação de instituição financeira em um dos polos da relação negocial. 
30 Na experiência europeia há a possibilidade de financiamento a nível supranacional. Schwartz (2005, p.1205-

1206) explica que quando uma empresa importante passa por dificuldades, o próprio país de sua sede 

peticiona à Diretoria de Concorrência da União Europeia para aprovar subsídio – diferentemente do que 

ocorre nos Estados Unidos, onde a escolha quanto ao financiamento parte do mercado de crédito. 
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total de recursos concedido às empresas brasileiras”.  

Outra possibilidade de financiamento é a concessão de crédito estatal, o que 

“poderia acontecer de maneira indireta, mediante incentivos a credores dispostos a financiar 

empresas em crise, ou pela prestação de assistência direta ao devedor na obtenção de novos 

créditos junto a terceiros”. (DIAS, 2012, p.95) O incentivo estatal, portanto, poderia se dar 

de diversas formas, sendo a principal a promoção de benefícios fiscais – em contrapartida à 

relativa segurança dos DIP loans – com a possibilidade de parcelamento31 dos débitos e de 

negociação com o poder público sem certidão negativa de crédito, por exemplo. Outras 

maneiras seriam a implementação de tributações inferiores sob as operações de crédito e a 

menor exigência quanto aos depósitos compulsórios pelas instituições financeiras que, assim, 

teriam mais crédito para investir em empresas em crise. Todas essas seriam formas indiretas 

de concessão de crédito estatal. No entanto, o Estado também poderia servir de DIP lender 

às empresas dos setores mais importantes à economia e implementar agências que possam 

garantir o pagamento desses créditos. Sendo assim, o auxílio direto do Estado seria uma 

saída à escassez de DIP financing por instituições privadas e aos altos custos de um processo 

de recuperação judicial. Dessa forma, o Estado ajudaria a preservar inúmeros empregos que 

seriam extintos com a falência de empresas de grande porte.  No entanto, discute-se a 

respeito dos gastos gerados aos contribuintes em geral com a interferência estatal. Além 

disso, tem-se a dificuldade de adotar critérios para decidir quais empresas em crise deveriam 

receber o financiamento público – o que poderia encorajar o gasto das companhias com 

lobby ao invés de melhorias em seus negócios. Argumenta-se, também, a tendência do 

governo de querer controlar o curso da recuperação judicial e um possível aumento da 

inflação com o uso de vultuosos recursos estatais. (MARTIN et al., 2009, p.1205-1206; 

1217-1218)  

No Brasil, uma das principais formas de fomentar a concessão de crédito aos setores 

da economia prioritários ao Governo é através da criação de bancos de desenvolvimento 

como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (“BNDES”) – 

estabelecido pela Lei 1.628/1952. Conforme art. 3 do Estatuto Social: “o BNDES é o 

principal instrumento de execução da política de investimento do Governo Federal e tem por 

 
31 Importante inovação trazida pela Lei 13.043/2014 foi a inclusão do artigo 10-A na Lei 10.522/2002 que 

possibilita o parcelamento dos débitos, do empresário ou sociedade empresária em recuperação judicial, com a 

Fazenda Nacional. 
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objetivo primordial apoiar programas, projetos, obras e serviços que se relacionem com o 

desenvolvimento econômico e social do País”. Ainda que a função social do BNDES seja 

voltada à concessão de créditos com prazos mais longos e juros mais favoráveis em relação 

às práticas do mercado financeiro em geral, critica-se a “rígida política de concessão de 

crédito” e a ausência de “linha de crédito destinada a empresas em recuperação judicial e 

extrajudicial”. (TROVO, 2013, p.33) Na hipótese de financiamento direto pelo Estado, faz-

se necessário que tanto as condições negociadas, quanto o tratamento legal dispensado sejam 

ao menos equiparados às práticas de mercado. Independente da política pública escolhida, 

parece ser evidente que o Estado tem a função de incentivar o financiamento às empresas em 

recuperação judicial, haja vista o interesse social de preservação dessas atividades, desde que 

viáveis, e os reflexos que a bancarrota tem na economia do País. 

 

2.4.2 Participação Societária (Equity)  

 

O art. 50, inciso VI, da LRF, estabelece o aumento de capital como um dos meios 

de recuperação da sociedade em crise, compreendendo tanto o aporte de recursos de sócios e 

de novos investidores, quanto a conversão de dívida em capital. Sendo assim, o equity 

envolve um ajuste no capital social da empresa, seja através da emissão de novas quotas ou 

ações, seja por meio da conversão de débitos preexistentes em participação societária. A 

grande vantagem é que a entrada de novos sócios, via equity, permite a ampliação do know-

how da empresa e, com isso, a adoção de novas estratégias de negócio. Além disso, há a 

injeção de novos recursos sem incidência de juros, diferentemente do que acontece no caso 

das contratações de empréstimos (debt). Nesse sentido, Coelho (2017, p.202) afirma que a 

reestruturação do capital “é o meio por excelência para a recuperação da generalidade das 

empresas em estado crítico”. Isso porque se trata de um recurso de menor custo, 

considerando que “quem o presta concorda em assumir o risco de sócio e não pretende ser 

remunerado como mutuante”.  

No entanto, não se deve olvidar a dificuldade de se encontrar investidores ávidos 

para integralizar o capital da devedora em crise. Isso porque os novos sócios carecem de 

proteção na legislação brasileira, considerando que: (i) só possuem o direito de restituição 

após o pagamento de todos os outros credores (o que na prática dificilmente ocorre), visto 

que são créditos subordinados; (ii) não possuem direito de voto na assembleia geral de 

credores, nos termos do art. 43, da LRF; (iii) correm o risco de serem responsabilizados por 
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dívidas anteriores ao ingresso, entre outros.  Ademais, a urgência por recursos imediatos faz 

com que o aumento de capital não seja uma boa opção, em virtude das burocracias do 

processo quanto à necessidade de aprovação de assembleia de acionistas ou do Conselho 

Administrativo, tratando-se de sociedade anônima, ou que atinja o quórum de três quartos do 

capital social, no caso de sociedade limitada. (DIAS, 2012, p.71) Além de que o aumento de 

capital social por meio de oferta pública de ações impõe à sociedade os custos relacionados 

ao acesso ao mercado de capitais32. 

Especificamente em relação ao aumento de capital por conversão de dívida sujeita à 

recuperação judicial em ações ou quotas, tem-se a vantagem de diminuir o número de 

credores a serem pagos e, com isso, facilitar o processo recuperatório. Ademais, esse meio 

de financiamento possibilita a captação de novos recursos quando os bens da empresa se 

encontram integralmente onerados. Ainda assim, a conversão da dívida em participação 

societária é uma alternativa pouco escolhida pelos sócios administradores diante do receio de 

perda do controle da empresa e de diluição dos sócios no capital social: 

[...] na conversão de dívida em participação societária, os credores desejarão que 

sua parcela no capital seja equivalente ao valor dos respectivos créditos, enquanto 

os sócios existentes desejarão que essa parcela seja menor do que o valor dos 

créditos convertidos, para compensar a diminuição proporcional das suas 

respectivas participações, de maneira que a negociação é muitas vezes definida 

pelo custo de oportunidade para cada parte, figurando a empresa e seus 

administradores como meros espectadores. (DIAS, 2012, p.74) 

 

Além da resistência dos sócios quanto ao ingresso de terceiros na sociedade em 

decorrência da diluição de seus poderes políticos, há igualmente os custos gerados à empresa 

inerentes ao acesso ao mercado de capitais. Assim - ainda que a conversão de dívida em 

participação societária seja, por vezes, vantajosa à empresa - há uma série de impedimentos 

legais e conflitos de interesses que podem obstaculizar sua realização. 

Nos EUA, desde os anos 2000 a participação dos fundos de investimento de hedge e 

private equity cresce no mercado de financiamento DIP. De acordo com o American 

Bankruptcy Institute (“ABI”, 2012, p.21, tradução nossa33): 

 
32 Como explica Trovo (2013, p.41), “quanto menores a quantidade e a qualidade das informações disponíveis a 

potenciais investidores, maior será a remuneração exigida pelo mercado para suprir a assimetria de 

informações e compensar a pequena liquidez do título no mercado secundário”. 
33 Do original: While traditionally DIP lenders were often banks, in recent years other entities have started to 

step into this role. For example, in the 2009 bankruptcies of both chemical manufacturer Lyondell Chemical 

Company and aluminum manufacturer Aleris International, private-equity firms and hedge funds made major 

contributions to the DIP facilities, arguably marking the beginning of a larger trend toward increased private-
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Enquanto tradicionalmente os financiadores DIP eram frequentemente bancos, nos 

últimos anos outras entidades começaram a assumir este papel. Por exemplo, nas 

falências de 2009 do fabricante químico Lyondell Chemical Company e do 

fabricante de alumínio Aleris International, empresas de capital privado e fundos 

de hedge fizeram grandes contribuições para as instalações do DIP, marcando o 

início de uma tendência maior para o aumento da participação de capital privado e 

fundos de hedge no financiamento DIP. 

 

Apesar de não ser uma nova estratégia de investimento, a atuação desses credores 

institucionais e investidores alternativos tem cada vez mais se diversificado. Os números, 

inclusive, revelam a expansão dos fundos de private equity após o período de crise norte-

americano, considerando que “no período pré-crise, pelo menos um fundo de private equity 

foi emprestador DIP 25% das vezes, comparado a 53% do tempo no período pós-crise”. 

Segundo Habbu e Abraham (2011, p.13-15, tradução nossa34), a alteração explica-se pela:  

(i) tendência dos bancos de preferirem financiar empresas recém-reorganizadas;  

(ii) incapacidade dos bancos financeiros e comerciais de estenderem o empréstimo 

DIP, nessas épocas; e  

(iii) motivação dos fundos em exercer controle sob o devedor, seja através de 

participação majoritária no capital ou no Conselho. 

 

Nesse contexto, os fundos de investimento adotam a estratégia de loan-to-own 

financing35 com o intuito tanto de controlar a administração e as decisões de governança da 

empresa, quanto de possuir a maior parte das quotas/ações ou dos ativos da sociedade. Como 

também, o interesse no financiamento de empresas em crise pode ser justificado pela 

proteção de investimentos já realizados ou pela tentativa de melhorar a posição dos créditos 

sujeitos à recuperação por meio de instrumentos como o roll up. Para alguns autores, como 

Harner et al. (2014, p.186 e p.193-194), a participação dos fundos nos casos de Chapter 11 

frequentemente gera valor para todos os credores36 - isso porque aumenta a possibilidade de 

soerguimento da empresa em crise. No entanto, os autores igualmente admitem que os 

 

equity and hedge fund participation in DIP financing. Nesse sentido, ver: LI; WANG, 2016, p.01; ZUMBRO, 

2016, p.07; HARNER et al., 2014, p.178.  
34 Do original: (…) banks are more interested in providing financing to newly reorganized entity than in 

retaining an ownership stake in an entity.39 Additionally, traditional DIP lenders, such as large commercial 

banks and finance companies, were balance sheet constrained and unable to extend DIP loans. Consequently, 

private equity and hedge funds increased their DIP lending. (…) In addition, funds are much more willing to 

exert control of the debtor, either through a majority stake of the equity or board control. 
35 De acordo com Harner et al. (2014, p.182-184, tradução nossa), “os fundos buscam estratégia de loan-to-own 

em, aproximadamente, 25-30% dos casos de Chapter 11, utilizando o plano de recuperação judicial como 

principal meio para alterar o controle da empresa”. 
36 Esclarece o autor que “(...) embora os dados sugiram que as empresas almejadas por fundos têm maior 

probabilidade de soerguimento, isso poderia ser atribuído aos critérios de seleção de investimento do fundo, às 

táticas do fundo no capítulo 11, aos recursos ou à experiência do fundo ou a qualquer outra infinidade de 

fatores”.  (HARNER et al., 2014, p.193-194) 
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processos de recuperação judicial podem se tornar altamente litigiosos, longos e custosos 

com a presença desses agentes.  

Tanto os hedge funds quanto os private equities envolvem negócios de alto risco. A 

principal diferença37, no entanto, consiste no objetivo principal de cada um. Os primeiros 

priorizam o lucro máximo em curto prazo. Para tanto, investem principalmente em ativos de 

alta liquidez. Contrariamente, os últimos investem em negócios diretamente ou por meio da 

compra de empresas privadas ou da aquisição do controle de empresas de capital aberto 

obtendo ações com foco no seu potencial a longo prazo. Assim, anteriormente ao 

financiamento da empresa, os privaty equities devem considerar se: (i) há capital para 

investir nas empresas em dificuldades; (ii) as condições de investimento disponíveis fazem 

com que o investimento valha a pena; (iii) as empresas têm viabilidade a longo prazo; e (iv) 

existem investimentos mais lucrativos. (MARTIN et al., 2009, p.1215-1216) E, após 

adquirida a empresa ou seu controle, esses fundos procuram melhorá-la através de mudanças 

de gerenciamento e racionalização de operações ou expansão, com o objetivo final de vender 

a empresa com lucro, seja em particular seja através de uma oferta pública inicial no 

mercado de ações.  

Os empréstimos DIP podem representar investimentos de baixo risco aos hedge 

funds e aos private equities38. Dessa forma, os fundos exercem papel importante à economia 

ao realizarem financiamentos de grandes dimensões que, de outro modo, não poderiam ser 

supridos pelos investidores tradicionais, como os bancos. Devido a sua importância 

econômica, Martin et al. (2009, p.1213) defendem que compete ao Estado intervir quando 

“uma dessas fontes fique aquém da demanda do mercado”. No Brasil, os fundos private 

equities são regulamentados pela instrução da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nº 

578/16, com as alterações introduzidas pela instrução CVM nº 589/17, que dispõe sobre a 

constituição, o funcionamento e a administração dos fundos de investimento em 

 
37 Sobre hedge fund e private equity fund, ver: https://www.investopedia.com/ask/answers/121614/what-

difference-between-hedge-fund-and-private-equity-fund.asp. Acesso em: 01/03/2018. 
38 “Enquanto muitos credores tradicionais de DIP se tornaram mais hesitantes em fornecer financiamento DIP, a 

necessidade de financiamento DIP tem aumentado como resultado da recessão. Consequentemente, os 

empréstimos DIP têm aumentado drasticamente de preço. (...) As datas de vencimento dos empréstimos DIP 

estão a diminuir à medida que os custos aumentam. (...) Este preço atual permite que os potenciais investidores 

hedge fund e private-equity recebam retornos significativos no que tem sido historicamente um investimento 

de risco relativamente baixo sem um compromisso de capital a longo prazo”. (MARTIN et al., 2009, p.1213-

1214, tradução nossa) 



39 

 

participações (“FIP”). No entanto, Dias (2012, p.90) crítica a “(...) pouca disposição dos 

fundos de investimento para concessão de crédito de longo prazo às empresas em 

recuperação judicial, diante da baixa atratividade dessa modalidade de financiamento em 

relação a outras formas de investimento”. 

Observa-se que a prática de investimentos em empresas em recuperação judicial 

ainda não se encontra tão evoluída no Brasil em relação a outros países como os EUA, que já 

desenvolveram um mercado de créditos especializado, com agentes preparados para arrogar 

esse tipo de risco. Porém, isso apenas demonstra a necessidade de incentivos legais que 

possam alterar a cultura de investimento de um país como o Brasil, que sofre com a 

instabilidade econômica, conforme indica o estudo Demografia das Empresas e Estatísticas de 

Empreendedorismo 2017: 

 

Figura 2: Gráfico da Taxa de Sobrevivência das Empresas Nascidas em 2012, por 

Faixa de Pessoal Ocupado Assalariado – Brasil – 2013-2017. 

 
Fonte: IBGE39. 

 

Como se pode observar, a taxa de sobrevivência das empresas, após cinco anos de 

funcionamento, é de apenas 39,8%. Ademais, de acordo com o relatório de Sobrevivência das 

Empresas no Brasil, do Sebrae (2016), a falta de negociação de prazo com fornecedores, bem 

 
39 Disponível em: < https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=2101671>. 

Acesso em: 10/02/2020. 
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como a ausência de obtenção de empréstimo em bancos são duas das principais causas de 

mortalidade das empresas. Nesse sentido, o crédito mais facilitado é um dos três fatores 

determinantes que poderiam ter evitado o fechamento das empresas, na opinião dos 

empresários entrevistados nesta pesquisa. Justamente por isso, necessita-se de investidores 

dispostos a financiarem empresas em crise no Brasil. 

 

2.5 OS FINANCIADOS E OS FINANCIADORES  

 

Outra abordagem importante, no contexto do DIP financing, é examinar quem são os 

agentes econômicos que possuem legitimidade para pedir o financiamento e quem são os seus 

financiadores mais comuns. Segundo as orientações da UNCITRAL (2004, p.118, tradução 

nossa40), cabe ao administrador judicial da empresa insolvente determinar a necessidade de 

novos recursos à continuidade do negócio e à preservação do valor da massa. No entanto, a 

legislação de insolvência pode requerer a autorização judicial ou o consentimento dos 

credores à concessão de crédito às empresas em recuperação judicial a fim de aumentar a 

transparência e, consequentemente, a segurança dos financiadores. Nesse aspecto, a 

orientação internacional é de que “é conveniente reduzir ao mínimo o número de autorizações 

requeridas” dada a urgência de injeção de novos recursos às empresas em crise. (UNCITRAL, 

2004, p.117, tradução nossa) Dessa forma, quando possível, a autorização judicial ou dos 

credores deve ser dispensada diante da ausência de expertise e da falta de informações 

adicionais em relação ao administrador judicial que se encontra em melhor posição de decidir 

sobre o financiamento. 

Nos EUA, compete ao administrador judicial decidir sob a necessidade de 

financiamento, sendo que a autorização judicial ou o consentido dos credores depende do 

nível de garantia ou da prioridade de pagamento concedida. No Brasil, a Lei 11.101/05 é 

omissa quanto à legitimidade para requerimento do financiamento. Entretanto, a legislação 

brasileira disciplina, nos termos do artigo 66, que após a distribuição do pedido de 

recuperação judicial, a liberdade de atuação do devedor é limitada pela impossibilidade de 

 
40 Do original: The insolvency law should facilitate and provide incentives for postcommencement finance to be 

obtained by the insolvency representative where the insolvency representative determines it to be necessary for 

the continued operation or survival of the business of the debtor or the preservation or enhancement of the 

value of the estate. The insolvency law may require the court to authorize or creditors to consent to the 

provision of post-commencement finance. 
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alienar ou onerar bens do “ativo permanente”41, salvo evidente utilidade reconhecida pelo 

juiz, depois de ouvido o Comitê. Nas palavras de Kirschbaum (2009, p.133): 

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 decisão do Comitê, portanto, não vincula o juiz, o qual pode autorizar a alienação 

ou oneração do “ativo permanente” se entender sua “evidente utilidade”. Todavia, não se 

deve olvidar que o Comitê é um dos órgãos de representação dos credores. Dessa forma, a 

concordância do magistrado ao Comitê é indispensável à proteção dos interesses de seus 

membros. (MUNHOZ, 2007, p.315) Complementarmente, o artigo 27, da LRF, estabelece 

como uma das atribuições do Comitê de Credores, no caso de afastamento do devedor, a 

submissão à autorização do juiz quando ocorrer 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”, no período anterior à aprovação do plano de 

recuperação judicial. Enquanto que o art. 35, inciso I, alínea “f”, da LRF, prevê a deliberação 

da Assembleia Geral dos Credores (“AGC”) em “qualquer outra matéria que possa afetar os 

interesses dos credores”. Em contrapartida, Dias (2012, p.78-79) defende que a interferência 

da AGC deve se restringir aos casos de financiamento de montante elevado, sob a 

justificativa de que se “na hipótese de afastamento do devedor sua participação não é 

requisitada, tampouco será quando os negócios estão no comando do devedor e sob a 

fiscalização do administrador judicial e do comitê de credores, se houver”. 

Basicamente, qualquer interessado pode conceder financiamento DIP. No entanto, 

de acordo com a UNCITRAL (2004, p.115) há dois tipos de fontes principais de 

financiamento posteriores à abertura do procedimento de recuperação judicial. O primeiro 

tipo abrange os credores preexistentes ou fornecedores de bens que mantêm relação 

permanente com o devedor e seus negócios e podem adiantar novos fundos ou fornecer 

crédito comercial. Esse tipo de credor tende a disponibilizar o financiamento a fim de 

 
41 O Ativo Permanente, instituído pela Lei 11.638/20117, era um grupo de contas contábeis que englobava os 

recursos aplicados em bens ou direitos de permanência duradoura destinados ao funcionamento normal da 

empresa. No entanto, o termo foi extinto pela MP 449/2008, posteriormente convertida na Lei 11.941/2009, 

passando a integrar o Ativo Não Circulante – composto por: ativo realizável a longo prazo, investimentos, 

imobilizado e intangível (art.178). 
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aumentar a probabilidade de recuperar suas reivindicações existentes e, com isso, ganhar 

valor adicional através de maiores taxas cobradas pelos novos empréstimos. O segundo tipo 

engloba os novos credores, ou pure DIP financing, que se tratam daqueles sem vinculação 

anterior com o negócio e que servem como fonte secundária de crédito à devedora, 

motivados apenas pela possibilidade de retornos altos dos seus investimentos. Nesses casos, 

os créditos fornecidos pelos novos credores são chamados de offensive DIP, ou new money 

DIP, enquanto que o empréstimo fornecido pelos credores preexistentes com garantia é 

conhecido como defensive DIP. (HUEBNER, 2005, p.31) 

De acordo com Tung (2017, p.02-07, tradução nossa), nos EUA, “o financiamento 

DIP é mais comumente fornecido pelo principal credor preexistente com garantia”, que se 

utiliza do defensive DIP como meio para controlar os ativos do devedor. Dessa forma, o 

credor condiciona os novos empréstimos a maiores garantias dadas aos seus créditos 

anteriores e, consequentemente, assegura a prioridade do seu crédito obtido anteriormente ao 

pedido de recuperação judicial. Ademais, o defensive DIP aumenta o poder de barganha do 

financiador e a possibilidade de, em conluio com a empresa, extrair maiores concessões de 

credores menos informados. (CARAPETO, 2003, p.14; DAHIYA; RAY, 2016, p.03) 

Contudo, o acesso ao crédito às empresas em crise é, de maneira geral, bastante 

limitado. A limitação dá-se, principalmente, diante da dificuldade de mensurar os riscos de 

retorno dos financiadores. Conforme o guia legislativo UNCITRAL (2004, p.115, tradução 

nossa42), “a certeza de que será dado tratamento especial” tanto aos credores preexistentes 

quanto aos novos credores incentiva o financiamento às empresas em recuperação judicial. 

Entretanto, os credores preexistentes possuem interesses adicionais em facilitar o 

financiamento a esses negócios, tais como: o relacionamento em curso com o devedor; a 

garantia de que os termos de seus empréstimos anteriores não serão alterados; e a 

possibilidade de que a prioridade de pagamento possa ser dada a outro credor caso não 

disponibilize o financiamento. Complementarmente, Carapeto (2003, p.06-07) destaca quatro 

razões essenciais pelas quais os credores preexistentes fornecem crédito DIP, conforme o 

Quadro 2: 

 

 
42 Do original: The inducement for both types of lender is the certainty that special treatment will be accorded to 

the post-commencement finance.  
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Quadro 2: Razões Essenciais pelas quais os Credores Preexistentes Fornecem 

Crédito DIP. 
I Dar aparência de normalidade aos negócios, servindo de sinal positivo aos clientes e aos 

fornecedores da empresa;  

II Garantir a continuidade do valor de suas garantias;  

III Evitar o enfraquecimento de suas reivindicações preexistentes com eventual entrada de novo 

credor;  

IV Adicionar garantias às reivindicações anteriores, por meio do cross-collateralization. 
Fonte: CARAPETO, 2003, p.06-07. 

 

Diante da relação previamente estabelecida com a devedora, os credores 

preexistentes possuem vantagem informacional, isto é, maior conhecimento a respeito da 

posição financeira do devedor e sobre seu setor de atuação, o que diminui consideravelmente 

os custos de transação envolvidos no empréstimo. (SARRA, 2011, p.601) Dahiya et al. 

(2003, p.261-262) afirmam que esse pode ser um fator capaz de afetar tanto a probabilidade 

de uma empresa emergir do Chapter 11, quanto o tempo gasto em recuperação judicial. 

Primeiramente porque, a partir dessas informações, os financiadores desempenham “papel de 

triagem”, o que lhes permitem escolher as empresas em dificuldade que são mais fortes ou 

viáveis economicamente. Segundo porque o acesso à informação facilita o “papel de 

monitoramento” dos credores em relação aos devedores. Logo, ambas as funções 

possibilitam a resolução mais rápida do processo de insolvência, tanto em direção ao 

soerguimento quanto à liquidação da atividade econômica. Evidente que, apesar do interesse 

próprio do credor de ver satisfeito seu crédito, o foco da lei deve ser a preservação da 

empresa economicamente viável e a liquidação daquelas que não conseguem mais 

sobreviver no mercado, com a alocação eficientemente dos seus ativos. Dessa forma, a 

escolha quanto ao destino do negócio não deve ser feita apenas baseada no fator tempo, mas 

sim na capacidade da empresa de gerar benefícios sociais. 

Skeel (2004, p.1928) propõe que o modelo ideal à resolução do processo 

recuperatório seria a separação total dos créditos anteriores e posteriores ao pedido de 

recuperação judicial, cada qual com seu tratamento e sistema de garantias. No entanto, o 

autor admite que muitas vezes não há ativos desonerados suficientes para apoiar o novo 

empréstimo. Nesses casos, os credores preexistentes são a única alternativa disponível ao 

devedor. Por essa perspectiva, segundo amostra de pesquisa realizada por Tung (2017, p.08), 

75% dos empréstimos DIP são concedidos por credores preexistentes43 – desses, 72% dos 

 
43 Segundo outras amostras de pesquisa: "Quase sessenta por cento das vezes, alguns ou todos os financiadores 

preexistentes da empresa também fornecem financiamento DIP. Eles são os financiadores que melhor 
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defensive DIP financiadores possuíam garantias sob todos os ativos do devedor. Ademais, a 

urgência de dinheiro novo na fase inicial da crise faz com que as principais fontes de 

financiamento sejam os atuais parceiros comerciais do devedor em função da dificuldade de 

se prospectar novos credores que possam, em tempo, analisar a situação financeira da 

empresa e pesar os custos e benefícios do empréstimo44.  

De maneira oposta, o empréstimo concedido pelo novo financiador também pode 

apresentar algumas vantagens, entre elas uma menor exposição aos riscos do 

inadimplemento em razão: “(i) da preferência na ordem de créditos e (ii) do aprimoramento 

das informações prestadas pelo devedor, com o intuito de melhor convencê-lo da concessão 

do crédito” (KIRSCHBAUM, 2009, p.137). Além disso, tem-se o aumento da credibilidade 

do mercado, considerando que o novo crédito representa maiores recursos para a execução 

do plano de recuperação judicial e a mitigação do problema do underinvestment45, causado 

pelo excesso de dívida. Nesse último, há a tendência de os credores preexistentes estarem 

dispostos a investir, ainda que o empréstimo DIP não seja rentável, desde que o nível de 

recuperação do empréstimo anterior seja alto o suficiente. Sendo assim, os empréstimos DIP 

de credores preexistentes podem induzir ao problema do overinvestment. Esse fator, no 

entanto, deve ser levado em consideração pelos juízes, visto que empréstimos realizados por 

credores preexistentes podem representar solução às empresas que enfrentam o problema do 

subinvestimento, enquanto que “para empresas propensas a mudanças de risco, a maior 

exigência de rentabilidade de um novo credor DIP proporcionaria melhor monitoramento”. 

(DAHIYA; RAY, 2016, p.04 e 13, tradução nossa) 

Ademais, quanto à escolha dos financiadores das empresas em crise, os juízes de 

insolvência tendem a suspeitar menos dos novos credores, porque muitas vezes estão 

 

conhecem as finanças do devedor". (SKEEL, 2004, p.1917 – 1918, tradução nossa) "Dos 154 pedidos dos 

quais fomos capazes de localizar o credor DIP, bem como o credor preexistente, 89 (58%) obtiveram 

empréstimos DIP de seus credores preexistentes". (DAHIYA et al., 2003, p.265, tradução nossa) "(...) em 

média 42,7% dos emprestadores DIP eram credores preexistentes". (CARAPETO, 2003, p.14, tradução nossa) 
44 No entanto, Zumbro (2016, p.16) alerta que se deve levar em consideração o requerimento do Bankruptcy 

Code de que o devedor deve provar a obtenção do melhor financiamento disponível no mercado para fins de 

prioridades de crédito.  
45 Triantis (1993, p. 924) explica que o empréstimo realizado por credor preexistente pode mitigar o problema de 

underinvestment, mesmo que não seja concedida prioridade de crédito. Isso porque esse tipo de credor possui 

menos gastos de triagem. Dessa forma, a empresa possui mais capital e é capaz de fazer maiores investimentos. 

Nesse contexto, a dação em garantia poderia estimular um investimento excessivo, acarretando o problema do 

overinvestment. 
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preocupados com a tentativa do credor preexistente de utilizar o financiamento DIP apenas 

para melhorar o status do seu crédito anterior. Por esse motivo, Kohn et al. (1995, p.08-09) 

argumentam que o “financiador puro deve ter sua conduta verificada apenas pela 

concorrência de mercado”. Entretanto, a opinião dos autores pode se ser contestada, 

considerando que os agentes econômicos, ainda que participantes do mercado, não devem 

ser eximidos do exame de legalidade feito pelo Judiciário, principalmente, diante da 

assimetria de informação dos credores em geral. 

Em um primeiro momento, Skeel (2003, p.32 e 42, tradução nossa) advertiu que “os 

tribunais devem ser especialmente cautelosos quando o devedor obtém financiamento DIP 

de um credor preexistente e deve invalidar provisões que melhorem o status de um 

empréstimo anterior". No entanto, em artigo publicado posteriormente, o próprio autor 

reconheceu que o devedor pode se beneficiar dessa situação, já que esses credores anteriores 

podem estar mais dispostos a emprestar sob melhores condições, como, por exemplo, 

menores taxas de juros, e que excluí-los da lista de financiadores DIP seria desperdício de 

sua capacidade de informação – ainda que essa vantagem possa ter efeito inibidor sobre a 

disposição de outros emprestadores de fornecer um empréstimo. (SKEEL, 2004, p.1927) A 

melhor alternativa, portanto, não seria a invalidação dessas provisões, considerando que, 

dessa forma, restringir-se-ia ainda mais o acesso ao crédito às empresas em crise.  

Logo, o empréstimo efetuado por credores preexistentes, em muitos casos, pode ser 

benéfico à empresa – por vezes, a única opção – assim como o financiamento pelos novos 

credores apresenta também vantagens próprias, como demonstrado. De acordo com a 

UNCITRAL (2004, p.117– 118, tradução nossa46), “a autorização judicial deve ser requerida 

sempre que a garantia ou a prioridade de pagamento a ser dada afetará direitos 

preexistentes”. Nesses casos, a análise casuística, com ênfase no interesse social, é 

imperativa.  

 

 

 

 

 

 
46 Do original: […] where the security or priority to be given affects the interests, for example, of existing 

secured creditors and those secured creditors do not support what is proposed, approval of the court should be 

required. 
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2.6 A INFLUÊNCIA DO CREDORES: COVENANTS 

 

Os covenants são instrumentos de governança corporativa de extrema importância 

nos casos de DIP financing que envolvam, sobretudo, bancos e grandes empresas. Esses 

termos de financiamento são utilizados contratualmente com o intuito de prevenir custos de 

agência47 ao permitir maior controle dos credores sob as decisões dos administradores. Na 

visão de Kirschbaum (2009, p.86): 

[...] 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. 

 

Já nos EUA, Skeel (2004, p.1921) afirma que os covenants preenchem um “vácuo de 

governança” à medida que o Bankruptcy Code disciplina maior parte do poder de decisão da 

empresa aos seus administradores48. Os covenants seriam termos nos acordos de 

financiamento que restringem a discricionariedade dos administradores ao impor uma série de 

obrigações à devedora. Nesse sentido, qualquer violação a essas determinações é considerada 

um “evento de inadimplemento”, possibilitando ao financiador antecipar o vencimento da 

dívida e iniciar a execução dos ativos do devedor, independentemente de autorização judicial 

ou da vigência do stay period. (TRIANTIS, 2017, p.10) 

Por um lado, os covenants podem ser classificados como positivos49, quando exigem 

relatórios financeiros – incluindo previsões de fluxo de caixa – e definem tarefas que devem 

ser cumpridas pela empresa, como manter um mínimo de capital. Por outro, os covenants são 

 
47 Um custo de agência é um tipo de despesa interna da empresa que provém das ações de um agente agindo em 

nome de um mandante. Um exemplo de relação agente-principal é a relação entre a administração de uma 

empresa (agente) e seus acionistas (principal). 
48 No contexto norte-americano, segundo Kohn et al. (1995, p.21), os riscos de responsabilidade sob os 

financiadores por controlarem a empresa em recuperação judicial são consideravelmente diminuídos com o 

exercício desse “controle indireto”. No entanto, qualquer alteração nos termos dos covenants necessita da 

aprovação do juízo de insolvência. 
49 Exemplos de covenants positivos são ilustrados por Dias (2012, p.207), como: “[...] apresentar diversas 

informações e relatórios, em periodicidade semanal, mensal e anual, incluindo relatórios financeiros, relatórios 

de bancos e consultores, plano de negócios, ações judiciais em curso nas quais o devedor seja parte, relatórios 

de auditores, projeções, notificações por inadimplemento, evolução de fluxo de caixa, bens e recebíveis 

oferecidos em garantia, além de permitir que profissionais externos examinem livros, verifiquem o material 

reportado aos credores e controlem os estoques. Isso sem falar da obrigação de pagamento de seguros e de 

impostos nos respectivos vencimentos”. 
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ditos negativos quando restringem as decisões operacionais e de despesas da devedora que 

possam afetar o risco do empréstimo. (CHATTERJEE et al., 2004, p.11-12) Outro tipo de 

covenant é o milestone, utilizado para restabelecer alguns prazos importantes previstos em lei, 

como o do ajuizamento e da aprovação do plano de recuperação judicial com a intenção de 

tornar mais célere o processo recuperatório, em benefício dos credores. No entanto, os 

milestones devem ser utilizados com cautela, pois “prazos demasiadamente apertados podem 

beneficiar os credores hierarquicamente superiores – como os credores DIP – à custa dos 

credores inferiores”. (TUNG, 2017, p.02, tradução nossa) Ainda que não seja expressamente 

autorizado pelo Bankruptcy Code, esse tipo de covenant pode ser utilizado como forma de 

aumentar a eficácia do processo de recuperação judicial, na medida em que prazos mais 

exíguos evitam o deterioramento dos ativos da devedora. Para Tung (2017, p.13), proibir ou 

limitar seu uso não seria a melhor alternativa, ao passo que levaria os financiadores a 

buscarem outros meios de compensação, como, por exemplo, maiores taxas de juros.  

A obrigação dos administradores, por meio dos covenants, de prestar todas as 

informações financeiras da empresa, incluindo aquelas que não são públicas, facilita o 

monitoramento dos credores e, consequentemente, aumenta a transparência do processo de 

recuperação judicial. Nesse sentido, termos de financiamento mais rígidos servem de sinal 

positivo à credibilidade do negócio e, por isso, “estão associados a menores custos de 

empréstimos”50. (TUNG, 2017, p.05) Em compensação, a prática pode ser utilizada com o 

intuito de beneficiar os interesses dos próprios credores em detrimento do bem-estar social51. 

Outra preocupação é quanto aos incentivos aos investimentos já que “a imposição de metas 

rigorosas incentiva o investimento em projetos de alto risco e com valor presente líquido 

negativo (overinvestment), enquanto a imposição de restrições negociais limita o investimento 

em projetos de baixo risco e com valor presente líquido positivo (underinvestment)”. (DIAS, 

2012, p.207-208) Por último, o déficit de conhecimento em gerência de certos credores, em 

comparação com os administradores da empresa que possuem formação para tanto, pode levar 

a resultados economicamente ineficientes ao negócio.  

 
50 Importante estudo realizado por Tung (2017, p.06-07) examinou os impactos da crise nos covenants e concluiu 

que quando há escassez de crédito, o poder de barganha do devedor é menor, consequentemente, os covenants 

são mais numerosos e restritivos, acompanhados de maiores custos de empréstimos e frequências mais altas no 

requerimento de relatórios financeiros da empresa.  
51 Skeel (2004, p.1930-1932) alerta acerca do argumento em favor da proibição de venda direta aos financiadores 

com esse tipo de prioridade, diante da probabilidade do credor utilizar sua influência para prejudicar aos 

demais. 
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A depender do tipo de influência exercida pelo credor, o financiamento pode ser 

classificado, de acordo com a doutrina norte-americana, de duas maneiras: (i) loan oriented 

financing (“LOF”), ou loan-to-loan financing (“LTL”), quando há covenants que determinam 

apenas ingerência nas atividades da sociedade empresária; (ii) loan-to-own financing (LTO), 

ou loan-and-control financing (LCF), quando há previsão de efetiva assunção do controle da 

empresa ou aquisição de ativos pelos credores.  

Segundo Li e Wang (2016, p.02 e 17, tradução nossa), os principais protagonistas do 

financiamento DIP LTL são os credores bancários preexistentes com garantia, que “projetam 

novos contratos de dívida com cláusulas restritivas para proteger seus empréstimos em risco”. 

Enquanto que os fundos de hedge e private equity são os maiores provedores de DIP LTO, 

considerando que a intenção desses “investidores ativos” é controlar o processo recuperatório 

a fim de converter o empréstimo DIP em participação societária.  

O financiamento DIP LTL envolve o controle administrativo exercido pelos 

credores, por meio de obrigações e restrições impostas ao devedor, como condição à 

concessão de crédito à empresa. Dessa forma, o poder discricionário dos administradores é 

restringido em face de maior autonomia decisória dos credores, inclusive sob a recuperação 

judicial ao deliberar quanto à necessidade de empréstimos adicionais, de alienação de ativos, 

de melhoraria no status de credores preexistentes, dentre outras questões. Nesse cenário, 

condições excessivamente rígidas podem “desencorajar a assunção de riscos apropriados”. 

(Skeel, 2004, p.1924-1926) Entretanto, o fato de que a maioria do financiamento DIP é 

concedida pelos credores preexistentes possibilita maior flexibilidade nas negociações dos 

covenants, a fim de driblar os inconvenientes de cláusulas excessivamente rígidas, 

minimizando as externalidades negativas52 do LTL. (HABBU; ABRAHAM, 2011, p.06-07) 

Em relação ao LTO, a contrapartida ao empréstimo ultrapassa os limites da gerência 

dos credores para lhes conferir efetivo controle sob a empresa, o qual pode se dar por meio de 

aquisição de bens do devedor ou através de aumento na participação acionária. Nas palavras 

de Li e Wang (2016, p.08, tradução nossa), “os financiadores DIP (especialmente do tipo 

ativista) são capazes de controlar o processo de reorganização por negociação de posições no 

 
52 Pigou, em The Economics of Welfare (1920), abordou o fenômeno das externalidades, sendo as consequências, 

sejam elas positivas ou negativas, que certa atividade ou relação econômica provoca em relação a um terceiro. 

No contexto das empresas em crise, por exemplo, o fechamento econômico de uma atividade econômica gera 

externalidades negativas à comunidade em geral. 
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Conselho e recebendo ações da empresa recém organizada”53. Desde a virada do Século XXI, 

financiadores DIP utilizam-se dessa estratégia, especialmente durante a crise de 2008-09, nos 

EUA. (TRIANTIS, 2017, p.11) Estudo realizado por Harner et at. (2014, p.183) demonstrou 

que entre os maiores casos de insolvência nos anos 2000 a 2013 em que a empresa foi 

adquirida por fundos, 54% dos compradores eram prepetition stakeholders e 19% eram 

financiadores DIP. Nessas situações, o grande obstáculo é o conflito de interesses existente 

entre o financiador DIP que busca com o LTO adquirir a empresa pelo menor preço, enquanto 

que os outros credores pretendem maximizar o seu retorno. Os credores que mais sentem os 

impactos negativos da presença desses investidores, segundo Harner (2008, p.101-102), são 

os acionistas e os credores com garantias de nível inferior, haja vista que “tipicamente pouco 

recebem sob o Chapter 11” e que “cada centavo ou ação não distribuída a eles favorece os 

investidores ativos”.  Como visto, pode, inclusive, o credor de má-fé incluir cláusulas 

notadamente impossíveis de serem realizadas pelo devedor, como, por exemplo, prazos 

extremamente exíguos, somente com o intuito de facilitar a transferência do controle da 

empresa. Por isso, a necessidade do canal aberto de negociação entre os credores e a empresa 

devedora, em busca do equilíbrio de interesses das partes.  

Ao contrastar os dois tipos de financiamento, Li e Wang (2016, p.10, tradução nossa) 

chegam a conclusões bastante relevantes, tais como vistas no Quadro 3: 

Quadro 3: Conclusões a respeito do LTO e do LTL nos EUA. 

I Há uma tendência de aumento de concessão de LTO pelos activist investors, enquanto que os 

emprestadores bancários preexistentes que fornecem financiamento LTL têm diminuído. 
II Os credores da LTO tendem a preferir emprestar para empresas de pequeno porte e que possuem 

desempenho operacional ruim, em troca de maior ativismo. 

III As empresas do Chapter 11 são mais propensas a emergir quando os credores preexistentes 

fornecem financiamento DIP (ou seja, LTL). 

IV Enquanto que não há associação estatisticamente significativa entre LTO e a probabilidade de 

soerguimento da empresa, as empresas que recebem financiamento DIP de investidores ativistas 

têm maior probabilidade de se tornarem empresas privadas, possivelmente devido à concentração 

acionária após a LTO. 

V Os credores da LTO tendem a promover internamente novos gerentes e, em seguida, trazer 

especialistas em reestruturação para as metas, que têm operações complexas, sendo que o 

tamanho da empresa está positiva e significativamente associado à probabilidade de contratações 

externas do CEO - o que não ocorre com tanta frequência nos casos de LTL. 

VI Os mutuantes LTL têm poucos incentivos para alterar o conselho de administração, considerando 

as responsabilidades legais implicada na mudança enquanto que os credores LTO tendem a se 

preocupar com as práticas de governança da empresa por se beneficiarem, posteriormente, com 

essas melhorias. 
Fonte: LI; WANG, 2016, p.10. 

 
53 Estatisticamente, os mencionados autores apontam que em 58% dos casos, em que há LTO, há pelo menos um 

activist investor nesses Conselhos. 
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Vê-se, pois, que o tipo de covenant adotado possui forte influência sob o destino 

econômico-financeiro das empresas em recuperação judicial. O Bankruptcy Code é bastante 

restritivo quanto à mudança na administração do negócio, de forma que o judiciário norte-

americano apenas aponta um trustee para assumir a empresa em casos extremos de 

ilegalidade. Sendo assim, o LTO, ao permitir maior controle por parte dos credores, deve 

também ser visto com restrição. No entanto, a alteração do controle da empresa pode vir a ser 

uma alternativa eficiente, quando deslocar os ativos às mãos de gestores mais bem 

preparados. 

 

2.6.1 Cross Collateralization e Roll Ups 

 

Em essência, o financiador da empresa em crise utiliza o poder de barganha para 

aprimorar seu posicionamento econômico em relação aos demais credores. Para tanto, 

apropria-se de dois instrumentos que provocam a extensão de garantias existentes, o cross-

collateralization e o roll-up. Antagonicamente, esses mecanismos podem ser vistos como: (i) 

forma de incentivar o empréstimo de recursos por credores preexistentes após o pedido de 

recuperação judicial; ou (ii) prática abusiva de controle por esses mesmos credores.  

No cross-collatelarization, há a conversão do crédito preexistente em crédito 

segurado e não sujeito à recuperação judicial, com a concessão de garantia capaz de segurar 

tanto o novo crédito quanto o anterior. Dessa maneira, o credor preexistente aumenta o 

retorno do crédito anterior - ainda que o benefício se dê em detrimento de outros credores54. 

Simultaneamente, a empresa se favorece com o novo empréstimo concedido por credor com 

quem possui relação preestabelecida55. (TRIANTIS, 2017, p.08) Além da necessidade de 

concessão de novo empréstimo por credor preexistente que seja - parcialmente ou 

completamente - não segurado, outras condições são averiguadas pela Corte norte-americana 

quando da autorização judicial ao uso de cross-collateralization, tais como ilustrado no 

Quadro 4: 

 

 
54 Haja vista que se a garantia não fosse utilizada para o cross-collateralization, seria distribuída igualmente 

entre todos os credores preexistentes. 
55 O leading case que estabeleceu as provisões do instituto nos EUA foi Matter of Saybrook Manufacturing 

Co., 963 F.2d 1490 (11th Cir. 1992), que concluiu que “o cross-collateralization não é permitido pelo 

Bankruptcy Code. (SKEEL, 2003, p.32) 
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Quadro 4: Condições Averiguadas pela Corte Norte-Americana quando da Autorização 

Judicial ao Uso de Cross-Collateralization. 
I A impossibilidade de continuação das operações sem o novo financiamento;  

II A impossibilidade de obtenção de financiamento por outros meios;  

III A indisponibilidade do financiador em aceitar outros termos;  

IV O atendimento ao melhor interesse dos credores e da massa.  
Fonte: CARAPETO, 1998, p.14. 

 

A cautela quanto aos requisitos acima é devida porque “o cross-collateralization 

representa nível ainda maior de prioridade em relação aos casos em que somente o DIP 

financing é concedido”. Sendo assim, o uso da cláusula somente é permitido em situações 

específicas a fim de preservar a empresa economicamente viável. Caso contrário, não é 

possível que o credor preexistente não segurado se aproprie de novo empréstimo com 

garantia com o intuito de alcançar prioridade em relação a todos os créditos, independente do 

momento do financiamento. Em relação aos investimentos, os especialistas recomendam que 

o cross-collateralization somente seja utilizado por devedores que possuam “conjunto 

atraente de oportunidade de investimentos”. (DAHIYA; RAY, 2016, p.12-13, tradução 

nossa) Além disso, acredita-se que o uso do instituto pode ser igualmente atraente aos 

investidores alternativos considerando que os credores preexistentes over-collateralized 

terão menos incentivos para querer proteger seus créditos. (LI; WANG, 2016, p.14) 

A utilização do cross-collateralization, no entanto, recebe críticas sob o argumento 

de que não há autorização expressa no Bankruptcy Code e de que gera potenciais conflitos 

com o princípio do tratamento igualitário dentro da mesma classe de credores estabelecido 

no ordenamento jurídico norte-americano. Ademais, autores, como Triantis (2017, p.02-03, 

tradução nossa56), defendem que, ao incentivar a realização de empréstimos, o cross 

collateralization pode fomentar o problema do overinvestment: 

[…] o novo crédito para um devedor nem sempre é uma coisa boa e é ineficiente se 

apoiar uma operação não viável (às vezes referida como "superinvestimento"). O 

tribunal deve garantir que o financiamento seja autorizado quando, e somente 

quando, seja eficiente - em outras palavras, quando é criado ou preservado valor 

para que nenhuma parte fique em uma situação pior como resultado do 

financiamento DIP. 

 

Nesse contexto, o cross collateralization deve ser usado de maneira restritiva, 

respeitada as condições estabelecidas pela jurisprudência norte-americana e levando em 

 
56 Do original: […] new credit for a debtor is not always a good thing and it is inefficient if it props up a 

nonviable operation (sometimes referred to as “overinvestment”). The court must ensure that funding is 

authorized when, and only when, it   is efficient – in  other  words, when value is created or preserved so that 

no party is made worse off as a result of the DIP financing. 
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consideração a eficiência das operações da empresa.  

Por outro lado, o roll-up ocorre quando o credor, detentor de créditos antes da 

petição de recuperação judicial, parcial ou totalmente não-segurado, concede crédito novo 

com a devida prioridade para recebê-lo, sob condição de esse valor ser usado para pagar seus 

créditos anteriores. A estratégia é bastante benéfica ao financiador que, assim, garante a 

prioridade dos novos créditos concedidos após o pedido de recuperação judicial, por meio da 

section 364 do Bankruptcy Code, como também assegura o adimplemento dos créditos 

anteriores que não possuíam garantia. Evidente, portanto, que o roll up oferece vantagens 

tanto ao credor – ao diminuir o risco de crédito e aumentar sua influência no processo de 

recuperação judicial – quanto ao devedor, ao aumentar os incentivos do financiador em 

conceder créditos sob termos mais favoráveis, por exemplo, com melhores taxas de juros57.  

Conforme os ensinamentos de Dahiya e Ray (2016, p.11-12), ambos institutos são 

conceitualmente semelhantes e apresentam as mesmas limitações quando da sua aplicação58. 

Recente estudo demonstrou que a presença de cláusulas de roll up e de cross-

collatelarization nos contratos de empréstimo sinalizam maior controle dos credores por ter 

uma taxa de rotatividade de CEO mais alta e por estabelecer covenants mais exigentes. 

(CHO, 2018) Nos EUA, determinadas jurisdições possuem maior disposição à aprovação do 

que outras, dependendo, muitas vezes, do montante do financiamento59. (ZUMBRO, 2016, 

p.12, tradução nossa) Contrariamente, no contexto brasileiro, o uso – tanto do cross-

collateralization quanto do roll-up - somente é autorizado quando previsto no plano de 

recuperação judicial.  

Vê-se, portanto, que o cross collateralization e o roll up são institutos importantes ao 

incentivo à concessão de crédito à empresa em recuperação judicial; porém, apresentam riscos 

de uso que podem ser mitigados quando analisados sob condições adequadamente orientadas 

ao interesse social, considerando-se a legislação e a jurisprudência de cada país. 

 
57 Nesse sentido, ver: TUNG, 2017, p.11; SKEEL, 2004, p.1926. 
58 “A Comissão do Capítulo 11 da ABI (...) também propôs que os roll-ups fossem limitados, mesmo em final 

orders, a casos excepcionais em que o devedor demonstre que as condições com roll-up são melhores do que 

os acordos de financiamento alternativos e que o empréstimo roll-up encontra-se no melhor interesse da massa. 

Na sua resposta ao Relatório da Comissão, o Loan Syndication and Trading Association argumentou que estas 

disposições "ajudam os devedores a preservar o seu going-concern value, oferecendo incentivos não 

monetários para emprestar. Proibir tais disposições impediria os devedores de obter financiamento DIP, em 

detrimento de todas as partes interessadas". (TRIANTIS, 2017, p.09, tradução nossa) 
59 De acordo com estudo realizado por Tung (2017, p.26), o uso do roll up nos EUA não possui relação com a 

disponibilidade de crédito, não se relacionando, portanto, às condições econômicas. 



53 

 

2.7 REVISÃO DO DIP FINANCING NA LITERATURA JURÍDICO-ECONÔMICA 

NORTE-AMERICANA 

 

DIP financing já foi objeto de numerosos estudos empíricos realizados nos EUA. 

Em contrapartida, há escassez de pesquisa empírica sobre o tema na academia brasileira. Em 

face dessa experiência, a Lei de insolvência norte-americana é, por vezes, considerada o 

“modelo ideal” de financiamento DIP pelos estudiosos no Brasil.  

Dois fatos históricos influenciaram o processo de expansão do DIP financing nos 

EUA. Primeiramente, as medidas adotadas por Roosevelt, entre 1933 e 1937, conhecidas 

como New Deal, que retiraram dos bancos de investimento a hegemonia dos financiamentos 

às recuperações judiciais de grande escala e, assim, permitiram a entrada de novos 

investidores. Posteriormente, em 1984, a criação de unidade especializada em DIP financing 

pelo Chemical Bank, juntamente com a inserção de outros bancos nesse mercado. (SKEEL, 

2004, p.1933; CARAPETO, 1998, p.01) Ainda que o Bankruptcy Code de 1978 tenha 

facilitado o financiamento às empresas em recuperação judicial, somente com “a onda de 

falências no início de 1990 que o DIP financing cresceu em tamanho e importância”. 

(DAHIYA et al., 2003, p.260, tradução nossa) De acordo com estudo empírico, “a proporção 

de devedores em recuperação judicial tomando empréstimos cresceu cerca de metade até o 

final da década de noventa e até 70% na década de 2000”. (TRIANTIS, 2017, p.02, tradução 

nossa) Outros autores reportam tendência ascendente similar na última década do Século 

XX60. Em 2001, 50% das empresas de capital aberto dos EUA obtiveram DIP financing. 

(AYOTTE; MORRISON, 2009, p.523) Entretanto, a crise financeira de 2008 afetou 

gravemente o mercado financeiro norte-americano61. Após 2008, apenas 17% das empresas 

norte-americanas pesquisadas saíram do processo de recuperação judicial, enquanto 46% 

delas foram vendidas. Habbu e Abraham (2011, p.14-15, tradução nossa) observam que a 

tendência de vender a empresa persiste e, inclusive, aumenta, sob a justificativa de que  os 

tribunais norte-americanos passaram a ver as vendas como uma alternativa “mais rápida, 

menos onerosa e mais fácil de executar do que a recuperação judicial”. 

 
60 Estudos realizados por Carapeto, 2003; Ayotte and Morrison, 2009; Gilson et al., 2012; Li and Wang, 2014; 

Chatterjee et al., 2004. 
61 Os impactos identificados por Habbu e Abraham (2011, p.04-05) e Martin et al. (2008, p.1207-1208), foram: 

(i) saída de importantes financiadores do mercado, como os grandes bancos; (ii) aumento das taxas de juro 

praticadas pelos financiadores remanescentes; (iii) aumento dos riscos de empréstimo, em face da limitação das 

garantias; (iv) prazos mais exíguos de vencimento dos empréstimos; (v) atraso no ajuizamento do Chapter 11, 

diante dos menores índices de sucesso das recuperações judiciais; (vi) aumento das vendas dos ativos das 

empresas. 



54 

 

 

 

Uma das questões-chave no financiamento DIP é se a empresa deve ser autorizada a 

permanecer no mercado ou se deve ser retirada o mais rápido possível a fim de evitar 

externalidades negativas. A melhor alternativa depende das condições econômicas da empresa 

em recuperação judicial, tendo em conta os custos e os benefícios provenientes da 

preservação ou da retirada da empresa. O preço do DIP financing é um fator importante nessa 

análise. Existe uma relação inversa entre os custos do empréstimo DIP e a oferta de crédito, 

ou seja, a maior disponibilidade de crédito reduz os custos de financiamento e vice-versa. 

(TUNG, 2017, p.19-22) Não obstante, não são apenas as forças de mercado que determinam o 

preço do financiamento DIP, mas outras variáveis que serão analisadas com maior 

profundidade no decorrer desta dissertação, tais como: risco de inadimplência; risco de 

liquidez; custo do monitoramento do credor; perfil do credor (se o crédito foi concedido por 

um credor preexistente ou um novo credor). Além disso, a variedade de fontes de 

financiamento disponíveis também pode ser um fator determinante na precificação do crédito. 

Um exemplo é o recente afluxo de fundos de hedge, private equity e outros investidores 

alternativos, o que aumentou a competitividade entre os credores e, consequentemente, 

diminuiu os custos dos empréstimos62. 

Os grandes estabelecimentos que exercem atividades líquidas e lucrativas são os que 

têm maiores chances de receber financiamento DIP63. (DAHIYA et al., 2003, p.266-267; 

CARAPETO, 2003, p.13 e 16) Existem dois fatores que podem alterar a indisponibilidade 

natural dos credores em conceder empréstimos às empresas em crise: a acessibilidade de 

ativos desonerados suficientes para adimplir as obrigações em caso de liquidação e a alta 

probabilidade de sucesso da recuperação judicial. (ELAYAN; MEYER, 2001, p.909-910) Em 

relação a esse último aspecto, o DIP financing está associado tanto a maior probabilidade de 

sucesso da recuperação judicial64 como a resolução mais rápida do processo de insolvência, 

seja através do soerguimento ou por meio da liquidação dos ativos da empresa. (DAHIYA et 

 
62 Nesse sentido, Zumbro (2016, p.16, tradução nossa) afirma que “os devedores podem e devem tirar proveito 

da incerteza da situação e da dinâmica competitiva do processo de empréstimo DIP”. 
63 As justificativas encontradas pelos autores são que as empresas de maior porte têm mais acesso aos mercados 

de capitais, bem como maior valor de liquidação e a preferência dos credores por ativo circulante como forma 

de garantia liquida. 
64 De acordo com Carapeto (2003, p.03), só há relação significativa entre a taxa de recuperação do crédito 

(“recovery rate”) e a obtenção de financiamento DIP se o empréstimo for de elevada monta e, especialmente, 

se concedido por novo credor. Sendo assim, para a autora, o DIP “financing” somente pode ser considerado um 

sinal positivo aos credores, quando o tamanho relativo do empréstimo for grande, pois, assim, a função de 

monitoramento é reforçada. 
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al., 2003, p.278-279) Isso porque os financiadores tendem a desenvolver dois papéis 

importantes. Primeiro, os credores selecionam sociedades com valor líquido positivo (“VLP”) 

e melhores perspectivas econômicas. Em segundo lugar, monitorizam e, com isso, facilitam 

os resultados positivos e aceleram a resolução final – principalmente quando se tratam de 

credores preexistentes. Assim, a obtenção do financiamento DIP pode ser considerada uma 

“medida de viabilidade econômica ex-post”, ao melhorar a posição financeira da empresa na 

avaliação do mercado. (NOE et al., 2007, p.248 e 254) Elayan e Meyer (2001) também 

reconhecem que a obtenção do empréstimo DIP está diretamente relacionada à resolução mais 

célere do processo de insolvência. Consequentemente, a empresa devedora deverá arcar com 

menores despesas administrativas e outros custos envolvidos na recuperação judicial.  

A causalidade entre o financiamento e os bons resultados do processo recuperatório, 

no entanto, pode ser espúria. Não há certeza entre os autores se os financiadores já selecionam 

empresas com maior probabilidade de recuperação ou se o financiamento DIP, per si, melhora 

as perspectivas econômicas da empresa. (TRIANTIS, 2017) No entanto, é evidente que a 

análise feita previamente pelos financiadores agrega “valor reputacional” à empresa e auxilia 

a “restaurar a confiança dos clientes e fornecedores do negócio”. Afinal, acreditou-se, 

suficientemente, na possibilidade de soerguimento da empresa ao ponto de investir novos 

recursos na atividade econômica desenvolvida. Nas palavras de Elayan e Meyer (2001, p.909-

910, tradução nossa65): 

[...] espera-se que o financiador de DIP avalie as habilidades de gerenciamento de 

devedores e a qualidade dos negócios da empresa. Assim, a decisão de emprestar 

revela que a empresa tem uma menor probabilidade percebida de ser liquidada. 

Além disso, a decisão e a linha de crédito recebida devem ajudar a restaurar a 

confiança dos clientes e fornecedores da empresa. Isso, por sua vez, sinaliza para o 

mercado de capitais que os credores acreditam que há uma probabilidade 

relativamente alta de a empresa se reorganizar com sucesso, emergir da bancarrota 

do Capítulo 11 e eventualmente se tornar uma entidade lucrativa. 

 

Dessa forma, a obtenção de financiamento DIP reflete positivamente no preço das 

ações e dos títulos dos negócios em geral66. (CHATTERJEE et al., 2004, p.03) Sem olvidar 

que as empresas que anunciam, simultaneamente, o financiamento DIP e o início do processo 

 
65 No original: [...] the DIP lender is expected to evaluate the abilities of debtor management and the quality of 

the firm’s business. Thus, the decision to lend reveals that the company has a lower perceived probability of 

being liquidated. Further, the decision and the line of credit received should help to restore the confidence of 

the firm’s customers, vendors, and suppliers. This in turn signals to the capital market that the lender(s) 

believe there is a relatively high probability the firm will successfully reorganise, emerge from Chapter 11 

bankruptcy, and eventually become a profitable entity. 
66 Sendo, contudo, mais significativa quando se trata de: (i) empresas de pequeno porte, devido à celeridade dos 

processos de insolvência de menor complexidade; (ii) grandes empréstimos feitos pelos bancos; (iii) credores 

preexistentes e (iv) primeira transação DIP. (CHATTERJEE et al., 2004, p.03) 
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de recuperação judicial têm reação mais favorável ao preço das ações do que quando 

realizadas separadamente. (NOE et al., 2007, p.251) 

Outra importante questão é se a utilização do DIP financing altera o incentivo ao 

investimento da empresa, tanto para financiamentos de projetos de VLP quanto de VLN, em 

face da prioridade concedida ao financiador. Conforme Triantis (2016, p.07, tradução nossa), 

“o risco de overinvestment67 e expropriação do valor é significativo, especialmente quando o 

financiador DIP recebe maior prioridade”. A justificativa da afirmação parte da concepção de 

que um nível mais alto de investimento produz um retorno maior aos equity-holders, ainda 

que em detrimento de resultados ineficientes à empresa. Isso porque “os custos e os benefícios 

acumulados para os agentes individuais que tomam decisões não correspondem aos custos e 

benefícios gerais resultantes para todas as partes”. (POMYKALA, 2001, p.21, tradução nossa) 

Já para Bebchuk e Fried (1996, p.24), o crédito segurado pode reduzir a capacidade do 

tomador de realizar investimentos excessivos (overinvestment), ou impedir a liquidação 

ineficiente dos ativos da empresa. Por outro lado, a falta de disponibilidade de garantias pode 

igualmente impedir a execução de atividades eficientes à empresa (underinvestment), gerando 

um “custo de oportunidade”68.   

No entanto, estudos mais substanciais demonstram que a transferência de riqueza dos 

credores preexistentes não segurados aos novos credores segurados não é uma preocupação 

real, pois é ausente a “coalizão de interesses entre os antigos acionistas e o novo credor para 

extrair valor dos demais credores”. (CARAPETO, 1998, p.26, tradução nossa) E os próprios 

“financiadores DIP possuem forte interesse em impedir que os administradores da devedora 

assumam riscos que prejudiquem o valor da empresa”. (SKEEL, 2014, p.1923-1924, tradução 

nossa) Inclusive, o status de “superprioridade” poderia ser usado para aumentar o valor da 

empresa, na medida em que a dação em garantia possibilita o desenvolvimento de certos 

 
67 “Em geral, os donos de uma empresa tenderão a preferir projetos de maior risco e maior retorno, uma vez que 

capturam todo o retorno adicional se os projetos forem bem sucedidos. Em contraste, os credores, como grupo, 

geralmente serão prejudicados por projetos de maior risco e retorno, porque tais projetos aumentam a 

probabilidade de a empresa falir e seus créditos não serão pagos integralmente. Este tipo de má conduta - 

escolher um projeto de risco que piora a situação dos credores por mais do que melhora a situação dos 

acionistas - é chamado de overinvestment. (BEBCHUCK; FRIED, 1996, p.19-20, tradução nossa) Na 

explicação de Triantis (1993, p.911), o overinvestment acontece quando há investimento em projetos arriscados 

de esperado valor líquido presente positivo. Já o underinvestment dá-se com o fracasso em investir em projetos 

de risco baixo e valor líquido presente positivo. Ainda para o autor, overinvestment é uma ação ineficiente, 

enquanto que o underinvestment é um problema de inércia.  
68 Os custos de oportunidade representam os benefícios que um indivíduo, investidor ou empresa perde ao 

escolher uma alternativa em detrimento de outra. 
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projetos rentáveis que, de outra forma, seriam obstaculizados pela relutância dos acionistas 

em investir em projetos de VLP que somente aumentassem a riqueza de titulares de garantias 

de nível elevado.  Logo, o DIP financing representa possível solução ao problema do 

underinvestment. (STULZ; JOHNSON, 1985, p.515; DATTA; ISKANDAR-DATTA, 1995) 

Nesse sentido, Schwartz (1997, p.430) crê que “dinheiro novo segurado por alguma garantia 

tende a criar valor para credores não segurados, como também ao devedor”, considerando que 

ao aumentar a liquidez da empresa, diminui-se o risco de falência e, consequentemente, 

aumenta-se o valor de retorno dos credores não segurados.  

Sendo assim, a concessão do DIP financing, per si, não é capaz de gerar ineficiência 

econômica. No entanto, deve o magistrado levar em consideração outros fatores69 quando da 

autorização do empréstimo, como, por exemplo, o seu montante. Isso porque “firmas com 

grandes novos empréstimos (proporcionalmente ao seu tamanho) serão sujeitas a maior 

monitoramento dos financiadores e estarão menos propensas a super-investir”. (ADAMS, 

1995, p.443, tradução nossa) Sendo assim, somente empréstimos de alto valor representariam 

sinal positivo aos credores ao beneficiar o processo de recuperação judicial da empresa.  

Outra importante condição a ser observada pelo magistrado é o tempo das decisões 

judiciais, visto que “rápidas aprovações estão associadas a liquidações”. (CARAPETO, 1998, 

p. 01 e 29) Igualmente, recente estudo norte-americano comprovou que a eficiência da 

“superprioridade” concedida aos financiadores DIP depende do perfil da devedora. Na 

explicação de Dahiya e Ray (2016, p.16), como a “superprioridade” incentiva maior número 

de investimentos, deve ser concedida às empresas que enfrentam o problema de 

“subinvestimento”, mas que, ao mesmo tempo, possuem oportunidades atrativas de 

investimento. Caso contrário, seu uso pode resultar na dissipação de recursos por meio de 

projetos de alto valor de risco negativo.  

Logo, a revisão da literatura mostra que o DIP financing é prática usual no processo 

de insolvência nos EUA. Além disso, os custos do financiamento DIP devem ser ponderados 

em relação aos benefícios de receber o financiamento e manter a empresa no mercado 

competitivo. Outrossim, os financiadores DIP tendem a direcionar o perfil da empresa alvo do 

empréstimo e, assim, desempenham duas importantes funções na recuperação judicial – 

triagem e monitoramento. Ademais, o DIP financing pode ser visto como um bom sinal ao 

 
69 Triantis (1993, p.927, tradução nossa) acrescenta outros fatores a serem observados pelo juiz, tais como: “o 

grau de insolvência, o risco dos projetos à disposição da empresa, a disponibilidade dos controlos diretos dos 

investimentos da empresa, se o mutuante é também um credor preexistente, e se a empresa pretende conceder 

ao mutuante prioridade administrativa ou garantias”. 
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mercado e, consequentemente, pode valorizar o preço das ações e dos títulos da empresa 

devedora. Finalmente, observou-se que o instituto per si não é capaz de gerar ineficiência e 

que outros fatores (como, por exemplo, tamanho do empréstimo, tempo, oportunidades 

atrativas de investimento) devem ser levados em consideração na decisão de aprovação da 

concessão do crédito. 
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3 ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO NO CONTEXTO DO DIP FINANCING 

 

O objetivo desse Capítulo é identificar os incentivos legais necessários para 

viabilizar o financiamento às empresas em recuperação judicial. Para tanto, na primeira parte, 

importantes questões serão respondidas, tais como: (i) o que é Análise Econômica do Direito? 

(ii) Quais são critérios de eficiência econômica? (iii) Quais são os objetivos da Lei de 

insolvência sob o prisma da LaE? (iv) Quais os desafios enfrentados pela Lei de insolvência 

no tocante ao incentivo do financiamento DIP? Posteriormente, na segunda parte, serão 

analisados os principais entraves do financiamento DIP sob a perspectiva da LaE. 

 

3.1 INTRODUÇÃO À ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO 

 

O Movimento de Direito e Economia, também conhecido por Análise Econômica do 

Direito (“AED”), é usualmente definido como “a aplicação da teoria e de métodos 

econométricos no exame da formação, estrutura, processos e impacto do Direito e das 

instituições jurídicas”. (BATTESINI, 2011, p.25) Portanto, utiliza-se o instrumental analítico 

e empírico da Economia, especialmente da Microeconomia, a fim de compreender, explicar e 

prever a influência das normas jurídicas sob o comportamento humano. Nessa lógica, as 

pessoas respondem a incentivos, sendo que as normas jurídicas são vistas como mecanismo 

de estímulo (ou desestímulo) de conduta. Logo, a alteração das regras terá como consequência 

a modificação das respostas comportamentais humanas, ainda que diante da mesma situação 

fática, cabendo ao Direito ajustar essa estrutura de incentivos para alcançar maior bem-estar 

social. 

De maneira geral, os juseconomistas focam em duas perguntas: (i) quais são as 

consequências econômicas de um dado arcabouço jurídico? e (ii) quais regras jurídicas devem 

ser adotadas? A primeira pergunta está relacionada ao critério de fato e refere-se à AED 

positiva (o que é); enquanto que a segunda compreende juízo de valor e corresponde à AED 

normativa (o que deve ser). Quanto a essa distinção, Gico Jr. (2012, p.18) explica que: 

A AED positiva nos auxiliará a compreender o que é a norma jurídica, qual a sua 

racionalidade e as diferentes consequências prováveis decorrentes da adoção dessa 

ou daquela regra, ou seja, a abordagem é eminentemente descritiva/explicativa com 

resultados preditivos. Já a AED normativa nos auxiliará a escolher entre as 

alternativas possíveis a mais eficiente, isto é, escolher o melhor arranjo institucional 

dado um valor (vetor normativo) previamente definido. 
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A Ciência Econômica oferece, ao operador do Direito, padrão útil através da teoria 

comportamental, que permite avaliar se as leis e as políticas públicas estão servindo ao 

objetivo social a que se destinam, a partir de critérios científicos e de método amparado na 

eficiência. Ao Direito, essencialmente hermenêutico, é dado caráter científico, através do uso 

do método empírico derivado da Economia. O diálogo entre essas duas disciplinas pode 

render bons frutos ao possibilitar compreensão mais holística dos fatos sociais, com a junção 

das perspectivas ex ante da Economia e ex post do Direito. Nas palavras de Mendonça (2012, 

p.14): 

Se o estudioso do direito está preocupado com as consequências dos conflitos que 

inevitavelmente emergem na sociedade (olhar ex post), o economista volta-se aos 

efeitos que as regras jurídicas possuem nos comportamentos das pessoas antes 

mesmo que os conflitos surjam (olhar ex ante). 

 

Diante disso, a AED assume papel socializante, à medida que não procura apenas 

soluções aos problemas já ocorridos, mas busca também preveni-los ao menor custo. Assim, 

ainda que pertencentes a campos de estudo autônomos, as duas Ciências – Jurídica e 

Econômica – podem ser consideradas complementares ao se beneficiarem mutuamente. 

Inclusive, a Economia pode auxiliar tanto o legislador – na elaboração normativa - quanto o 

julgador – na aplicação da lei nos mais diversos ramos do Direito: penal, societário, 

falimentar, concorrencial, do trabalho, de família etc. 

Além dessa estrutura de incentivos, para a LaE a função da lei é realocar os ativos, 

de modo a maximizar seu valor e minimizar as perdas. Isso porque, a teoria econômica parte 

da premissa básica de que os recursos são escassos, enquanto que as demandas humanas são 

ilimitadas. A teoria da escolha racional explica que a escassez de recursos obriga os 

indivíduos a buscarem a maximização de suas preferências, mediante ponderação dos custos e 

dos benefícios70 de suas escolhas. Dessa maneira, presume-se que o agente econômico (ou 

homo economus), por meio da racionalidade absoluta, invariavelmente escolherá a opção que 

aumentará sua riqueza ou bem-estar. É o que se entende por “processo marginalista de tomada 

de decisão”, no qual “o indivíduo somente realizará a atividade marginal, qualquer que seja 

ela, se os benefícios marginais superarem ou se igualarem aos custos marginais”. 

(MENDONÇA, 2012, p. 21) Por isso, afirma-se que toda escolha humana apresenta custos de 

 
70 Incluindo, aqui, benefícios não apenas monetários. 
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oportunidade71, ou trade offs, que representam os benefícios que um indivíduo perde ao 

escolher uma alternativa em detrimento de outra.  

De acordo com a Economia neoclássica, o comportamento coletivo é explicado pelo 

individual, haja vista que os fenômenos coletivos são o somatório das escolhas individuais. 

Para essa metodologia, que se convencionou chamar de “individualismo metodológico”, cada 

pessoa possui suas preferências que são consideradas completas, transitivas e estáveis. No 

entanto, a atual Economia comportamental critica a teoria da escolha racional por ela 

desconsiderar outras dimensões do comportamento humano, como: culturais, morais, 

políticas. Sob esse argumento, o modelo de homo economus tem racionalidade limitada, ao 

passo que representa apenas um fragmento do homem. Com base na assimetria de 

informações, o agente somente poderá escolher a melhor opção entre as conhecidas. Sendo 

assim, a opção escolhida não necessariamente será a ótima. Ademais, ainda que estejam 

presentes todas as informações, nem sempre quem decide terá condições de processá-las da 

melhor forma. Isso por que as escolhas humanas, em sua maioria, são impulsionadas por 

desejos e paixões e, portanto, não são absolutamente racionais. (MACKAAY; ROUSSEAU, 

2008, p. 28-29)  

Outro importante conceito à lógica da LaE é o de eficiência. Os economistas utilizam 

duas concepções principais para explicar a eficiência: o critério de Pareto e o critério de 

Kaldor-Hicks. De acordo com a Eficiência de Pareto, "uma sociedade é considerada eficiente 

se, e somente se, já não é possível melhorar o bem-estar de qualquer indivíduo e, ao mesmo 

tempo, nenhum indivíduo tenha sido prejudicado". (SCHÄFER; OTT, 2004, p.08, tradução 

nossa72) Esse equilíbrio chamado de “ótimo de Pareto” será atingido quando nenhuma outra 

alocação de recursos for passível de melhorar a situação de alguém sem prejudicar outrem. 

Também conhecido por eficiência alocativa, visto que os ativos se encontram sob o controle 

daqueles que mais os valorizam. Contudo, trata-se de uma "satisfação de preferências 

pessoais", pois são os próprios sujeitos que devem julgar se sua situação piorou ou não. 

(COOTER; ULLEN, 2010, p.38)  

O critério de Pareto, no entanto, recebe críticas quanto ao seu rigor ao ser utilizado 

no julgamento de questões coletivas. Isto é, quando uma ação não é considerada eficiente 

 
71 Considerar esse tipo de custo na análise de cálculo permite aos investidores a tomarem melhores decisões. Os 

custos de oportunidade (CO) podem ser traduzidos na seguinte fórmula: CO = Retorno da melhor opção 

esquecida – Retorno da opção escolhida. 
72 Do original: A society is considered efficient if, and only if, under the given endowments it is no longer 

possible to improve the welfare of any individual and at the same time no individual has been made worse off”. 
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apenas porque causa um pequeno dano a alguém, embora proporcione grandes benefícios à 

sociedade. Além disso, ele é criticado por se mostrar um critério estanque do sistema social. 

Nesse sentido, Mendonça (2012, p.23) explica que um estado pode ser “Pareto ótimo”, 

mesmo que haja "algumas pessoas em extrema miséria e outras nadando no luxo, desde que 

os miseráveis não consigam melhorar suas condições sem reduzir o luxo dos ricos".  

Já o critério Kaldor-Hicks, ou "melhoria potencial de Pareto", é usado para explicar a 

situação em que as melhorias para A são suficientemente significativas para que, com o 

resultado, A possa compensar B pelas perdas sofridas. Nesse caso, exige-se que os 

“vencedores” ganhem mais do que os “perdedores” a fim de que seja possível a reparação 

integral. Ainda que a compensação não ocorra de fato, deve ser teoricamente possível ao 

beneficiário compensar o prejudicado.  

O critério de Kaldor-Hicks também recebe críticas por negligenciar o problema da 

distribuição ao priorizar a maximização do bem-estar social. Cooter e Ullen (2010, p.31-32) 

rebatem tal questionamento ao defenderem que não cabe ao Judiciário, através do Direito 

privado, preocupar-se com a redistribuição de riqueza, devendo a justiça social estar a cargo 

das políticas públicas e dos sistemas tributários. Por outro lado, as políticas públicas devem 

ser eficientes ao ponto de evitarem as perdas, sob a justificativa de que “todo desperdício 

implica necessidades humanas não atendidas, logo, toda definição de justiça deveria ter como 

condição necessária, ainda que não suficiente, a eliminação de desperdícios”. (GICO JR., 

2012, p.27-28) Em resumo, justiça e eficiência seriam conceitos complementares e não 

contraditórios entre si. 

A visão tradicional do Direito visa à justiça; enquanto que a Economia busca a 

eficiência. A AED, no entanto, não pretende colocar uma disciplina acima da outra, como 

muitos preconizam73. Busca-se, a partir de uma perspectiva mais moderna, alcançar uma 

justiça eficiente refletida na qualidade e celeridade das decisões judiciais. Nesse cenário, as 

duas Ciências caminham lado a lado em direção ao desenvolvimento econômico. Esse 

raciocínio é proposto por Gonçalves, um dos pioneiros no estudo da AED no Brasil, por meio 

do Princípio da Eficiência Econômico-Social (“PEES”). De maneira simplificada, o PEES se 

trata de inovadora abordagem capaz de conciliar o Direito e a Economia, prevalecendo o livre 

 
73 Em relação às críticas ao Movimento de Direito e Economica, ver: ROSA, Alexandre Morais da; LINHARES, 

José Manuel Aroso. Diálogos com a Law & Economics. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. 
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arbítrio das partes desde que apresentem atitude socialmente responsável ao maximizarem 

seus interesses individuais. Em outras palavras, os agentes devem considerar a natureza 

recíproca e as consequências futuras de suas decisões no âmbito social. Para atingir esse 

objetivo, a busca pela eficiência é feita dentro de limites determinados pelo Estado, 

entendidos por Mínimo Ético Legal (“MEL”), de forma que, na aplicação de métodos 

jurídico-econômicos, seja determinante não apenas a ampliação da riqueza, mas também a 

“inclusão social como forma ideal de eliminação das externalidades”. (GONÇALVES; 

STELZER, 2014, p.272)  

Em relação aos precursores da LaE, destaca-se Coase, autor do célebre artigo The 

Problem of Social Cost, por meio do qual desenvolveu o que Stigler enalteceu como Teorema 

de Coase. Uma das principais conclusões do autor foi de que inexistindo custos de 

transação74, a solução eficiente acontecerá sempre, independentemente da escolha quanto à 

responsabilização de um ou outro sujeito envolvido. Sendo assim, quando o custo de 

transação é igual a zero, a distribuição inicial dos direitos não é necessária, visto que a 

solução eficiente será de qualquer maneira alcançada por meio da negociação entre as partes. 

Com esse ensinamento, Coase valoriza a autonomia da vontade como modo de solução de 

conflito nas situações sem custos de transação. Porém, ele mesmo reconhece que essa 

condição é irreal, uma vez que os custos podem induzir as partes a adotarem comportamentos 

economicamente ineficientes. Sendo assim, a necessidade de intervenção Estatal é justificada 

com base na prevenção ao dano socialmente mais grave. 

Ainda que a citada obra seja apontada por muitos como o marco inicial da AED75, a 

verdade é que a interação entre Direito e Economia não é fenômeno recente e que sua história 

remonta ao Direito natural76. Evidente que, nesse processo, houve períodos de maior interação 

e outros de afastamento ideológico. No cenário atual, a AED representa movimento 

heterogêneo formado por diversas correntes de pensamento que se conectam entre si por 

adotarem princípios e procedimentos metodológicos semelhantes, são elas: a Escola de 

Chicago; a Escola de Yale (New Haven); a Teoria das Escolhas Públicas (Public Choice); o 

Direito e Economia Institucional; a Nova Economia Institucional; e, a Escola Austríaca - além 

de abordagens instrumentais complementares, como a Teoria dos Jogos. Entre elas, a Escola 

 
74 Para a Economia, custos de transação são aqueles incorridos pelos agentes quando há troca econômica no 

mercado. 
75 “Costuma-se apontar o trabalho seminal de Ronald H. Coase sobre os custos sociais como o marco teórico 

inicial da análise econômica do direito [....]”. (CAVALI, 2005, p.88) 
76 Para melhor compreensão da história da AED, ver: BATTESINI, Eugênio. Direito e Economia: novos 

horizontes da responsabilidade civil no Brasil. – São Paulo: LTr, 2011. 
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de Chicago é a vertente mais difundida, com a eficiência econômica como objetivo principal e 

representantes como Ronald Coase, Gary Becker, George Stigler e Richard Posner. Apesar de 

ter alcançado maior expressão nos EUA, a AED tem sido bem recebida em diversos outros 

países. No Brasil, essas ideias vêm, gradualmente, sendo incorporadas pelos grandes 

doutrinadores e julgadores, através de vozes ativas como Guiomar Therezinha Estrella Faria 

(UFRGS) e Everton das Neves Gonçalves (UFSC). 

Revisados os principais conceitos da AED, cabe, agora, compreender a importância 

do uso desse instrumental metodológico no estudo da Recuperação Judicial, em especial ao 

incentivo do financiamento DIP. 

 

3.2 RACIONALIDADE ECONÔMICA DA LEI DE INSOLVÊNCIA 

 

A Lei de insolvência pode ser vista sob dois prismas - tradicionalista ou 

procedimentalista - que contrastam entre si, principalmente, em relação ao papel legislativo, 

aos efeitos das normas e à função do juiz, como ilustra o Quadro 5 abaixo: 

 

Quadro 5: Visão Tradicionalista x Perspectiva Procedimentalista. 
Tradicionalistas Procedimentalistas 

 

O papel da Lei de insolvência é auxiliar 

no soerguimento de empresas que, de 

outro modo, iriam à falência. 

O único papel da Lei de insolvência é impedir que 

conflitos de interesses entre credores e outros 

investidores de capital acelerem a liquidação da empresa. 

Defendem a livre atuação das forças de mercado. 

Desconsideram os efeitos ex ante das 

normas de insolvência sob os 

participantes, por acreditarem que o 

processo falimentar seja autônomo. 

Se preocupam intensamente sobre como as regras 

falimentares afetam os comportamentos dos agentes 

econômicos. 

O juiz deve ter ampla discricionariedade a 

fim de garantir o cumprimento dos 

objetivos da lei. 

O juiz é um “árbitro desinteressado” que deve controlar o 

processo para assegurar que os interesses das partes estão 

sendo considerados e que todas as informações relevantes 

estão publicamente à disposição. 
Fonte: BAIRD, 1998, p.577-579. 

 

Ao comparar as duas perspectivas, Pinheiro e Saddi (2005, p.221-222) afirmam que a 

visão tradicional do Direito se encontra voltada à “equidade” e à “justiça”; enquanto que a 

LaE (baseada na perspectiva procedimentalista) preocupa-se com a criação dos “incentivos 

corretos” a fim de mitigar as “falhas de mercado”. Assim, de acordo com essa última, a Lei de 
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insolvência deve perseguir três principais objetivos: (i) dissolver empresas ineficientes; (ii) 

realocar os ativos para agentes mais competentes; (iii) criar sistema de incentivos de 

comportamento dos agentes econômicos. Logo, aos economistas, a Lei de insolvência é vista 

como instrumento para minimizar os custos sociais, bem como diminuir o impacto das 

insolvências individuais sob a economia geral. 

Nos ensinamentos da LaE, o legislador molda a lei com o intuito de obter incentivos 

adequados. Sendo assim, as normas legais são vistas como fontes de comportamentos 

desejados, a partir da perspectiva da eficiência. Pode-se afirmar que a Lei de insolvência 

busca proporcionar os incentivos corretos para que tanto a recuperação judicial (com o 

soerguimento da empresa economicamente viável) quanto o processo falimentar (com a 

maximização do valor do ativo, através da alocação eficiente dos recursos) alcancem a 

eficiência de seus objetivos. Com isso, reforça-se a competição, ao permitir que somente as 

empresas eficientes permaneçam no mercado. Para tanto, é criado ambiente ordenado de 

negociação e de cooperação entre os credores a fim de evitar que a busca de direitos próprios, 

por meio de execuções individuais, acarrete em ineficiências econômicas. Dessa forma, 

interesses à primeira vista antagônicos são conciliados em prol dos benefícios sociais gerados 

pela preservação da empresa.  

Em linhas gerais, a Lei de insolvência tem como função principal dirimir o problema 

de ação coletiva representado pelo “Dilema do Prisioneiro”77. Nele, dois presos foram 

acusados de colaborar em um crime. Eles estão em celas separadas e não podem se 

comunicar. Cada um foi convidado a confessar. Se os dois presos confessarem, cada um 

receberá uma pena de prisão de cinco anos. Se nenhum dos dois confessar, o caso da 

promotoria será difícil de resolver, de sorte que os prisioneiros podem esperar barganhar e 

receber mandados de dois anos. Por outro lado, se um prisioneiro confessar e o outro não, 

aquele que confessar receberá um mandado de apenas um ano, enquanto o outro será preso 

por 10 anos, como demonstra a Figura 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 
77 O “Dilema do Prisioneiro” foi originalmente formulado por Flood e Dresher, em 1950. Posteriormente, Tucker 

fez a sua formalização com o tema da pena de prisão e deu ao problema geral o nome pelo qual é conhecido. 
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Figura 3: Dilema do Prisioneiro 

 

Fonte: PINDYCK; RUBINFELD, 2013, p. 471. 

 

Como exposto, os prisioneiros enfrentam um dilema. Se ambos concordassem, de 

maneira vinculativa, em não confessar, cada um deles seria preso por apenas dois anos. 

Contudo, eles não podem conversar, e mesmo que pudessem provavelmente não confiariam 

um no outro. Se o prisioneiro A não confessar, ele corre o risco de ser traído pelo seu ex-

cúmplice. Afinal, confessar é a “estratégia dominante”78 do Prisioneiro B. Da mesma forma, o 

Prisioneiro A sempre sai à frente confessando, então o Prisioneiro B deve se preocupar que, 

ao não confessar, ele será ludibriado. Portanto, ambos os prisioneiros provavelmente 

confessarão e serão presos por cinco anos. Esse é um exemplo, na Teoria dos Jogos, que 

demonstra por que dois indivíduos completamente racionais podem não cooperar, mesmo que 

pareça ser do seu interesse.  

A chamada “Tragédia dos Comuns” é um caso de Dilema do Prisioneiro que envolve 

diversos agentes. Hardin (1968) demonstra que os indivíduos tendem a negligenciar o bem-

estar social na busca de ganhos pessoais quando do uso de um bem público. Assim, se o 

recurso for limitado, cada indivíduo que consome uma unidade adicional prejudica 

diretamente outros que não podem mais usufruir do mesmo benefício. Como consequência, o 

livre acesso e a demanda irrestrita resultam na destruição do bem comum. Contextualmente, a 

empresa em recuperação judicial pode ser entendida como esse “bem comum”, de modo que a 

ausência de regras de insolvência pode resultar na predominância dos interesses individuais 

dos credos sob o interesse público de preservar o valor do negócio e aumentar o retorno para 

todos os credores. Na explicação de Souza Júnior (2007, p.358): 

Inicialmente, uma desordenada busca por satisfação individual tenderia a destroçar o 

estabelecimento do empresário, com a perda do seu valor agravada pelos altíssimos 

custos de transação decorrentes do aspecto conflituoso da situação, o que por certo 

 
78 Dominante é a estratégia considerada ótima, independentemente do que o oponente faça. (PINDYCK; 

RUBINFELD, 2013, p. 490, tradução nossa) 
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prejudicaria não só o devedor, mas principalmente o interesse dos próprios credores, 

na medida em que diminuiria o valor do patrimônio garantidor de seus créditos. É 

preciso assegurar que o interesse individual de um credor não venha a prejudicar os 

interesses da coletividade. […] Ao se estabelecer, através de norma, os parâmetros 

para satisfação dos créditos, pretende-se aumentar a eficiência do ativo para quitação 

dos débitos, além de eliminar a discricionariedade do insolvente, e, por 

consequência, seu poder de ingerência sobre o interesse dos credores, ao mesmo 

tempo em que se lhes garante um tratamento paritário (par condicio creditorum). 
 

Os modelos acima podem ser aplicados em qualquer situação em que dois ou mais 

agentes poderiam obter benefícios advindos da cooperação, porém consideram difícil ou 

custoso coordenar suas atividades. É o que acontece no contexto da recuperação judicial, em 

que a negociação pode ser particularmente difícil sem que o Estado intervenha através de 

enquadramento legal que oriente, de maneira eficiente, o comportamento dos agentes 

econômicos. Por esse motivo, a Lei de insolvência, através de mecanismo de coordenação de 

interesses, é responsável por minimizar os custos de transação, ou seja, os gastos que 

envolvem a informação, a negociação, a execução e o monitoramento do plano de 

recuperação judicial, com o intuito de garantir o resultado economicamente eficiente. Na 

falência não é diferente, pois, o próprio ato é considerado um “custo de transação adicional 

imposto ao credor, que espera receber sem ingressar no processo”. Paradoxalmente, a falência 

é uma “externalidade negativa” - quando gera sacrifícios que serão arcados por agentes que 

não a geraram, mas também é “modo de solução”, a partir do momento que a lei cria esse 

procedimento padrão como forma de minimizar os custos de inadimplência. (SADDI, 2012, p. 

341-342) Quanto à minimização dos custos de transação, Cabrillo e Depootyrt (1999, p.262, 

tradução nossa79) explicam que: 

Em qualquer contrato, as partes poderiam introduzir cláusulas que regulam o que 

deve acontecer em caso de inadimplência e como os ativos da empresa falida devem 

ser gerenciados. No entanto, os custos de transação para escrever e implementar tais 

contratos seriam muito altos. E, como o balanço de uma empresa é algo dinâmico 

que muda todos os dias, os credores seriam forçados a renegociar seus contratos 

sempre que novos credores fizessem reivindicações contra o patrimônio do devedor 

ou toda vez que o devedor adquire novos ativos ou paga suas dívidas anteriores. 

Portanto, pode ser considerado eficiente ter procedimentos padrão que regulem os 

possíveis resultados do default de uma empresa. 

 

 
79 Do original: In any contract the parties could introduce clauses regulating what should happen in case of 

default and how the assets of the bankrupt company should be managed. However, the transaction costs of 

writing and implementing such contracts would be very high. And, since a firm’s balance sheet is something 

dynamic that changes every day, creditors would be forced to renegotiate their contracts every time new 

creditors make claims against the debtor’s estate or every time the debtor acquires new assets or pays his 

previous debts. Therefore, it may be considered efficient to have standard procedures regulating the possible 

outcomes of a firm’s default. 
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Assim, ao passo que a Lei de insolvência diminui os custos de transação, aumenta a 

eficiência nas relações comerciais, considerando que ao intervir para reduzir custos de 

transação, consequentemente, evita que uma negociação dispendiosa obstrua o melhoramento 

de Pareto por meio do financiamento DIP. 

Claessens et. al (2001, p. XIX) advertem que “não existe um regime de insolvência 

ótimo”, porém alguns princípios devem ser seguidos a fim de evitar a piora na situação dos 

envolvidos. Segundo Pinheiro e Saddi (2005, p. 209) a lei deve, primeiramente, alcançar um 

resultado eficiente ex post, na medida em que maximiza o valor total dos ativos da massa 

falida com o propósito de pagar a maior quantidade de credores possível. Dessa maneira, 

qualquer decisão de venda dos ativos ou mesmo reestruturação dos negócios deve ter como 

objetivo principal o melhor resultados aos credores. Com isso, o estado de eficiência ex ante 

também é atingido, considerando que quanto maiores as garantias dadas aos credores antes do 

processo de insolvência, menores serão os custos de transação relacionados à empresa 

insolvente. No mesmo sentido, Smith e Stromberg (2004, p.10, tradução nossa80) explicam 

que: 

Embora a eficiência ex post seja sobre como maximizar o valor dos ativos em 

dificuldades financeiras, não é afetada pela forma como esse valor é dividido entre 

requerentes. Esta divisão de valor entre os requerentes, no entanto, é central para os 

incentivos desses requerentes desde o momento em que os contratos são escritos e 

podem ter efeitos importantes sobre a eficiência ex ante.  

 

Nessa lógica, a LRF pode influenciar o comportamento tanto do devedor quanto dos 

credores. Por um lado, se o devedor estiver demasiadamente protegido por lei, situações de 

moral hazard81 serão incentivadas, como o inadimplemento e a assunção excessiva de riscos 

por parte dos gestores. Nesses casos, a previsão de punições pode ser alternativa para evitar o 

comportamento oportunista do devedor. Por outro lado, se a legislação for pró-credor, haverá 

aversão a tomada de créditos e de riscos pelo devedor, de modo a desincentivar a iniciativa 

empreendedora até mesmo de projetos de valor presente líquido positivo à empresa. Ademais, 

os credores tenderão a conceder créditos irracionais ou serão incentivados a liquidar empresas 

 
80 No original: “While ex post efficiency is about maximizing the value of assets in financial distress, it is not 

affected by the way this value is split between claimants. This split of value between claimants, however, is 

central for the incentives of these claimants from the time the contracts are written, and can have important 

effects on ex ante efficiency”. 
81 Moral hazard é “quando uma parte cujas ações não são observadas pode afetar a probabilidade ou magnitude 

de um pagamento associado a um evento”. (PINDYCK; RUBINFELD, 2013, p. 713, tradução nossa) 
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ainda que essas se encontrem economicamente viáveis. (DUARTE, 2009, p.162-163) Sem 

olvidar que a Lei de insolvência também desempenha papel determinante em influenciar as 

condições do empréstimo, haja vista que uma regulamentação excessivamente pró-devedor 

fará com que o credor utilize mecanismos de compensação como, por exemplo, o 

requerimento de maior quantidade de garantias ou taxas de juros mais altas. (DAVYDENKO; 

FRANKS, 2006)  

Como demonstrado, a criação de estrutura de incentivos que aumente a eficiência 

envolve importantes trade-offs. Para que a LRF estabeleça incentivos corretos, faz-se 

necessário que tanto os direitos como os deveres dos credores e do devedor estejam 

equilibrados, como explica Costa (2015, p. 93) ao propor a aplicação do “Princípio da divisão 

equilibrada de ônus na recuperação judicial de empresas”:  

A recuperação judicial deve ser boa para o devedor, que continuará produzindo para 

pagamento de seus credores, ainda que em termos renegociados e compatíveis com 

sua situação econômica. Mas também deverá ser boa para os credores, que receberão 

os seus créditos, ainda que em novos termos e com a possibilidade de eliminação 

desse prejuízo no médio ou longo prazo, considerando que a recuperanda continuará 

a negociar com seus fornecedores. Entretanto, não se pode perder de vista que tudo 

isso se faz em função do atingimento do benefício social e, portanto, só faz sentido 

se for bom para o interesse social. 
 

A mencionada teoria sugere a superação do “dualismo pendular” por meio da 

equilibrada divisão de ônus entre credores e devedores. Nesse diapasão, o magistrado deve 

interpretar o instituto da recuperação judicial com foco na eficiência do sistema de cobrança e 

em consonância com a finalidade da lei em manter a empresa que ainda tenha potencial de 

gerar benefícios sociais.  

Como avisa Saddi (2012, p.352), “o substrato que permeia o tema tem natureza 

econômica. Portanto, além da visão tradicional da execução coletiva, há de se considerar o 

assunto por uma perspectiva mais voltada à análise econômica do direito”. A função da Lei de 

insolvência de criar mecanismo ordenado de resolução de conflitos e de coordenação de 

interesses para empresas com problemas financeiros, ou até mesmo de falidas, a fim de gerar 

resultados eficientes do ponto de vista econômico é bastante complexa. Portanto, equipe 

multidisciplinar com conhecimento não somente de Direito e de Economia, mas também de 

outras áreas, tais como Contabilidade e Administração, bem como amplo entendimento do 

funcionamento do mercado, é indispensável ao atingimento desses objetivos. A seguir será 

analisado como a boa técnica legislativa pode servir de incentivo ao financiamento DIP. 
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3.3 INCENTIVOS AO FINANCIAMENTO DE EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL 

 

Entre os principais riscos financeiros que acometem a empresa em recuperação 

judicial, ou no momento imediatamente anterior ao ajuizamento do pedido, encontra-se, em 

primeiro lugar, o “risco de liquidez”. Esse tipo de risco refere-se à situação em que o devedor 

não é capaz de cumprir o pagamento de dívidas de curto-prazo devido à impossibilidade de 

imediatamente converter garantia ou ativo físico em dinheiro. Em segundo lugar, existe o 

“risco de insolvência” - circunstância em que a empresa não consegue satisfazer suas dívidas 

de médio e de longo prazo, uma vez que o valor total do ativo é inferior ao do passivo. Em 

ambos os casos, o credor arcará com os “riscos de crédito”, ou seja, com a possibilidade de 

não receber o retorno do investimento, em razão da inadimplência do devedor. No entanto, os 

investidores calculam o risco total com base na qualidade do crédito, ou seja, analisando82 se 

os benefícios compensam os custos do empréstimo. Afinal, “o risco só existe em função do 

retorno”. (SADDI, 2009, p.78)  

Diante disso, compete à legislação falimentar incentivar o financiamento de 

empresas em crise, por meio de tratamento diferenciado - com prioridade de pagamento em 

caso de falência ou dação de garantia - aos credores que disponibilizam capital após o pedido 

de recuperação judicial. Ademais, a UNCITRAL (2004, p.119, tradução nossa83) recomenda 

que “a Lei de insolvência deve especificar que, quando os processos de reorganização são 

convertidos em liquidação, qualquer prioridade atribuída ao financiamento pós-início da 

reorganização deve continuar a ser reconhecida na liquidação”, em respeito à segurança 

jurídica dos novos credores de que, posteriormente, não haverá mudanças na decisão que 

aprovou o financiamento DIP ou que concedeu uma garantia, por exemplo. Ainda que esses 

incentivos sejam indispensáveis ao soerguimento da empresa, os direitos dos credores 

preexistentes não devem ser desconsiderados. Caso contrário, a empresa não receberia capital, 

 
82 Segundo Mendes (2009, p.98), “uma das medidas de bom senso que deve ser adotada por esse fornecedor de 

insumos (seja ele crédito, serviço ou bens) seria a avaliação detalhada do imobilizado da empresa em 

recuperação, pois será um dos indícios de que a massa terá ou não recursos para arcar com as despesas e os 

custos que incidirão sobre seus ativos [...]”. 
83 Do original: The insolvency law should specify that where reorganization proceedings are converted to 

liquidation, any priority accorded to post-commencement finance in the reorganization should continue to be 

recognized in the liquidation. 
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ainda que financeiramente saudável, por receio dos credores de terem o valor de seus créditos 

e de garantias diminuído em razão de dívidas contraídas à posteriori.  

Em princípio, seria possível afirmar que só o fato de o financiador conceder crédito à 

empresa em recuperação judicial atestaria que o credor acredita na reversão da situação de 

crise e, consequentemente, no retorno do seu investimento. Contudo, é importante diferenciar 

o investidor que pretende melhorar as expectativas de recuperação da empresa e, 

consequentemente, obter o lucro do seu investimento, do mutuante que busca apenas extrair a 

riqueza dos credores preexistentes. Em essência, esse é um problema de seleção adversa84. Na 

teoria de Triantis (1993, p. 903), o “financiamento desejável” é aquele em que o retorno 

antecipado do credor provém do pagamento esperado do uso rentável dos fundos; enquanto 

que o “financiamento indesejável” apenas efetua uma transferência de recursos dos credores 

preexistentes ao financiador DIP e aos acionistas. Dessa forma, para o autor, a 

regulamentação do financiamento DIP deve ter como objetivo permitir unicamente acordos 

“desejáveis”, uma vez que apenas estes promovem decisões ótimas de investimento e de 

utilização dos ativos. Em outras palavras, a legislação deve procurar assegurar que o devedor 

invista somente em oportunidades que maximizem o valor da empresa.   

Nesse sentido, algumas medidas úteis para garantir que a concessão de capital 

represente aumento de valor presente líquido positivo à empresa são: (i) estabelecer condições 

de empréstimo bem definidas em lei; (ii) analisar ex ante se os termos do contrato de 

financiamento coadunam com a capacidade de pagamento da devedora; (iii) analisar ex post, 

com base no critério da eficiência alocativa, se os recursos destinados à empresa estão sendo 

alocados às operações mais lucrativas. Portanto, o mútuo não deve servir somente ao 

sobrecarregamento de dívidas da empresa sem que, para isso, haja a contrapartida da melhoria 

na capacidade financeira da empresa de custear o plano de recuperação judicial. 

(KIRSCHBAUM, 2009, p.146) 

Em resumo, a Lei de insolvência, ao incentivar o financiamento DIP, possui o 

desafio de: minimizar os riscos de crédito e evitar as perdas; criar mecanismo adequados de 

triagem na escolha dos empréstimos; conceder tratamento diferenciado aos financiadores DIP, 

sem prejudicar excessivamente os credores preexistentes. Tudo isso com o objetivo primário 

 
84 Adverse selection é uma “forma de falha de mercado resultante quando produtos de diferentes qualidades são 

vendidos a um único preço por causa de informação assimétrica, de modo que muito do produto de baixa 

qualidade e muito pouco do produto de alta qualidade são vendidos. (PINDYCK; RUBINFELD, 2013, p. 708, 

tradução nossa) 
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de garantir a eficiência econômica, ao preservar somente as empresas economicamente 

viáveis no mercado. 

 

3.4 OBSTÁCULOS AO FINANCIAMENTO DE EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL 

 

O Comitê de Práticas de Gestão da Turnaround Management Association do Brasil85 

(TMA Brasil) realizou estudo, intitulado “Financiamento de Empresas em Recuperação 

Judicial: Importância, Dificuldades e Estímulos”, em março de 2010, com o objetivo de 

identificar os incentivos legais necessários para viabilizar o DIP financing, mediante o 

diálogo com potenciais financiadores - bancos, fundos e fornecedores. Segundo a pesquisa, os 

argumentos mais citados para justificar o baixo uso do DIP Financing no Brasil foram os 

indicados no Quadro 6: 

 

Quadro 6: Justificativas para o Baixo Uso do DIP Financing no Brasil. 
 I. Para as empresas: 

I.a Questões culturais relativas ao estigma da empresa em recuperação judicial; 

I.b Assimetria de informações e falta de confiança nos administradores; 

I.c Ausência de padronização dos contratos de dívida. 

 II. Para os bancos: 

II.a Questões culturais relativas à preferência por outras soluções, como a reestruturação negociada,  

II.b Regulação do Banco Central quanto ao provisionamento das empresas em recuperação judicial;  

II.c Perda de confiança na empresa,  

II.d Ausência de conhecimento e de prática do DIP Financing e insegurança jurídica na aplicação 

da LRF, 

II.e Ausência de mercado secundário;  

 III. Para os fornecedores: 

III.a Falta de conhecimento da LRF,  

III.b Falta de políticas internas para tratamento com clientes em recuperação judicial. 
Fonte: TMA Brasil, 2010 

 

A partir da pesquisa realizada pelo TMA Brasil, foram selecionadas as principais 

razões que podem restringir o uso do DIP financing em qualquer ordenamento jurídico para 

serem abordadas nesta dissertação. Dessa maneira, as questões – assimetria de informação, 

estigma, problema de ação coletiva e insegurança jurídica/ineficiência processual – serão 

 
85 “No Brasil, é uma associação sem fins lucrativos, qualificada como OSCIP, que se dedica ao fomento das 

melhores práticas de gestão, reestruturação e recuperação de empresas em crise”. Ver mais em: < 

http://www.tmabrasil.org/sobre-a-tma-brasil/quem-somos>. Acesso em: 11/02/2020. 
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analisadas sob a ótica da LaE; bem como, serão apresentadas potenciais soluções a esses 

problemas jurídico-econômicos, com base nas orientações da UNCITRAL. 

 

3.4.1 Assimetria de Informações: Ausência de Transparência e Custos de 

Monitoramento 

 

Para que o financiamento seja possível, é necessário que o financiador tenha 

confiança de que o financiado cumprirá com o pagamento no tempo futuro estipulado pelas 

partes. Dessa forma, é indispensável que o credor tenha conhecimento sob o caráter pessoal 

do devedor, principalmente quanto à reputação no cumprimento dos deveres creditícios. Tal 

informação geralmente é obtida por meio de relatórios mantidos por agências de crédito que 

revelam dados relevantes do devedor como, por exemplo: emprego, endereço, capacidade 

financeira, histórico de empréstimo, inscrição como inadimplente em órgãos de proteção ao 

credito, pedidos prévios de falência, entre outros. 

Inevitavelmente, uma parte possui mais informação do que a outra. Na teoria da LaE, 

a assimetria de informações é uma falha de mercado que ocorre devido à quantidade 

desproporcional de informação entre as partes contratantes. Para Cooter e Ullen (2010, p.63-

64), assimetria informacional grave é quando há “um desequilíbrio de informações entre as 

partes envolvidas numa troca ou intercambio, um desequilíbrio tão grave que impede a troca”. 

No caso do financiamento DIP, refere-se a vantagem informacional dos administradores da 

empresa em crise em relação aos credores, especialmente no que diz respeito ao valor das 

garantias e da empresa em liquidação.  

Esse desnível de informações potencialmente gera problemas de adverse selection, 

como descrito por Akerlof (1970) no seu conhecido artigo The Market for Lemons86. Isto é, a 

falta de informações precisas quanto a situação financeira da empresa pode levar credores a 

equívocos quanto à viabilidade econômica da empresa e à mensuração do risco de crédito. 

Logo, essa situação pode resultar em ineficiências econômicas. Tal como orientado pela 

UNCITRAL (2004, p.13, tradução nossa87), a transparência e a previsibilidade “promovem a 

estabilidade nas relações comerciais e fomentam o crédito e o investimento com um menor 

 
86 Nele, o autor examina como a qualidade dos bens transacionados no mercado pode se degradada na presença 

de assimetrias de informação entre compradores e vendedores, deixando apenas "limões" para trás. 
87 Do original: An insolvency law should be transparent and predictable. This will enable potential lenders and 

creditors to understand how insolvency proceedings operate and to assess the risk associated with their 

position as a creditor in the event of insolvency. This will promote stability in commercial relations and foster 

lending and investment at lower risk premiums. 
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premium de risco”. Sendo assim, quanto mais informação o credor tiver, mais provável é que 

forneça financiamento DIP a custos mais baixos88. 

Na mesma direção, tanto o Principles for Effective Insolvency and Creditor/Debtor 

Regimes, do World Bank, quanto o Best Project on Restructuring, Bankruptcy and a Fresh 

Start, elaborado pela Comissão Europeia, reconhecem que padrão mínimo de transparência e 

governança corporativa deve ser estabelecido para promover a comunicação e a cooperação 

entre as partes. O objetivo da orientação é incentivar a divulgação de informação a fim de 

superar o problema da assimetria de informação. Assim, a lei deve estabelecer as condições 

(quais os dados, como anunciá-los, quando informar as partes e a frequência que devem ser 

atualizados) das informações prestadas pelo devedor; bem como os meios de controle ou 

revisão de tais dados pelos credores, juízes e administradores judiciais. A UNCITRAL (2004, 

p. 13, tradução nossa89) determina também que a Lei de insolvência “deve indicar claramente 

todas as disposições de outras leis que possam afetar a condução do processo de insolvência”, 

além de “incentivar o devedor a revelar a real situação financeira da empresa, sob pena de 

sanção”.  

Diante disso, compete à legislação falimentar exigir que o devedor divulgue 

informações financeiras da empresa em crise de maneira atempada, confiável e precisa. 

Outrossim, os interesses dos credores devem ser salvaguardados por meios adequados que os 

permitam monitorar e participar ativamente em processos de insolvência. Se não o bastante, 

as informações fornecidas pelo devedor devem ser controladas pelo administrador judicial 

(indicado pelo juízo ou aprovado pelos credores) por meio de relatórios periódicos. E, ainda, 

compete ao juiz verificar se as partes, incluindo o administrador judicial, estão cumprindo as 

obrigações de informação. Em caso de omissão ou imprecisão na prestação dessas 

informações, o imediato afastamento do devedor ou de seus administradores seria a medida 

adequada ao incentivo da transparência. (DIAS, 2012, p.284) Portanto, pode-se afirmar que 

todos os partícipes – devedor, credor, administrador judicial e juiz – possuem a função de 

minimizar o problema de assimetria de informações no processo de insolvência. 

 
88 De acordo com estudo realizado por Ramirez e Daniels (2008, p.04, tradução nossa), “a capacidade de 

monitoramento diferencial do credor ou de tratamento de informações leva à especialização que, por sua vez, 

se reflete no preço do empréstimo”. 
89 Do original: As far as possible, an insolvency law should clearly indicate all provisions of other laws that may 

affect the conduct of the insolvency proceedings. An insolvency law should ensure that adequate information is 

available in respect of the debtor’s situation, providing incentives to encourage the debtor to reveal its 

positions and, where appropriate, sanctions for failure to do so. 
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Complementarmente, Kirschbaum (2009, p.83) explica que é papel do Direito 

melhorar a qualidade das informações que instruem a decisão dos investidores, até “o ponto 

em que os custos dos processos de produção das informações não compensam os benefícios 

sociais potenciais”90. A partir desse momento, “a resposta do Direito deve se dar pela via de 

responsabilização dos autores das fraudes”. Além da sanção, o monitoramento é uma forma 

eficaz de mitigar ex post os riscos de moral hazard envolvidos na assimetria de informação - 

como a fraude relacionada à má-utilização do crédito concedido ao devedor. Enquanto que a 

triagem é um meio de aliviar o problema da seleção adversa – ao minimizar ex ante os riscos 

de financiar empresa já economicamente inviável. Para tanto, a transparência é elemento 

necessário ao efetivo monitoramento e triagem, considerando que quanto menor a quantidade 

e a qualidade das informações prestadas aos financiadores maior é o custo do empréstimo.  

Nesse contexto, os bancos possuem vantagens entre os potenciais financiadores em 

virtude do uso de mecanismos de governança corporativa que aumentam as chances de 

retorno sobre o investimento – pagamento do principal e juros pelo devedor - e que induzem 

os administradores da empresa a agirem de acordo com os termos do contrato de 

financiamento. Com isso, os bancos conseguem emprestar às grandes empresas em crise a 

menores custos. Como ilustrado no Quadro 7, há dois tipos de mecanismos de governança 

corporativa praticados pelas instituições financeiras: 

 

Quadro 7: Mecanismos de Governança Corporativa Praticados pelos Bancos. 
Mecanismos passivos de governança 

corporativa 

Mecanismos ativos de governança corporativa 

Uso de garantias. Relacionamento continuado com a devedora, que permite 

que o banco obtenha informações sobre a empresa que não 

são publicamente acessíveis. 

Ameaça de que se a devedora não 

cumprir as obrigações, o banco pedirá 

falência da empresa. 

Participação no Conselho Administrativo para conduzir as 

ações dos negócios. 

 Agir como dono através da compra de ações da empresa. 
Fonte: Tradução do slide da aula da Prof. Dra. Agnieszka Slomka-Golebiowska, na Warsaw School of 

Economics. 

 

Como se observa, os bancos têm diversos instrumentos para induzir os gestores a 

utilizarem o crédito de acordo com os termos do contrato entre eles. Isso porque, na maior 

parte dos casos de dificuldade financeira, o mútuo bancário é o primeiro a ser inadimplido, em 

 
90 No mesmo sentido, Patrocínio (2012, p.192) aduz que “o ótimo paretiano, no que tange à simetria 

informacional, pressupõe sejam considerados os custos e os benefícios decorrentes da coleta e da socialização 

destas informações entre os credores”. 
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decorrência do interesse primário do devedor em preservar a relação com os fornecedores 

essências. Desse modo, os bancos precisam exigir mais e melhores informações dos 

tomadores de empréstimo, bem como exigir garantias reais ao pagamento. (KIRSCHBAUM, 

2009, p.58) Com relação ao esforço das instituições financeiras de reduzir a assimetria de 

informações, Pinheiro e Saddi (2005, p.440) explicam que é realizado da seguinte maneira:  

(i) antes de conceder o empréstimo, faz a triagem de projetos em um contexto de 

seleção adversa, de forma a separar os de baixo dos de alto risco, e a limitar o risco 

máximo a ser financiado em cada caso;  

(ii) durante a vigência do empréstimo, realiza o monitoramento das atividades e 

contas da empresa, de forma a impedir o comportamento oportunista do devedor 

durante a implementação do projeto, reduzindo o risco de que este invista em um 

projeto diferente daquele para o qual o crédito foi concedido ou que continue a gerar 

prejuízos que inviabilizem o pagamento do crédito recebido (moral hazard); 

(iii) após o fim do empréstimo, e em caso de inadimplência, faz a auditoria e a 

execução do devedor que deixar de cumprir suas obrigações contratuais 

 

Com efeito, os bancos podem ser considerados the cheapeast cost avoider91, ou seja, 

os que estão na melhor posição econômica de monitorar o devedor sob o menor custo. Sendo 

assim, através da legislação é possível intervir e atribuir a responsabilidade principal de 

monitoramento aos bancos92. Com isso, não somente os bancos são beneficiados, como 

também os mutuários ao reduzirem o racionamento de crédito e os custos do financiamento 

externo. (RAMIREZ; DANIELS, 2008, p.04) Parece ser evidente que uma instituição 

experiente em analisar projetos e efetuar empréstimos consegue fazê-los a menor custo que 

investidores individuais. Logo, existem externalidades positivas associadas à monitoração por 

parte das instituições financeiras. 

Na tentativa de superar o problema de falta de informação, os credores podem: 

limitar o montante do empréstimo; exigir maiores garantias; aplicar prazos mais exíguos; 

aumentar as taxas de juros, entre outros. Todas essas alternativas, no entanto, vão de encontro 

ao interesse de preservação da empresa. Por esse motivo, a lei pode intervir para corrigir essa 

 
91 Calabresi, em seu livro O Custo dos Acidentes, desenvolveu, em 1970, critério objetivo de determinação do 

nexo causal, o Cheapest Cost Avoider, utilizado no âmbito do common law. O princípio do Cheapest Cost 

Avoider, com base na eficiência, busca responder a seguinte questão: quem estava em melhores condições de 

evitar o dano? Calabresi propõe que as Cortes devem comparar a posição das partes e atribuir a 

responsabilidade à parte que pode evitar a perda ao menor custo, agente considerado o cheapest cost avoider. 
92 Kirschbaum (2009, p.85) explica que “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”. 
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falha de mercado, minimizando os custos de monitoramento, por meio da regulação do uso de 

plataformas eletrônicas, onde as informações da empresa possam ser facilmente 

disponibilizadas e atualizadas às partes interessadas. Igualmente, tem-se a possibilidade da 

utilização de bancos de dados93 geridos por bureaus de informação de crédito e por agências 

de avaliação de risco (rating). Saddi (2007, p. 269) propõe, ainda, que seja implantado “banco 

universal de dados”, visto que “o aumento do crédito só se dará por meio de uma informação 

mais generalizada e em função do bem comum”. Dessa forma, a tecnologia moderna muito 

tem a contribuir aos objetivos da ampliação do acesso à informação e do aprimoramento da 

transparência. 

Como observam Dahiya e Ray (2016, p.01, tradução nossa94), "num mundo sem 

fricções ou informações assimétricas [...] a escolha que leva à preservação da maioria dos 

valores é a escolha socialmente ótima". No entanto, a realidade é de que o problema da 

assimetria de informação e, consequentemente, os altos custos de monitoramento representam 

graves entraves ao financiamento das empresas em crise. Por conseguinte, compete a lei, com 

o auxílio da tecnologia, estimular a cooperação e compartilhamento de informações de modo 

amplo, de baixo custo e de fácil manejo entre todos os participantes do processo de 

insolvência. Somente assim será possível aferir fidedignamente a viabilidade das empresas e, 

com isso, preservar somente aquelas economicamente viáveis no mercado. 

 

3.4.2 Estigma da Empresa em Recuperação Judicial e Desconfiança nos 

Administradores 

 

Posner (1997, p.365-366, tradução nossa95) define norma social como sendo uma 

“regra que não é promulgada por uma fonte oficial, como um tribunal ou um legislador, nem 

executada pela ameaça de sanções legais”, mas que é regulamente cumprida em obediência a 

 
93  Pinheiro e Saddi (2005, p. 204; 228-229) advertem que “[...] apesar de os bancos de dados representarem um 

avanço na concessão de crédito, eles devem ser considerados apenas instrumentos adicionais para a análise do 

crédito, até porque existe um grande debate no Poder Judiciário sobre a relação da disciplina da proteção do 

consumidor e o direito do credor de inscrever o mau pagador nesses cadastros, seja por questões de 

publicidade, seja pela impossibilidade de o devedor ter acesso fácil e tempestivo a tais bancos de dados”. “O 

Brasil tem uma indústria de bureaus de informação de crédito antiga e bem desenvolvida. Os mais 

tradicionais são o Cadastro de Cheques sem Fundo, o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), a Serasa e a 

Central de Risco de Crédito (CRC)”. 
94 Do original: In a world with no frictions or asymmetric information the answer is straightforward; the choice 

that leads to preservation of most value is the socially optimal choice. 
95 Do original: By "social norm" ("norm" for short) I shall mean a rule that is neither promulgated by an official 

source, such as a court or a legislature, nor enforced by the threat of legal sanctions, yet is regularly complied 

with (otherwise it wouldn't be a rule). 



78 

 

 

 

quatro tipos de incentivos: (i) algumas normas são autoexecutáveis diante dos benefícios 

privados em obedecê-las; (ii) certas normas são aplicadas por alguma emoção, como, por 

exemplo, o medo do ostracismo ou da vingança; (iii) determinadas normas são aplicadas por 

expressões de desaprovação, pelo ridículo e, em casos extremos, pelo ostracismo; (iv) normas 

que são internalizadas são respeitadas por um sentimento de culpa ou vergonha. Neste tópico, 

será analisado como as normas sociais podem influenciar tanto a livre iniciativa empresarial 

como a concessão de crédito às empresas em crise. 

Em caso de pedido de recuperação judicial, a imagem tanto da empresa quanto dos 

top managements é denegrida ou via boatos ou via confronto direto – prática frequentemente 

adotada por competidores. Com isso, o descrédito causa reações negativas, ou sent stigmas, 

que modicam a relação entre a organizational audience96 e a empresa, por meio de: (i) 

desengajamento, por parte de credores e consumidores que se recusam a realizar transações 

com a empresa; (ii) redução na qualidade da participação, como, por exemplo, com o 

fornecimento de produtos de baixa qualidade à empresa; (iii) negociação com termos mais 

favoráveis ao credor, diante da vulnerabilidade da empresa. 

Basu (2018, p. 109-110, tradução nossa97) conceitua estigma como sendo: 

[...] o reconhecimento de que as pessoas têm atitudes em relação aos atributos e 

comportamentos das outras pessoas, e podem falar negativamente ou apenas mostrar 

o seu desdém por elas; e isto, por sua vez, pode causar dor aos indivíduos alvo, 

fazendo com que eles tenham um senso de si próprio diminuído. 

 

Dessa maneira, o estigma em relação à recuperação judicial faz diminuir a 

probabilidade de soerguimento do negócio, à medida que possíveis credores e consumidores 

serão excessivamente críticos em estabelecer relações com a empresa, restringindo - ainda 

mais - o acesso ao crédito.  Além de afetar os próprios membros da alta administração que se 

sentem “envergonhados, raivosos e com baixa autoestima” ao serem estigmatizados. 

(SUTTON; CALLAHAN, 1987, p. 406-407, 416-420) Logo, as normas sociais podem inibir 

o equilíbrio eficiente ao restringir o mercado às empresas ainda economicamente viáveis. 

 
96 Sutton e Callahan (1987, p. 412) afirmam que a eficácia de qualquer organização depende da participação 

contínua e do apoio do seu organizational audiences, incluindo: (i) clientes, (ii) advogados, (iii) jornalistas, 

(iv) acionistas, (v) capitalistas de risco, (vi) gerentes médios, (vii) funcionários de nível inferior, (viii) 

concorrentes, (ix) credores, (x) fornecedores, (xi) funcionários do governo, (xii) pares em outras empresas de 

informática, e (xiii) membros das famílias dos funcionários. 
97 Do original: The idea of stigma is the recognition that people have attitudes toward other people's attributes 

and behaviors, and can speak adversely or just show their disdain for them; and this, in turn, can cause pain to 

the target individuals, causing them to have a diminished sense of self. 
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Ademais, essas reações negativas sinalizam que a administração da empresa deve ser 

substituída. Em primeiro lugar, a venda do negócio, como medida de urgência, pode colocar 

em risco a posição dos administradores dentro da própria empresa. Em seguida, o selo de 

fracasso, no histórico profissional, pode afetar o posicionamento desses gestores no mercado 

de trabalho de maneira geral. Logo, a falência serve como uma ameaça aos tops 

managements, considerando que o desempenho da empresa é estreitamente relacionado com a 

performance dos gestores. (HABBU; ABRAHAM, 2011, p.16-17) Nesse sentido, Sutton e 

Callaman (1987, p. 422) explicam que há cinco estratégias utilizadas pelos administradores 

para atenuar os efeitos da estigmatização: 

 

Quadro 8: Estratégias Utilizadas pelos Administradores para Atenuar os Efeitos da 

Estigmatização. 
I Esconder a situação financeira da empresa dos interessados;  

II Redefinir o conceito de falência a fim de neutralizar o rótulo gerado pelo Chapter 11;  

III Negar a responsabilidade e culpar fatores externos pelo estado da empresa;  

IV Aceitar a culpa, como forma de convencer de que merece apenas uma “culpa secundária” pela 

falência; e 

V Retirar-se das atividades da empresa. 
Fonte: SUTTON; CALLAMAN, 1987, p. 422. 

 

Entretanto, todas as estratégias apresentadas são soluções momentâneas que não 

auxiliam de fato a empresa e que, a longo prazo, podem ser consideradas até mesmo 

antiéticas. Com isso, tais instrumentos podem prejudicar, ainda mais, a imagem dos 

administradores e, consequentemente, não conduzirão a resultados eficientes. Por esse 

motivo, outras medidas podem ser utilizadas para mitigar os problemas de desconfiança em 

relação aos gestores, tal como a nomeação de um membro da administração pelos 

financiadores a fim de monitorar e auxiliar o processo de recuperação judicial. Como também 

a possibilidade de o pagamento ser efetuado diretamente dos mutuantes aos fornecedores da 

empresa e dos consumidores finais aos mutuantes, sem a interferência da administração.  

Além disso, é importante mencionar a questão da “cultura do fracasso”. Em breve 

descrição da evolução histórica da falência, Oliveira (2015, p.38) explica que: 

[...] os sistemas de concurso de credores sobre os bens do devedor conheceu período 

eminentemente punitivo do devedor insolvente (com o pagamento da dívida com o 

próprio corpo e escravidão), passaram pela fase em que tinham por objetivo a mera 

liquidação de bens do devedor para benefício dos credores e atingiram, mais 

recentemente, a finalidade conservativa, ao se reconhecer que a manutenção da 

atividade produtiva lucrativa pode trazer mais benefícios sociais e aos próprios 

credores, se compara com a solução anteriormente dada pelo Direito (de liquidação 

de bens). 
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No Brasil, um dos aspectos determinantes à concessão de crédito novo é a ausência 

de pedido prévio de falência do financiado. Isso porque, histórica e culturalmente, a falência é 

vista, no País, como sinônimo de irresponsabilidade e incompetência por parte da gestão do 

negócio. Por outro lado, nos Estados Unidos, o fracasso é considerado consequência possível 

da assunção de riscos gerados por qualquer atividade capitalista. Nesse contexto, o fracasso 

não está estritamente relacionado à incapacidade do empreendedor, como mostram Henry 

Ford, Walt Disney, Donald Trump e outros empreendedores bem-sucedidos, mas que já 

passaram por períodos de crise financeira ao longo de suas carreiras. (MUNHOZ, 2017, p. 

267) Ao analisar a influência da história e da cultura nos sistemas de insolvência, Martin 

(2005, p.03) explica que o sistema falimentar norte-americano é fruto direto do capitalismo. 

Consequentemente, estimula-se que os agentes econômicos assumam riscos e que se 

mantenham ativos em contribuir ao crescimento econômico do país por meio do 

empreendedorismo. Sendo assim, o amplo acesso ao crédito, bem como a possibilidade de os 

empresários reiniciarem a vida econômica e financeira após atingirem a situação de 

insolvência são instrumentos fundamentais à sobrevivência do sistema-econômico capitalista 

norte-americano. 

A UNCITRAL (2004, p.281, tradução nossa98) admite a importância de “reconhecer 

o fracasso empresarial como uma característica natural da economia e de aceitar que tanto 

empresas fracas como as boas podem falhar, sem necessariamente envolver um 

comportamento irresponsável, imprudente ou desonesto por parte do administrador”. De 

acordo com a orientação legislativa, a Lei de insolvência deve centrar-se na redução do 

estigma associado ao insucesso empresarial, em vez de visar a punição do devedor insolvente. 

Em relação a esse objetivo, é necessário criar mecanismos que facilitem o recomeço, ou fresh 

start, do empreendedor, eliminando condições e restrições desnecessárias à absolvição de suas 

dívidas, após o encerramento do processo de insolvência. Ademais, deve existir clara 

distinção no tratamento dos falidos em casos em que a falência decorreu ou não de atos 

fraudulentos. A UNCITRAL (2004, p.281, tradução nossa99) enfatiza ainda a “necessidade de 

 
98 Do original: There is an increasing awareness in some circles of the need to recognize business failure as a 

natural feature of an economy and to accept that both weak and good businesses can fail, albeit for different 

reasons, without necessarily involving irresponsible, reckless or dishonest behaviour on the part of the 

management of the business. 
99 Do original: [...] there is a need to encourage banks and the wider community to take a different view of 

business failure and to provide assistance and support to those involved. 
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encorajar os bancos e a comunidade em geral a terem uma visão diferente do fracasso 

empresarial e a prestarem assistência e apoio aos envolvidos” por meio da concessão de 

crédito. 

A preservação da empresa não é um princípio em si mesmo, ou seja, não se busca a 

manutenção do negócio a todo custo, apenas quando a continuidade da atividade econômica 

gerar benefícios sociais. Sendo assim, a reabilitação do falido deve ser vista como uma 

corrente do princípio da preservação da empresa, ao possibilitar uma nova chance para que o 

empresário, que aprendeu com seus próprios erros, seja bem-sucedido em um próximo 

empreendimento e, com isso, gere empregos e recursos à comunidade em geral. Sem 

desconsiderar, no entanto, o direito dos credores de terem seus créditos adimplidos. 

Embora não seja fácil, do ponto de vista da LaE, o sistema legal deve corrigir as 

normas sociais que impedem soluções eficientes, como, por exemplo a liquidação de 

empresas viáveis, bem como diminuir os “riscos de reputação” – ou seja, aqueles “originários 

de falhas operacionais ou de deficiências no cumprimento de leis que possam afetar a 

credibilidade ou o renome da instituição ou das empresas”. (SADDI, 2009, p.78) 

As regras de discharge geram incentivos tanto ex ante quanto ex post à situação de 

insolvência. Primeiramente, porque se o empresário está ciente de que o ordenamento jurídico 

irá lhe possibilitar uma nova chance, em caso de falência, provavelmente, ele terá maiores 

incentivos para abrir seu próprio negócio, haja vista que o medo do fracasso é considerado um 

grande dissuasor da iniciativa empresarial. (LEE; WONG, 2004, p.10) Outrossim, a 

implementação de tratamento mais brando ao falido faria com que o empresário buscasse a 

recuperação judicial atempadamente, aumentando as chances de solução da crise. De outro 

modo, a ausência da disciplina do fresh start poderia incentivar a manutenção de empresas já 

economicamente inviáveis no mercado e a aprovação de planos de recuperação judicial não 

factíveis, como formas de atenuar os efeitos excessivamente onerosos da falência em relação 

à má-performance do administrador da empresa. Sem olvidar no incentivo às práticas ilegais, 

como o retorno desses empresários ao mercado por meio de “empresas de fachada” e de 

“laranjas” - causando ineficiências nas relações econômicas.  Inclusive, as regras de discharge 

podem influenciar o comportamento do financiador DIP. Nesse caso, diante da possibilidade 

de a obrigação de pagamento ser posteriormente extinta, os ônus e bônus da concessão de 

crédito tendem a ser mais bem sobrepesados, de maneira que somente os projetos com valor 

presente líquido positivo são financiados. 
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Ainda que seja de extrema importância o uso de medidas legislativas a fim de 

ultrapassar o obstáculo da estigmatização, cabe ressaltar que esse é, primordialmente, um 

problema cultura. Um novo começo somente é possível quando o estigma relacionado à 

falência é baixo. Em princípio, a alternativa de tornar os processos de insolvência uma prática 

comum, facilitando o seu acesso, poderia ser considerada uma boa solução. No entanto, 

McIntyre (1989, p.138, tradução nossa) explica que “o grau em que algo é estigmatizado não 

está necessariamente relacionado com o quão comum ele é”. Para comprovar a afirmação, a 

socióloga exemplifica com os casos de divórcio e de abuso infantil, nos EUA. Nos últimos 

tempos, o divórcio se tornou mais comum naquela sociedade, ao passo que o estigma 

relacionado aos divorciados diminuiu. No entanto, a taxa descoberta de abuso infantil 

aumentou, assim como cresceu o estigma ligado aos abusadores de crianças. A justificativa 

encontrada para explicar essa diferença baseou-se na mudança de perspectiva da sociedade 

em relação aos temas. Na primeira situação, o casamento passou a ser visto cada vez mais 

como um contrato entre duas pessoas e não como uma confiança (social) sagrada. Por outro 

lado, a relação entre pais e filhos tornou-se cada vez mais uma confiança (social) sagrada, 

tendo em vista que as crianças não são mais consideradas propriedade de seus pais, como o 

eram antigamente. 

Do exemplo exposto acima, conclui-se acerca da necessária alteração da visão social 

quanto ao fenômeno da falência, ainda que dentro dos limites da moralidade vigente. Visto 

que a legislação falimentar é capaz de exercer essa função de maneira limitada, outros 

instrumentos devem ser usados para lidar com o problema, como, por exemplo, campanhas 

sociais que visam promover a história de empreendedores de sucesso que tiveram uma 

segunda chance de empreender e programas de educação e de incentivo ao 

empreendedorismo. Nesse sentido, a mídia tem papel crucial em transformar a imagem do 

empresário falido menos como um fraudulento e mais como alguém que teve a coragem de 

assumir riscos. 
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3.4.3 Problema de Collective Action em razão do Conflito de Interesses 

 

Na situação da empresa em recuperação judicial, os principais interessados são os: (i) 

credores preexistentes (com garantia e quirografários); (ii) novos credores; (iii) acionistas; (iv) 

administradores; (v) donos do negócio; (vi) empregados. Todos eles, no entanto, apresentam 

interesses próprios em relação à empresa, conduzindo ao problema de ação coletiva que deve 

ser resolvido pelo ordenamento jurídico.  

A ação coletiva surge quando os esforços de dois ou mais indivíduos são necessários 

para alcançar um resultado. Entretanto, o problema advém de qualquer situação em que vários 

tomadores de decisão precisam decidir, unilateralmente, se devem ou não contribuir com 

algum bem coletivo.  A obra The Logic of Collective Action, de Olson (1965), representa a 

primeira tentativa séria na literatura econômica de analisar o problema da ação coletiva. No 

entanto, o enquadramento da questão ao contexto da insolvência foi feito por Jackson (1982) 

ao definir a lei falimentar como um conjunto de regras que institucionaliza a ação coletiva na 

cobrança de dívidas. Na explicação do autor, durante os procedimentos de falência, os 

credores tendem a capturar a maior porcentagem possível do valor de seu crédito. Sem as 

regras da Lei de insolvência, os credores adotariam estratégias não cooperativas100 que 

gerariam um resultado semelhante ao do “Dilema do Prisioneiro”, na tentativa de aumentar a 

possibilidade de retorno dos seus créditos. Nesse contexto, os credores desperdiçam recursos 

tentando ser os primeiros a aproveitar suas garantias ou obter uma sentença contra o devedor. 

Individualmente, os credores são indiferentes à preservação da empresa economicamente 

viável, se a dívida puder ser de algum modo satisfeita, ainda que, coletivamente, pudessem se 

beneficiar da continuidade da atividade econômica. Essa corrida pode levar à liquidação 

prematura dos ativos da empresa e, consequentemente, à perda de valor para todos os credores 

se a empresa valer mais como um todo do que em partes. (HART, 2000, p.10) 

Sendo assim, em caso de insolvência há uma série de interesses que contrastam entre 

si, o que pode desvirtuar os resultados econômicos e levar à ineficiência alocativa dos 

recursos da empresa. Portanto, cabe à legislação falimentar conciliá-los a fim de impedir que 

a disputa entre os credores, em busca dos seus interesses individuais, obstrua a manutenção da 

empresa, em decorrência de perda do valor de seus ativos e do negócio como um todo.  

 
100 “Num jogo não cooperativo, a negociação e execução de contratos vinculativos não são possíveis”. 

(PINDYCK; RUBINFELD, 2013, p. 488, tradução nossa) 
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Os credores, em geral, não visam a maximização do valor do negócio, mas sim o 

retorno do crédito principal, com acréscimo de juros, no menor espaço de tempo possível. 

Assim, os credores preexistentes somente aprovarão o pagamento prioritário dos novos 

credores se, de alguma forma, isso aumentar a expectativa de recebimento dos seus créditos. 

Caso contrário, optarão por encerrar as atividades. No entanto, os credores sem garantia estão 

em situação ainda mais vulnerável, diante da remota possibilidade de recuperação de seus 

créditos em situação de falência. Em alguns casos, isso resultará na aprovação irrestrita do 

plano de recuperação judicial ou no prolongamento do processo recuperatório – já que 

compartilham as perdas com os credores seniores, enquanto que recebem integralmente as 

vantagens do aumento do valor da empresa. Por outro lado, os credores com garantia tendem 

a optar por uma solução mais imediata, porém ineficiente, como a venda do negócio, 

especialmente se seus créditos excedem o valor dos ativos da empresa. (AYOTTE; 

MORRISON, 2009) Os acionistas, por sua vez, não possuem taxa de juro fixa e, assim 

buscam a maximização do valor da empresa a fim de obter maior lucro com suas ações. No 

entanto, por serem credores residuais em caso de falência, tendem a agir de modo a preservar 

o negócio, ainda que não mais viável economicamente. Em qualquer caso, os administradores 

procurarão evitar a falência, visto que a situação de crise aumenta as chances de serem 

substituídos. A ameaça da falência acaba por servir de instrumento de governança corporativa 

para alinhar os interesses dos administradores com os donos do negócio que, assim como os 

empregados, tendem a agir de modo a preservar a empresa. 

No contexto do DIP financing, o conflito de interesses fica ainda mais evidente, 

principalmente entre os credores preexistentes e os novos credores. Nesse cenário, de um lado 

há a necessidade imediata da empresa conseguir financiamento à continuidade da atividade 

econômica. Por outro lado, o aporte de capital somente se dará se os financiadores forem 

compensados pelo risco de emprestar dinheiro à empresa já em estado de inadimplência. 

Invariavelmente, os credores preexistentes deverão suportar o ônus de conceder privilégios a 

esses novos credores, dito “colaboradores”, seja com a dação de garantia ou de prioridade no 

pagamento em caso de falência. No entanto, essa concessão, por parte dos credores 

preexistentes, somente se dará em troca de maiores chances de soerguimento da situação 

econômico-financeira da empresa, isto é, quando o financiamento servir efetivamente à 

criação de valor ao negócio e, consequentemente, à melhora da probabilidade de recuperação 
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de seus créditos. Nos dizeres de Munhoz (2017, p. 214), “há uma convergência do interesse 

puramente individual ao interesse coletivo”. Logo, é em nome da preservação da empresa que 

se dá o tratamento diferenciado ao financiador DIP, ainda que, em primeiro momento, esse 

incentivo pode ser visto como violação ao princípio da par conditio creditorum. Mendes 

(2009, p.96) reforça o pensamento ao afirmar que “a Lei veio contemplar alguns créditos 

como extraconcursais não com a finalidade de criar um favorecimento dentro do processo 

falimentar, mas com o fim de gerar os corretos incentivos para a tramitação dos processos e o 

atendimento a princípios legais”. 

De acordo com a lição de Carvalho de Mendonça (1946, p. 15), o princípio da par 

conditio creditorum determina a “estrita igualdade entre os credores, garantidos, porém, os 

direitos daqueles que tiveram legítima causa de preferência”. Da interpretação dessa 

afirmação, depreende-se que a igualdade de tratamento não é absoluta, uma vez que, em caso 

de falência, os credores são agrupados em classes de acordo com as características de seus 

créditos e, dentro delas, devem ser estabelecidos os “mesmos direitos a serem exercidos no 

procedimento falimentar, e rateio em caso de insuficiência de recursos para pagamento 

integral de todos”. (SOUZA JÚNIOR, 2007, p.360) Na recuperação judicial101, o plano não 

pode estabelecer o “tratamento individualizado de cada um dos integrantes de uma classe”, 

mas pode “prever o tratamento diferenciado entre conjuntos de credores de uma mesma 

classe” - desde que ligados à natureza dos créditos e não a aspectos pessoais dos credores. 

(AYOUB; CAVALLI, 2013, p. 229-230) Dessa forma, cria-se uma subclasse de credores 

parceiros, justificada pela importância desses créditos à manutenção da empresa102. No 

entanto, como ainda se trata de tema polêmico, Galea e Lima (2015, p.157) sugerem o 

estabelecimento de parâmetros103 para legitimar o tratamento o especial aos credores 

parceiros, sendo eles: 

 
101 Enunciado 57 da I Jornada de Direito Comercial: “O plano de recuperação judicial deve prever tratamento 

igualitário para os membros da mesma classe de credores que possuam interesses homogêneos, sejam estes 

delineados em função da natureza do crédito, da importância do crédito ou de outro critério de similitude 

justificado pelo proponente do plano e homologado pelo magistrado”. Enunciado 81 da II Jornada de Direito 

Comercial: “Aplica-se à recuperação judicial, no que couber, o princípio da par condicio creditorum”. 
102 Sobre o tema, ver acordão proferido no Agravo de Instrumento n. 2083871-69.2015.8.26.0000 (TJSP, 2ª 

Câmara de Direito Empresarial, rel. Campos Mello, DJ 31.08.2015), no qual consignou que “se a criação de 

subclasse de credores parceiros se justifica é porque a manutenção do normal funcionamento aumenta a 

probabilidade de êxito da recuperação judicial, cujos objetivos estão contemplados no art. 47 da Lei 

11.101/2005”. 
103  Souza Júnior (2017, p.04) também descreve requisitos ao tratamento diferenciado, ao afirmar que: “[...] a 

eventual desigualdade de tratamento decorrerá justamente de uma desigual colaboração na solução do 

problema do devedor em crise. Para tanto é preciso que o tratamento diferenciado seja: (i) explícito e aprovado 

pelos demais credores sujeitos; (ii) proporcional à efetiva colaboração do credor na solução da crise da 
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(i) incluir no plano de recuperação judicial disposições específicas e detalhadas a 

respeito dos requisitos e benefícios de potencial tratamento desigual; 

(ii) oferecer a todos os credores, em igualdade de condições, a oportunidade de 

aderirem às disposições aplicáveis aos credores parceiros; 

(iii) garantir que os benefícios atribuídos aos credores parceiros atendam a um 

critério de razoabilidade em relação ao tratamento a ser concedido aos demais 

credores da mesma classe; e 

(iv) fazer com que o tratamento diferenciado a credores parceiros corresponda a uma 

justa e equilibrada contrapartida à postura colaborativa assumida por eles, devendo 

haver, portanto, relação de proporcionalidade entre o benefício recebido e a 

cooperação por eles prestada. 

 

A criação de requisitos de proteção aos direitos dos demais credores pode auxiliar a 

minorar os custos de monitoramento extra gerados pelo problema de ação coletiva devido ao 

conflito de interesses. Isso porque esse gasto adicional pode tornar o mercado de crédito às 

empresas em crise ineficiente, considerando que nem sempre o devedor será capaz de arcar 

com taxas de juros majoradas por tais custos. (ROE, 1983) Sendo assim, a lei deve servir para 

minimizar esses efeitos negativos. Como afirma Saddi (2009, p. 79), “o comportamento e a 

expectativa dos credores são fatores fundamentais para que o processo falimentar seja 

eficiente”. Nessa lógica, a UNCITRAL (2004, p.13, tradução nossa104) sugere que “o 

reconhecimento e a execução, nos processos de insolvência, dos diferentes direitos que os 

credores preexistentes tinham em relação ao devedor e ao seu patrimônio antes do início da 

recuperação judicial criarão segurança no mercado e facilitarão a concessão de crédito”. 

Assim, a fim de criar ambiente jurídico seguro aos mutuantes, o estabelecimento de regras 

claras de prioridade de pagamento e de concessão de garantias deve ser prioridade na agenda 

legislativa. 

Além disso, a lei deve incentivar a negociação comercial entre as partes interessadas 

para que a preservação da empresa seja benéfica e de interesse comum a todos os 

participantes envolvidos. Para esse efeito, os credores devem desempenhar papel ativo no 

 

empresa; (iii) necessário como forma de incentivar o credor a deixar sua zona de conforto e segurança; e (iv) 

não discricionário, ou seja, que esteja disponível para qualquer credor que se disponha a cooperar, devendo 

prevalecer a contratação com aquele que oferecer melhores condições para o devedor e, por consequência, para 

o resultado do procedimento”.  
104 Do original: Recognition and enforcement in insolvency proceedings of the differing rights that creditors had 

with respect to the debtor and its assets before the commencement of insolvency proceedings will create 

certainty in the market and facilitate the provision of credit, in particular with respect to the rights and 

priorities of secured creditors. Clear rules for the ranking of priorities of both existing and post-

commencement creditor claims are important to provide predictability to lenders, and to ensure consistent 

application of the rules, confidence in the proceedings and that all participants are able to adopt appropriate 

measures to manage risk. 
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processo de insolvência. Como afirmam Araújo e Lundberg (2005, p.332), “por melhor que 

seja a estrutura legal e judiciária que gere o sistema falimentar, ela não consegue substituir a 

participação e governança dos próprios e principais interessados nesses processos: os 

credores”. De acordo com a UNCITRAL (2004, p.202-205), a participação dos credores deve 

ser garantida por Lei de insolvência que determine: 

 

Quadro 9: Direitos dos Credores no Processo de Insolvência. 
I A nomeação de comissão de credores ou de outro representante dos credores; 

II O direito de acesso à informação por parte dos credores; 

III As funções e responsabilidades da comissão de credores ou outro representante; 

IV O direito de ser ouvido; 

V Os direitos de voto; 

VI O direito de convocar reuniões de credores; 

VII Os mecanismos de representação dos credores. 
Fonte: A autora. 

 

Em última análise, se as partes chegarem a um acordo mútuo, tal movimento pode 

ser visto como “melhoramento de Pareto”, uma vez que atores racionais não farão um acordo 

se, com isso, não melhorarem sua situação. Nesse âmbito, a Assembleia Geral de Credores é 

órgão essencial à recuperação judicial por reduzir os custos de transação na ação coletiva e 

possibilitar o exercício dos direitos dos credores. Logo, cabe à lei propiciar ambiente negocial 

capaz de minimizar as externalidades negativas geradas pelo problema de ação coletiva que 

permeia o processo de insolvência; bem como, garantir a segurança jurídica e a eficiência 

processual – como se analisará a seguir. 

 

3.4.4 Insegurança Jurídica e Ineficiência Processual 

 

Para que investidores se disponibilizem a encarar os desafios de financiar empresas 

em crise, o aparato judicial – lei e seus aplicadores - possui função primordial em garantir 

segurança jurídica para que a análise dos riscos seja feita de maneira verossímil, sem a 

interferência de variáveis exógenas e imprevisíveis. Isso porque tanto as mudanças repentinas 

na legislação quanto as decisões judiciais divergentes da jurisprudência podem causar 

alterações no valor de ativos e de passivos dos negócios – o que Saddi (2009, p.78) chama de 

“risco legal”. Segundo Dias (2012, p.252), esse tipo de risco pode decorrer: 
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Quadro 10: Risco Legal. 
I Da inadequação do sistema legal ou regulamentar; 

II De falhas na formalização dos negócios, permitindo seu questionamento; 

III De mudanças legislativas repentinas, que proporcionam alterações nos rumos de uma demanda 

judicial ou orientação jurisprudencial; 

IV Da diversidade de posicionamentos jurisprudenciais acerca de uma mesma matéria; 

V Da deficiência no cumprimento e na aplicação das leis. 
Fonte: DIAS, 2012, p.252. 

 

Portanto, a incerteza normativa pode ser decorrente da criação de leis 

excessivamente amplas ou ambíguas, como também da má interpretação e aplicação das 

normas pelo judiciário. Antagonicamente, a segurança jurídica é definida como a aplicação 

consistente de uma regra.  Nesse caso, como os mesmos fatos invariavelmente resultam em 

decisões iguais, os agentes econômicos conseguem prever quais serão as consequências de 

suas ações. Logo, essa previsibilidade facilita o financiamento ao passo que:  

Não existe comércio sem segurança jurídica e crédito. O crédito, por seu turno, 

requer a segurança no seu recebimento. Por isso, quanto mais tormentoso for o 

processo de recuperação de crédito, mais este se torna oneroso e de difícil alcance 

para o empresário. Sem crédito não existe comércio. Sem crédito não existe 

recuperação judicial. O que decorre de tudo isto é que se o empresário que 

apresentou o pedido de recuperação ficar sem possibilidade de obtenção de crédito 

seria mais oportuno que este sujeito apresentasse o requerimento de falência própria, 

e não de recuperação. (SIMIONATO, 2008, p. 201) 

 

Além de facilitar o empréstimo no caso de recuperação judicial, a segurança jurídica 

auxilia na coordenação dos procedimentos concursais e, consequentemente, diminui o custo 

do crédito. Em sentido oposto, a incerteza normativa pode conduzir a apatia racional. O 

fenômeno ocorre quando os custos de litigância são superiores aos benefícios. Assim, em face 

da dificuldade de calcular a relação custo-benefício do litígio, os intervenientes racionais 

evitam intentar ação judicial. (VAN DEN BERGH, 2013) No contexto do DIP financing, os 

potenciais mutuantes podem ser desencorajados a conceder recursos em consequência da 

incerteza em relação: às condições de aprovação do empréstimo; ao tempo que o 

financiamento DIP demorará a ser aprovado; à aplicação de tratamento especial ao 

financiador DIP, entre outros. Por essa razão, a UNCITRAL (2004, p.10, tradução nossa105) 

estabelece que uma legislação eficaz em matéria de insolvência deve “proporcionar segurança 

no mercado para promover a estabilidade e o crescimento econômico”.  

 
105 Do original: […] insolvency law should be implemented with a view to enhancing certainty in the market and 

promoting economic stability and growth. 
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No processo de insolvência, o magistrado possui papel aparentemente restrito ao 

exercer três principais funções: neutralidade, ao garantir a imparcialidade do procedimento; 

oficialidade, ao conferir eficácia às decisões; e, por último, o controle de legalidade ao coibir 

a prática de atos ilegais, sejam processuais ou materiais. (SOUSA, 2015) 

Complementarmente, compete ao juiz mitigar as falhas de mercado, diminuindo a assimetria 

de informação entre todos os partícipes do processo recuperatório. À medida que o 

magistrado ultrapassa o limite dessas funções, apresenta-se o problema do ativismo judicial. 

Essa interferência proativa do judiciário nas escolhas políticas de outros poderes está entre as 

“anomalias institucionais”106 que podem agravar a incerteza jurídica e, consequentemente, a 

apatia racional. (SADDI, 2007, p.252) Por vezes, o ativismo judicial é exercido por meio de 

decisões baseadas em “argumentos ideológicos ou políticos, para a promoção da justiça 

social”. (DIAS, 2012) Isso é o que acontece, no contexto falimentar, quando decisões diferem 

do texto legal sob a prerrogativa do princípio da preservação do negócio. Além de gerar ainda 

mais insegurança jurídica ao processo de insolvência, esse tipo de atitude por parte dos juízes 

cria ineficiências ao manter empresas economicamente inviáveis no mercado. 

Outro grande obstáculo ao financiamento é a ineficiência processual. A burocracia 

judicial acarreta o prolongamento do processo de insolvência, o que pode ser extremamente 

prejudicial à saúde financeira da empresa. Primeiro, porque só o fato de estar sob o registro de 

“em recuperação judicial” pode afastar potenciais consumidores e credores. Segundo, porque 

a demora na venda ou na liquidação de ativos pode resultar na deterioração ou desvalorização 

desses bens e, consequentemente, na diminuição do valor de mercado. Outrossim, em razão 

da longa espera na execução dos empréstimos não pagos pelos devedores, os credores ficam 

receosos a emprestar recursos às empresas, especialmente àquelas que já se encontram em 

situação de insolvência.  

A UNCITRAL (2004, p. 114, tradução nossa107) recomenda que para assegurar a 

continuidade do negócio, “é altamente desejável que se determine a necessidade de novos 

financiamentos numa fase precoce, em alguns casos mesmo no período entre o momento em 

que o pedido é feito e o início do processo”. Essa necessidade é ainda mais visível em países 

como o Brasil, onde o início do procedimento não se dá automaticamente e pode transcorrer 

 
106 “Por anomalias institucionais entende-se o conjunto de desvios institucionais que contribuem para os 

problemas de crédito no Brasil”. (SADDI, 2007, p. 251) 
107 Do original: To ensure the continuity of the business where this is the object of the proceedings, it is highly 

desirable that a determination on the need for new finance be made at an early stage, in some cases even in the 

period between the time the application is made and commencement of proceedings. 
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tempo significativo entre o pedido e o deferimento do processamento da recuperação judicial. 

Sendo assim, a possibilidade de decisão liminar quanto à concessão de financiamento é 

ferramenta ao problema de ineficiência processual. 

Outra alternativa para amenizar o problema é a criação de Varas e Câmaras 

Especializadas108 em falência e recuperação judicial de empresas. Em alguns Estados 

brasileiros, como São Paulo, a medida foi adotada sob a justificativa de que com juízes 

experientes na matéria, tem-se uma melhor coesão na decisão e aceleração dos procedimentos 

dos casos. Sem olvidar que a análise do histórico de decisões das Varas e/ou Câmaras 

Especializadas possibilita aos credores dimensionar melhor os riscos envolvidos nas relações 

jurídicas. Na opinião de Munhoz (2015, p. 270), trata-se de “iniciativa valiosa, que muito tem 

contribuído para o desenvolvimento do sistema falimentar no Brasil”. Logo, os tribunais 

especializados podem fornecer estrutura de incentivos que supere o problema da apatia 

racional ao abordar tanto a questão da ineficiência processual quanto da insegurança jurídica. 

Além disso, a formação de profissionais (empresas de turnaround, assessores financeiros, 

advogados) e investidores especializados para lidar com a crise das empresas é medida 

importante para garantir a eficiência do sistema falimentar e combater o problema de 

desconhecimento da lei109.  

A UNCITRAL (2004, p.12, tradução nossa110) sublinha que “a insolvência deve ser 

tratada e resolvida de maneira ordenada, rápida e eficiente, com o objetivo de evitar 

interrupções indevidas nas atividades comerciais do devedor e minimizar o custo do 

processo”.  Nesse sentido, a legislação de insolvência deve propiciar a maximização do valor 

dos ativos da empresa, por meio da alocação eficiente dos bens, e a liquidação das atividades 

inviáveis economicamente, com a rápida retira de empresas ineficientes do mercado. 

 
108 De acordo com estudo realizado pela Associação Brasileira de Jurimetria, é insignificante a diferença entre o 

processamento em varas especializadas e varas comuns (diferença de apenas 0,3%); no entanto, o tempo 

mediano até a aprovação do plano é de 407 dias nas varas especializadas e 567 nas varas comuns, bem como as 

taxas de aprovação do plano são maiores nas varas especializadas (81%) do que nas varas comuns (71,3%). 

Disponível em: < https://abj.org.br/wp-

content/uploads/2019/04/Recuperacao_Judicial_no_Estado_de_Sao_Pa.pdf> Acesso em: 29/01/2020. 
109 “Os processos de reestruturação, ao contrário da falência, não são bem conhecidos em algumas jurisdições. 

Os procedimentos podem ser muito complexos e o aconselhamento especializado externo pode ser obrigatório. 

Isto torna difícil iniciar o processo de reestruturação antes que a empresa esteja para além do salvamento”. 

(Best project on Restructuring, Bankruptcy and a Fresh Start, tradução nossa) 
110 Do original: Insolvency should be addressed and resolved in an orderly, quick and efficient manner, with a 

view to avoiding undue disruption to the business activities of the debtor and to minimizing the cost of the 

proceedings. 
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Contudo, a eficácia das instituições na correta aplicação dessas leis também é condição 

indispensável à criação de ambiente favorável ao investimento. Como aduz Saddi (2007, 

p.218), “o impacto de um Judiciário deficiente na economia é retratado como um dos fatores 

mais importantes para obstruir o desenvolvimento em razão da confiança dos agentes 

econômicos”.  Sendo assim, um judiciário deficiente pode criar problemas de apatia racional – 

fator que não pode ser desconsiderado na avaliação do DIP financing, a partir da perspectiva 

da LaE. 

Nesse diapasão, o Juiz de Direito da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais 

de São Paulo propõe o modelo de “gestão democrática de processos” sob justificativa da 

complexidade dos processos de insolvência: 

Deve o magistrado conduzir as soluções de forma ágil e democrática, aplicando 

modelo de gestão processual diferenciado e cuidando para distribuir 

equilibradamente os ônus que cada um dos agentes atuantes nesses processos de 

insolvência deve suportar, de modo a garantir o sucesso da prestação jurisdicional 

em benefício do interesse público e social. (COSTA, 2015, p.89) 

 

A partir dessa proposta, as decisões judiciais que versam sobre temas que demandam 

maior urgência devem ser tomadas em audiências públicas com a presença de todos 

interessados nas questões a serem decididas. A grande vantagem desse sistema decisório é a 

sua rapidez, bem como a segurança jurídica que proporciona aos credores, visto que a solução 

é obtida independentemente de imposições legais que possam, no futuro, alterar a análise de 

risco do crédito.  

Diante do exposto, parece ser evidente que o modelo tradicional de solução de 

conflitos de insolvência deve ser repensado a fim de incentivar a participação dos credores e, 

com isso, mitigar os riscos e a burocracia processual que impede a eficiência da prestação 

jurisdicional com respostas adequadas e úteis em relação ao tempo dos negócios. Feita a 

análise dos principais obstáculos ao financiamento DIP, no próximo Capítulo, será 

demonstrado como os ordenamentos jurídicos norte-americano e brasileiro apresentam 

soluções a esses problemas, em observância às recomendações da UNCITRAL. 
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4 DIP FINANCING SOB A PERSPECTIVA COMPARADA 

 

Neste último Capítulo, busca-se compreender qual Lei de insolvência, brasileira ou 

norte-americana, pode ser considerada eficiente em incentivar o financiamento às empresas 

em recuperação judicial, por meio da análise econômica baseada nas recomendações da 

UNCITRAL. Sendo assim, primeiramente, será estudado quais os benefícios da Análise 

Econômica do Direito Comparado, bem como os cuidados necessários em relação aos 

“transplantes” legais. Em seguida, será analisada a história do DIP financing no Bankruptcy 

Code e como o ordenamento jurídico norte-americano transpõe os obstáculos ao 

financiamento DIP descritos no Capítulo anterior. Por derradeiro, o mesmo procedimento será 

realizado, no contexto brasileiro, com a vigente Lei 11.101/05 e o Substitutivo recentemente 

apresentado na Câmara dos Deputados. 

 

4.1 ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO COMPARADO 

 

O Direito Comparado é instrumento de pesquisa que permite a contraposição de leis 

provenientes de dois ou mais países. Esse método é utilizado tanto para melhor compreensão 

do Direito estrangeiro, como também para ampliar o entendimento do estudioso em relação a 

sua própria cultura jurídica, através de insights adquiridos no estabelecimento de paralelos. 

Em um mundo globalizado, onde as transações financeiras ultrapassam fronteiras, o estudo 

comparado possui a função prática de auxiliar o empresário a entender quais os benefícios 

podem ser esperados, quais riscos podem ser assumidos e, em geral, como ele deve agir se 

pretende investir capital em país alheio. 

Ainda que em menor grau, o Direito Comparado pode auxiliar na harmonização das 

leis. Esse processo é realizado a partir da análise dos efeitos ex ante e ex post das normas em 

seus ordenamentos jurídicos de origem a fim de buscar soluções legais mais equilibradas. No 

contexto do DIP financing, certo nível de uniformização - ou base de comum entendimento - 

das leis de insolvência pode servir de incentivo aos investimentos, uma vez que os custos de 

transação são minimizados. Consequentemente, as transferências são facilitadas, o que leva à 

eficiência alocativa dos recursos disponíveis. Nesse sentido, o instrumental da LaE é essencial 
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para identificar a real necessidade de centralização em cada caso; além de permitir identificar 

como as diferentes normas do direito falimentar afetam o mercado de crédito. 

Em matéria de insolvência, o Bankruptcy Code é considerado modelo, haja vista que 

“a lei norte-americana é mais antiga e teve muito mais tempo para ser testada e aperfeiçoada” 

quando comparada com a recente história da Lei 11.101/05 brasileira. (REIS, 2015, p. 404-

405) Ademais, o DIP financing é prática corriqueira nos EUA, por ser o país pioneiro em 

disciplinar tratamento especial aos financiadores das empresas em recuperação judicial. Como 

demostra o Quadro 11 abaixo, oito das dez maiores transações mundiais de financiamento 

DIP, na primeira década do Século XXI, envolveram recuperações judiciais de empresas norte 

americanas: 

 

Quadro 11: Maiores Transações Mundiais de Financiamento DIP na Primeira Década 

do Século XXI. 
Devedora Volume (US$ milhões) Data 

General Motors* 33.300,00 01/06/2009 

Citi Group* 21.040,00 10/12/2009 

Calpine* 10.000,00 26/01/2007 

Japan Airlines 9.908,60 19/01/2010 

Pacific Gas & Electric* 9.600,00 05/03/2004 

Calpine* 9.300,00 20/06/2007 

Adelphia Communications* 8.800,00 25/02/2004 

Lyondell Basell* 8.500,00 06/01/2009 

General Motors* 8.247,49 03/07/2009 

Groupe Eurotunnel 7.869,00 18/12/2006 
* Empresas norte-americanas. 

Fonte: REIS, 2015, p. 403. 

 

O alto volume dos empréstimos concedidos revela a segurança dos financiadores no 

retorno dos seus investimentos com o posterior soerguimento da situação econômico-

financeira dessas empresas. Essa certeza é consequência direta do papel da Lei de insolvência 

norte-americana de criar um ambiente seguro de negociação entre os credores e o devedor. No 

entanto, Martin (2005, p. 34, tradução nossa) alerta quanto aos riscos de que o modelo norte-

americano seja transplantado para outros países sem que as características únicas de cada 

lugar sejam consideradas. Para a autora, “a Lei de insolvência é um instrumento social que 

reflete a evolução social, econômica, política, jurídica e histórica do contexto em que foi 

criada”. Sendo assim, a importação de um ordenamento para outro pode limitar a eficácia do 

instituto importado.  Com isso, sugere-se que os legisladores do país em processo de reforma 

legislativa devam estudar também outros sistemas, não somente o norte-americano; além de 
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considerar os valores locais ao promulgar novas leis. Como alertam Garoupa e Ginsburg 

(2012, p.155), “a predisposição e a familiaridade com as leis transplantadas são mais 

importantes do que a origem legal para garantir a eficácia do transplante”. 

Por meio da Análise Econômica do Direito Comparado111, a eficiência pode ser 

usada como critério de avaliação aos “transplantes” legais. Mattei (1997, p.01, tradução 

nossa) explica que o Direito Comparado e a LaE são disciplinas que podem se beneficiar 

mutuamente. Isso porque o primeiro “pode ganhar perspectiva teórica usando o tipo de análise 

funcional empregada na análise econômica do direito”, enquanto que “o direito comparado 

pode oferecer à análise econômica um reservatório de alternativas institucionais não 

meramente teóricas, mas realmente testadas pela história jurídica". Desse modo, a partir da 

justaposição de soluções jurídicas diferentes é possível distinguir a regra eficiente, ou a que 

melhor se encaixa em dada circunstância. 

 

4.2 DIP FINANCING NOS ESTADOS UNIDOS: BANKRUPTCY CODE DE 1978 

 

Para a compreensão do DIP financing, nos EUA, será exposta, nesta primeira parte, a 

história do instituto naquele país, desde as crises das ferrovias até os dias atuais. Será 

realizada, também, a análise do sistema escalonado de incentivos ao financiamento às 

empresas em recuperação judicial, por meio de preferências e garantias da Section 364 do 

Bankruptcy Code de 1978, e outras disposições normativas relacionadas ao tema. 

 

4.2.1 História 

 

A atual sistemática do DIP financing norte-americano desenvolveu-se a partir das 

práticas realizadas no decorrer do Século XIX com a crise das ferrovias e a criação do equity 

receivership. Naquela época, em caso de insolvência da ferrovia, representada pelo 

descumprimento de suas obrigações de pagamento, a empresa devedora deveria ajuizar 

pedido denominado creditor’s bill. A partir disso, o juiz indicava um receiver para controlar 

 
111 Conforme Garoupa e Ginsburg (2012, p.140), com “a ampliação de recentes aplicações da metodologia 

econômica ao direito comparado [....] a Análise Econômica do Direito Comparado já pode ser considerada uma 

nova disciplina independente”. 
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os ativos da ferrovia112. Posteriormente, era realizado outro requerimento, conhecido por 

foreclosure bill, a fim de liquidar os bens da empresa enquanto as partes negociavam os 

termos do plano de recuperação judicial. Essas negociações eram feitas através do 

Reorganization Committee, formado pela união de outros comitês menores, como dos 

acionistas ordinários e preferenciais, com o intuito principal de reestruturar o capital social 

da ferrovia. Na visão de Skeel (2004, p.1910, tradução nossa), “a equity receivership foi uma 

das melhores inovações do common law no Século XIX”. 

Com o intuito de elevar o status dos principais credores comerciais113, a Suprema 

Corte norte-americana, em 1878, referendou o six months rule. Essa regra possibilitava o 

pagamento integral dos fornecedores que concedessem novos créditos durante os seis 

primeiros meses do início das negociações relativas ao plano de recuperação judicial.  A 

regra dos seis meses não resolveu o problema de escassez de crédito das ferrovias, sendo 

substituída pelos receiver’s certificates. Essa espécie de nota promissória dada aos 

fornecedores conferia prioridade sob todos os outros credores e garantia sob todos os ativos 

da ferrovia. Logo, esses “certificados” possibilitavam a satisfação das necessidades mais 

imediatas da empresa a critério do receiver.  

Por meio de autorização judicial, o receiver poderia emitir receiver`s certificates 

aos fornecedores que anteriormente, por não possuírem garantia, receavam conceder novos 

créditos à ferrovia em vista do risco de que fossem utilizados para pagamento dos credores 

hierarquicamente superiores ou garantidos. Importante ressaltar que os receiver`s certificates 

se distinguiam do atual DIP financing, considerando que as exigências eram dirigidas ao 

receiver, e não ao devedor, e que o pagamento era realizado fora dos ativos da empresa 

devedora. (ABI, 2012, p.06) 

Contudo, o primeiro sistema de insolvência que efetivamente perdurou foi 

promulgado pelo Congresso norte-americano em 1898. À época, o Bankrupty Act não 

disciplinava a respeito da recuperação judicial de ferrovias, o que apenas se deu com a 

aprovação do estatuto de 1933. Outrossim, a emissão de certificates of indebtedness às 

grandes recuperações judiciais que não envolviam ferrovias somente foi possível em 1934. 

Nesse mesmo ano, foram incluídas no Código, pela primeira vez, provisões expressas a 

 
112 Ainda que existisse a figura do receiver, na maior parte dos casos, o administrador da empresa se mantinha na 

operação do negócio. 
113 Skeel (2004, p.1910-1911, tradução nossa) explica que “no seu estágio inicial, a regra dos seis meses 

aplicava-se aos salários, fornecimentos e serviços essenciais. Mais tarde foi ampliada para incluir os 

principais credores comerciais sob a doutrina da necessidade”. 
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respeito do financiamento do devedor. (ABI, 2012, p.06; 11-12) 

Em momento posterior, juntamente às reformas do New Deal, foi criado o Chandler 

Act, em 1938. De maneira inédita, o ato normativo concedeu tratamento específico às 

recuperações judiciais de grandes e pequenas empresas que não fossem ferrovias. Em seus 

dispositivos legais, o Chapter X previa a alteração na administração da empresa por meio de 

trustee apontado judicialmente.  Ao administrador judicial cabia emitir certificados de dívida 

para obter dinheiro e bens, ou para outros fins aprovados pelo juiz, com garantias ou 

prioridades sob os créditos existentes “conforme a equidade demandada no caso concreto”, 

nos termos do § 116 (2). Contrariamente, o Chapter XI, destinado às pequenas empresas, 

previa a continuidade do administrador nos negócios. Logo, com essa vantagem, os 

devedores ajuizavam sob o Chapter XI, independentemente do tamanho da empresa, motivo 

pelo qual é conhecido como “o primeiro rascunho do atual Chapter 11 do Bankruptcy Code 

de 1978”. (ABI, 2012, p.14, tradução nossa) 

A expansão da concessão de prioridade aos financiadores, com a possibilidade de 

emissão de certificates of indebtedness por empresas que não atendiam exclusivamente ao 

interesse público, foi uma das principais alterações no sistema de insolvências norte-

americano no período da Common Law, trazida pelas mencionadas codificações. (SKEEL, 

2004, p.1914-15) Outra importante mudança legislativa foi a aprovação do atual Bankruptcy 

Code, em 1978, pelo Congresso norte-americano. O novo Código de Insolvência estabeleceu 

no Chapter 11 o regramento para a recuperação judicial, bem como o financiamento às 

empresas sob recuperação judicial na section 364. A nova sistemática: (i) substituiu o critério 

de “interesse público” por “adequada proteção”; (ii) permitiu a manutenção do administrador 

na gestão da empresa; (iii) concedeu maior proteção aos créditos garantidos; (iv) estabeleceu 

orientações mais específicas quanto ao DIP financing; e (v) possibilitou outros meios de 

obtenção de crédito. (ABI, 2012, p. 18-20) 

Sendo assim, no tópico a seguir, será analisado o sistema de incentivo ao 

financiamento DIP, com destaque à section 364 do Bankruptcy Code de 1978. 
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4.2.2 Como o Ordenamento Jurídico Norte-Americano ultrapassa os obstáculos ao 

Financiamento DIP, em observância às recomendações da UNCITRAL?  

 

O objetivo deste tópico é apresentar, de maneira pontual, algumas medidas 

apresentadas pelo ordenamento jurídico norte-americano, em conformidade com as 

recomendações da UNCITRAL, para atenuar os obstáculos ao financiamento DIP 

mencionados no Capítulo anterior114. 

Segundo Dahiya e Ray (2016, pgs.06 e 23, tradução nossa), o fluxo de caixa gerado 

pelas operações seria a “primeira fonte natural de recursos e liquidez das empresas”, ainda 

que o §363 (c)(2) do Bankruptcy Code sujeite o uso, a venda e o arrendamento do cash 

collateral115, dentro ou fora do curso ordinário dos negócios, ao consentimento das entidades 

interessadas e à aprovação judicial. Dessa forma, o Quadro 12 ilustra a hierarquia das fontes 

de financiamento às empresas em recuperação judicial nos EUA: 

 

Quadro 12: A Hierarquia das Opções de Financiamento de uma Empresa que Opera sob o 

Chapter 11. 
Section Relevante 

do Bankruptcy 

Code 

Características do 

Acordo de 

Financiamento 

Garantia e Prioridade Requerimentos Legais 

§363 (c)(2) Uso do Cash 

Collateral 

Não aplicável Aprovação do juízo de 

insolvência 

§364 (a) Dívida incorrida no 

curso ordinário dos 

negócios 

Não garantida, 

Prioridade 

Administrativa 

Sem necessidade de 

aprovação do juízo de 

insolvência 

§364 (b) Dívida incorrida 

fora do curso 

ordinário dos 

negócios 

Não garantida, 

Prioridade 

Administrativa 

Aprovação do juízo de 

insolvência, Notificação e 

Audiência 

§364 (c) Várias 

subsections abaixo 

 

 

- §364 (c)(1) 

 

 

 

- §364 (c)(2) 

 

 

 

Superprioridade - Não garantida, 

Prioridade 

Administrativa de Nível 

Superior 

- Garantia sob Ativos 

Livres, Prioridade 

Administrativa de Nível 

Superior 

- Garantia de nível 

inferior em ativos não-

livres, Prioridade 

Administrativa de Nível 

Devedor deve comprovar 

que não conseguiria obter 

financiamento sob as 

sections 364 (a) ou 364 

(b) 

 
114 Ver apêndice. 
115 O §363 (a) do Bankruptcy Code define cash collateral como caixa, instrumentos negociáveis, documentos de 

titularidade, valores mobiliários, contas de depósito ou outros equivalentes a caixa. 
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- §364 (c)(3) 

Superior 

§364 (d) Primed debt Segurada por garantia 

de nível igual ou 

superior em ativos não-

livres 

O mesmo que a section 

364 (c) e mostrar que os 

detentores de garantias 

preexistentes estão 

adequadamente 

protegidos 

§552 (b) Cross-

collateralization 

Garantia segurando 

tanto a dívida 

preexistente quanto a 

dívida adquirida após o 

ajuizamento do Chapter 

11  

Aprovação judicial 

(raramente concedida) 

Fonte: DAHIYA; RAY, 2016, p.23, tradução nossa. 

 

Como demonstrado, o DIP financing representa a segunda opção de financiamento 

às empresas sob o Chapter 11, envolvendo um processo de duas etapas. De acordo com o 

Federal Bankruptcy Rule (“FBR”) 4001 (c) (1), o primeiro procedimento consiste no 

requerimento, pelo devedor, de autorização judicial com vista à obtenção de crédito, 

acompanhado de cópia do contrato de crédito e de formulário do pedido proposto116. 

Posteriormente, são notificados “os financiadores que serão subordinados; os maiores 

credores não garantidos, dependendo do tamanho do caso; e o U.S. Trustee para 

apresentarem suas objeções à petição”. (HUEBNER, 2005, p.32, tradução nossa)  

Tão-somente quatorze dias após a notificação é instalada a audiência final. Segundo 

o FBR 4001 (c) (2), antes desse período, o tribunal poderá autorizar a obtenção de montante 

limitado de crédito, em audiência provisória, ou interim hearing, com o intuito principal de 

evitar danos imediatos e irreparáveis à continuidade da empresa, por um intervalo curto de 

tempo, normalmente algumas semanas. Em certos casos, quando o devedor possui ativos 

livres ou cash collateral suficientes, é possível a dispensa da audiência provisória. (KOHN 

et al., 1995, p.07-08, 12-13) A possibilidade de ser concedida decisão liminar representa 

medida para ultrapassar o obstáculo da ineficiência processual gerado pela morosidade do 

processo de recuperação judicial. 

No segundo momento, dá-se a audiência final, ou final hearing, em que a Corte 

norte-americana autorizará o empréstimo da quantia total requerida pelo devedor, após serem 

 
116 Segundo pesquisa empírica realizada nos Estados Unidos, mais de 60% das empresas obtêm DIP financing 

dentro de 30 dias após o ajuizamento do Chapter 11. (DAHIYA et al., 2003, p.262-263) 
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ponderados os argumentos dos credores quanto ao tamanho e aos termos do DIP financing. 

Segundo Huebner (2005, p.32, tradução nossa), “na maior parte dos casos, o Comitê de 

Credores reconhece a necessidade de obtenção de crédito e qualquer objeção é resolvida 

antes mesmo da audiência final”. 

Conforme as recomendações da UNCITRAL, o conflito de interesses no processo 

de insolvência deve ser mediado com normas que assegurem proteção aos direitos dos 

credores preexistentes e com regras claras de prioridade. Essa função é cumprida pela 

section 364 do Bankruptcy Code ao disciplinar o DIP financing e prever, de maneira 

escalonada, tratamento prioritário aos financiadores das empresas sob o Chapter 11. As 

subsections 364 (a) e (b) tratam dos créditos sem garantia, ou unsecured debt. Conforme os 

dispositivos legais, o trustee pode obter crédito sem garantia de duas maneiras, ambas com 

status de despesa administrativa117: (i) no curso ordinário dos negócios; ou (ii) fora do curso 

ordinário dos negócios, desde de que com autorização judicial e por meio de notificação e 

audiência (notice and hearing).  

Em caso de liquidação, as despesas administrativas devem ser pagas anteriormente 

aos créditos sem garantia. Além disso, o devido pagamento das despesas administrativas é 

necessário para confirmar o plano de recuperação judicial, conforme disciplinado no § 507 

do Bankruptcy Code. Na prática, o baixo nível de prioridade concedido aos créditos não 

garantidos faz com que o §364 (a) se restrinja aos fornecedores comerciais118. Outra 

dificuldade encontrada pelos devedores é a recusa dos financiadores em conceder crédito 

fora do curso ordinário dos negócios sem qualquer garantia, diante da ausência de recursos 

financeiros necessários ao pagamento integral das despesas administrativas da empresa. 

(CARAPETO, 2003, p.05-06; KOHN et al., 1995, 14-15)  

Dessa forma, ante os obstáculos de se obter novos empréstimos sob os §364 (a) e 

(b), o §364 (c) (1) prevê incentivo adicional ao possibilitar que a Corte norte-americana 

autorize a concessão de crédito “superprioritário” em relação a todas as despesas 

administravas, depois de realizada audiência e de o devedor comprovar a impossibilidade de 

adquirir crédito por outras vias. Além disso, o dispositivo legal permite a concessão de 

crédito garantido por ativo livre, ou por garantia subordinada a outras já preexistentes (junior 

 
117 Conforme 11 U.S.C. § 503, são consideradas administrative expenses: salários, remunerações e comissões por 

serviços prestados após o início do processo; impostos; multas e outros.  
118 Nos ensinamentos de Elayan e Meyer (2001, p.936, tradução nossa), os fornecedores comerciais devem 

atentar-se aos seguintes aspectos: “(i) autorização judicial de obtenção de crédito após o ajuizamento do 

processo de insolvência; (ii) uso do crédito no curso ordinário dos negócios à continuidade da empresa; (iii) 

momento do pagamento do crédito”. 
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lien), nos termos das subsections §364 (c) (2) e §364 (c) (3), respectivamente. 

Ainda, o §364 (d) prevê o nível mais alto de segurança ao novo crédito. Por meio da 

autorização da Corte norte-americana, o crédito é segurado por título que tenha prioridade 

superior ou igual a outra garantia preexistente, caso o incentivo do §364 (c) for insuficiente. 

O priming lien, como é conhecido, somente é concedido quando: (i) há impossibilidade de o 

devedor obter crédito sob as condições anteriores; (ii) todos os ativos da empresa já estão 

comprometidos; e (iii) o trustee comprovar que os interesses dos credores preexistentes estão 

adequadamente protegidos, por um equity cushion, isto é, que os novos créditos não 

resultarão na diminuição do valor das garantias já existentes.  

Na visão de Triantis (2017, p.03, tradução nossa), “o priming lien possui a 

vantagem de estimular a concessão de crédito por novos financiadores que, de outra forma, 

se sentiriam intimidados com a presença de credores preexistentes com garantia”. Dessa 

forma, o §364 (d), ao encorajar novos financiadores, “reduz a habilidade do credor 

preexistente com garantia de extrair taxas de retorno acima do normal em relação aos novos 

financiamentos”. Já Huebner (2005, p.31, tradução nossa) explica que, em muitos casos, 

credores preexistentes aceitam a subordinação aos novos créditos em troca de “pacote de 

proteções especificadas na ordem judicial que aprova o financiamento DIP”. Além disso, 

outra razão pela qual os credores preexistentes garantidos concordam com o priming lien é a 

possibilidade de perda no valor da garantia a menos que “dinheiro novo” seja emprestado ao 

devedor para manter a operação e inspirar a confiança de potenciais consumidores e do 

mercado de maneira geral. 

Logo, as prioridades das principais classes de crédito das empresas sob o Chapter 11 

são ilustradas no Quadro 13: 

 

Quadro 13: Prioridades das Principais Classes de Credores das Empresas sob o Chapter 11. 
Classificação de 

Prioridade 

Reclamação e Section de Prioridade Relevante 

1 Os primed lien DIP loans nos termos do §364 (d). 

2 Titulares de créditos garantidos (até o nível da garantia) nos termos do 

§506 (a). 

3 Reclamações superprioritárias do credor DIP sob o §364 (c). 

4 Reclamações administrativas sob os §507 (a)(1), §503 (b), §364 (a) e 

§364 (b). 

5 Reclamações do involuntary gap creditor nos termos do §507 (a)(2) e 

§502 (f). 
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6 Créditos não garantidos (incluindo as garantias a curto prazo para 

créditos garantidos) §506 (a). 
Fonte: DAHIYA; RAY, 2016, p.24, tradução nossa. 

 

Aditivamente, o §364 (e) prevê que eventual revisão ou modificação da decisão que 

autorizou a obtenção de novos créditos ou concedeu prioridade ou título sob algum bem não 

afetará a validade do ato realizado pelos novos credores de boa-fé, havendo ou não ciência 

da existência do recurso, exceto se houver suspensão liminar da decisão. Trata-se da doutrina 

do equitable mootness, utilizada pela Corte norte-americana para dar segurança jurídica aos 

credores em relação ao plano de recuperação judicial. Por meio desse dispositivo legal, fica 

impedida a interposição de recursos que possam anular atos que, com base em decisão 

judicial anterior, foram substancialmente realizados pelo devedor.  

O ordenamento jurídico norte-americano faz uma série de exigências quanto a 

documentação apresentada pelo devedor de maneira que os credores possam ter real 

percepção da situação econômico-financeira da empresa e, assim, minimizar o problema de 

assimetria de informações. No §308 do Bankruptcy Code, tem-se que o devedor - em um 

pequeno negócio - deve apresentar relatórios financeiros e outros relatórios periódicos 

contendo, por exemplo, (i) a rentabilidade da empresa; (ii) as aproximações das receitas e 

desembolsos de caixa projetados ao longo de período razoável; (iii) comparações das receitas 

e desembolsos reais de caixa com as projeções em relatórios anteriores; (iv) declarações 

fiscais e outras declarações governamentais e pagamento de impostos e outras despesas 

administrativas; além de (v) qualquer outra matéria que seja do interesse do devedor e dos 

credores, bem como do interesse público em procedimentos justos e eficientes nos termos do 

Chapter 11. Já o §521 (a) (1) do mesmo diploma legal disciplina que é obrigação do devedor 

protocolar: (i) lista de credores; (ii) cronograma de ativos e passivos; (iii) cronograma de 

despesas e de receitas correntes; (iv) declaração dos assuntos financeiros do devedor; (v) 

cópia de todos os avisos de pagamento ou outras provas de pagamento recebidas no prazo de 

sessenta dias da data da apresentação do pedido, pelo devedor, de qualquer empregador seu; 

(vi) declaração do montante do lucro líquido mensal; (vii) declaração revelando qualquer 

aumento razoavelmente previsto de receitas ou despesas no período de 12 meses após a data 

da apresentação da petição. No mesmo sentido, a FBR 4002 (b) lista os documentos que o 

devedor deve trazer à assembleia de credores, dentre eles: (i) identificação pessoal; (ii) 

evidência de renda atual, com o mais recente aviso de pagamento; (iii) declarações para cada 

uma das contas de depósito e investimento do devedor, incluindo contas correntes, de 
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poupança e de mercado monetário, fundos mútuos e contas de corretagem para o período que 

inclui a data de apresentação da petição; (iv) despesas mensais reclamadas pelo devedor; (v) 

declaração de impostos.  

Em relação ao estigma das empresas em recuperação judicial, o Bankruptcy Code 

dispõe de regras de discharge, na Section 727, do Chapter 7. Através dessa ordem judicial, o 

devedor não é mais obrigado a pagar quaisquer dívidas e é permanentemente proibido que os 

credores tomem qualquer forma de cobrança de crédito, incluindo ações legais e 

comunicações com o devedor, como telefonemas, cartas e contatos pessoais. Em geral, o 

tribunal norte-americano concede a quitação assim que possível após o devedor concluir todos 

os pagamentos do plano de recuperação judicial. Outra evolução da atual Lei de insolvência 

norte-americana em relação às anteriores foi a troca do adjetivo falido (bankrupt) para 

devedor (debtor). A palavra falência vem do latim fallere, que significa “tropeçar, cair” e, 

figurativamente, “enganar, iludir, trapacear”119. Logo, a mudança de nomenclatura representa 

medida eficaz quando o próprio termo carrega sentido pejorativo. Assim, as normas sociais 

tendem a não minar a eficiência do mercado tanto quanto no Brasil, onde o estigma das 

empresas na recuperação judicial causa o fim de empresas ainda economicamente viáveis.  

Como se observa, a section 364 possui função importante em incentivar o 

financiamento às empresas em recuperação judicial e - juntamente com outros dispositivos 

legais do Bankruptcy Code - apresentar soluções aos problemas jurídicos-econômicos tratados 

nesta dissertação, conforme recomendado pela UNCITRAL e pela literatura da LaE. 

 

4.3 DIP FINANCING NO BRASIL: LEI 11.101/05 

 

Nesta parte da pesquisa, será descrita a história do crédito no Brasil, bem como do 

incentivo ao financiamento às empresas em recuperação judicial. Posteriormente, o art. 67, da 

LRF, será analisado, com foco na discussão doutrinária e jurisprudencial acerca da adequada 

interpretação da expressão “durante a recuperação judicial” e do termo inicial do benefício da 

extraconcursalidade. A seguir, serão demonstrados como a ordem dos pagamentos no caso de 

falência, assim como o sistema de garantias, representam limites legais que tornam o estímulo 

do art. 67, da LRF, insuficiente. Por fim, busca-se responder por que o custo do crédito no 

 
119 Nesse sentido, ver: < https://origemdapalavra.com.br/palavras/falencia/>. Acesso em: 27/01/2020. 
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Brasil é tão alto em relação aos outros países e como as normas do sistema financeiro 

influenciam nos juros bancários, em especial a regra de provisionamento. 

 

4.3.1 História 

 

Saddi (2007, p. 49-57) traz relato histórico do crédito no Brasil em seu livro “Crédito 

e Judiciário no Brasil: uma análise de Direito & Economia”, dividindo a história em três 

partes. A primeira diz respeito ao Período Imperial, considerando que, em momento anterior 

(na era colonial), as transações financeiras eram limitadas à relação Metrópole-Colônia e, 

ainda que já existissem “casas de crédito”, não havia sistema financeiro consolidado. Em 

relação ao primeiro banco, o “Banco do Brasil” foi fundado por ordem real, de maneira 

provisória, somente em 1808. No entanto, Saddi revela que esse “foi à bancarrota em 1821, 

com a volta de Dom João IV a Portugal, carregando todo o ouro nele depositado”. Nesse 

contexto, merece destaque a figura de Visconde de Mauá, fundador de sucessivos bancos - 

entre eles, o Banco Mauá & Cia, considerado o “primeiro banco multinacional brasileiro”. No 

entanto, em 1878, o mesmo se tornou insolvente “por causa da concessão equivocada de 

crédito”. Ainda no Século XIX, o autor destaca a importância do crédito ao desenvolvimento 

da economia cafeeira no País. Na segunda parte, Saddi expõe que a República foi marcada por 

grandes crises de crédito decorrentes da ausência de uma “política creditícia”. Em 

contrapartida, Joaquim Murtinho foi responsável pela “reabertura do Banco do Brasil e a 

instalação de melhores práticas bancárias”. Segundo o autor, “no governo Vargas, até a 

redemocratização de 1945, o crédito continuou caro e escasso”. Somente após esse período, 

“ele conheceu uma sensível expansão e experimentou a consolidação de um sistema 

bancário”. Por fim, a terceira parte da história do crédito no Brasil condiz à criação do Banco 

Central. O evento ocorreu a partir da Lei n. 4.595/1964 que modernizou a estrutura monetária 

e creditícia no Brasil, acompanhada de outras criações legislativas, como a Lei da Correção 

Monetária120 e a Lei do Mercado de Capitais121. Conforme a exposição, “a década de 1970, no 

Brasil, é marcada por crises bancárias, ao lado de um processo de conglomeração do sistema 

financeiro”. Como se sabe, as crises de crédito bancários se repetiram nas décadas seguintes 

no cenário econômico brasileiro - justificadas, pelo autor, em função da “pequena experiência 

histórica” do crédito moderno no Brasil que tem, portanto, menos de quarenta anos. 

 
120 Decreto-lei n. 4.357/1964. 
121 Decreto-lei n. 4.728/1965. 
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Mais especificamente em relação ao sistema de insolvência brasileiro, a Lei 

11.101/05 introduziu o instituto da recuperação judicial, com a intenção de preservar a 

empresa economicamente viável, sua função social e o estímulo à atividade econômica. A 

alteração ocorreu em oposição ao Decreto-Lei 7.661/1945. O antigo diploma legal tinha como 

objetivo evitar (concordata preventiva) ou suspender (concordata suspensiva) a falência. Nele, 

o devedor requeria mera moratória que era, obrigatoriamente, concedida pelo juiz, 

independente de aprovação expressa dos credores, desde que preenchidos os requisitos legais. 

Outrossim, o regime anterior não dispensava tratamento especial aos investidores. Como 

explica Bezerra Filho (2008, p.226), a “figura de crédito extraconcursal inexistia na lei 

anterior sem embargo de criação pretoriana que permitia o reembolso imediato das despesas 

necessárias à administração da massa falida”. O processo era considerado caro, moroso e 

sujeito a fraudes - de forma que diversas empresas se encontravam em situação falimentar em 

decorrência da escassez de capital.   

Quanto a importância da legislação falimentar ao estímulo do financiamento, Duarte 

(2009, p. 163) explica que: 

No curso normal, uma empresa financia a sua produção sob a premissa de que a 

renda auferida com a venda de seus produtos ou serviços será suficiente para pagar 

seus credores e também remunerar adequadamente o capital e o trabalho próprio 

investidos. Os credores, por sua vez, só se prestam a financiar a empresa se existe 

uma expectativa de que o devedor conseguirá quitar suas obrigações ao final do 

ciclo. Se esse fosse o resultado observado em qualquer situação, a legislação 

falencial seria desnecessária [...]. 
 

Logo, a Lei de insolvência serve para compensar os credores dos riscos de financiar 

uma empresa que já se encontra inadimplente, ou seja, que, ao final do ciclo, com a venda de 

seus produtos ou serviços, não conseguiu quitar suas dívidas. Apesar da Lei 11.101/05 ter 

disciplinado, por meio do artigo 67, incentivos ao financiamento às empresas em crise, a atual 

sistemática de recuperação judicial e falência não tratou de maneira pormenorizada a questão 

quando comparada a outros ordenamentos jurídicos, como o norte-americano. Por esse 

ângulo, críticas são tecidas em relação ao regime ainda vigente, mormente quanto: (i) a 

ausência de estímulo legal ao crédito concedido entre o pedido e a decisão que autoriza o 

processamento da recuperação judicial; (ii) a falta de definição legislativa do conceito de 

“dinheiro novo”; (iii) a baixa prioridade de pagamento dos créditos do art. 67 da LRF, em 

caso de falência; (iv) a não sujeição de créditos à recuperação judicial; (v) a necessidade de 
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aprovação do titular, no caso de alienação ou supressão da garantia; e (iv) a impossibilidade 

de onerar o mesmo bem em garantia a outros credores. 

A importância da concessão de recursos foi ainda mais enfatizada, em 2014, no 

processo de recuperação judicial da Óleo e Gás Participações S.A. (OGPar, antiga OGX) e da 

OGX Petróleo e Gás S.A.122, uma das maiores reorganizações judiciais da história do Brasil. 

O plano de recuperação judicial foi aprovado, e um financiamento DIP de US$ 215 milhões 

em debêntures conversíveis em ações preferenciais foi realizado por um grupo de credores. 

Além do significativo volume de recursos, outros fatores são utilizados para explicar o 

sucesso do processo de recuperação judicial em questão: 

(i) o fato de os credores terem entendido que o eventual não financiamento das 

atividades da companhia muito provavelmente poderia encaminhá-la à falência; (ii) 

o fato de o grupo de credores contar com um grande número de fundos de 

investimentos internacionais acostumados a oferecer financiamento DIP fora do 

Brasil; (iii) o fato de a companhia ter capital aberto e, portanto, oferecer uma visão 

mais clara de potencial saída para os investidores que optassem pera conversão em 

ações, e (iv) definitivamente o interesse da devedora e da maior parte dos credores 

em busca de uma estratégia comum para a solução da crise. (REIS, 2015, p.405) 
 

Com isso, o caso OGX demonstrou que é possível ultrapassar os grandes obstáculos 

à realização de financiamento DIP no Brasil. Ainda assim, na tentativa de suprimir lacunas da 

Lei 11.101/05, o Governo busca chegar a um consenso quanto à reforma da legislação de 

insolvência atual. Como afirma Munhoz (2015, p.266): 

A elaboração e aprovação de uma nova lei cabe bem dentro da ideia de um 

conhecimento puro, abstrato; já a criação das condições necessárias, para sua 

aplicação, para a implementação de seus objetivos na realidade, é própria à esfera do 

trabalho, da ação. No Brasil são muitas as leis que não ganham efetividade, 

permanecendo presente apenas no papel, sem ganhar vida no dia-a-dia da sociedade. 
 

Espera-se que seja aprovado, de forma célere, um bom texto legislativo, mas que, 

igualmente, sejam estabelecidas as condições necessárias à efetiva criação de mercado de 

crédito no Brasil. No entanto, primeiramente, faz-se necessária a compreensão do estímulo ao 

crédito dado pelo art. 67, da Lei de Insolvência brasileira vigente, a fim de que a reforma 

legislativa seja realizada de maneira crítica e eficiente, como será feito a seguir. 

 

 

 

 

 
122 Processo n. nº 0377620-56.2013.8.19.0001, 4ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro. 
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4.3.2 Como o Ordenamento Jurídico Brasileiro Ultrapassa os Obstáculos ao 

Financiamento DIP, em observância às Recomendações da UNCITRAL? 

 

Nesta parte da dissertação, pretende-se analisar quais as medidas adotadas pelo 

ordenamento jurídico brasileiro para dirimir os obstáculos ao financiamento DIP, com base 

nas recomendações da UNCITRAL123; bem como, expor as falhas do sistema de insolvência 

que possam prejudicar a eficiência econômica do mercado de crédito no País. 

Diante da importância do crédito às empresas em recuperação judicial, o legislador, 

na criação da atual Lei Falimentar brasileira, preocupou-se em estabelecer incentivos para 

que os fornecedores de produtos e de serviços e outros credores preexistentes continuassem 

o relacionamento com a empresa durante este período. Ademais, buscou-se atrair novos 

financiadores que pudessem, por meio da injeção de recursos, auxiliar a preservação da 

atividade empresarial. 

Sendo assim, a Lei 11.101/05 inovou ao determinar no caput do art. 67 que, em 

caso de falência, serão considerados extraconcursais os créditos decorrentes de obrigações 

contraídas pelo devedor durante a recuperação judicial, incluindo as despesas relativas ao 

fornecimento de produtos e de serviços e os contratos de mútuo. Além de estabelecer, à luz 

do parágrafo único do mesmo dispositivo legal, que os credores quirografários anteriores ao 

ajuizamento da recuperação judicial que continuarem a prover à empresa durante este 

período terão privilégio geral de tratamento, no limite do valor do bem ou do serviço 

fornecido. Na prática, o artigo 67 reposiciona os créditos concedidos à recuperanda, sob a 

justificativa de compensar os maiores riscos assumidos por esses credores. Ainda que não 

seja concedida prioridade absoluta a esses créditos, a LRF pretendeu estimular o 

fornecimento de recursos às empresas em crise, visto que do contrário “as chances de que 

alguém se dispusesse a concedê-los seriam praticamente nulas”. (KIRSCHBAUM, 2009, 

p.136) 

Dessa forma, o art. 67, da LRF, estabelece maior segurança jurídica aos credores 

dispostos a prover novos recursos aos devedores que já se encontram em dificuldades de 

adimplir com suas obrigações, em face da importância da continuidade operacional dessas 

empresas. Nas palavras de Guerra (2011, p.738), é “natural e justo que a Lei de 

 
123 Ver Apêndice. 
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Recuperações proteja o investidor de capitais, de mercadorias ou de serviços ao devedor em 

crise econômico-financeira, mormente porque a operação de empréstimos impõe riscos”. 

Assim, compreende-se que a Lei 11.101/05, ao disciplinar tratamento especial aos 

financiadores, está simultaneamente beneficiando o devedor, visto que sem o financiamento 

a bancarrota do empresário é comumente certa. Paralelamente, Coelho (2017, p.266) defende 

que:  

[…] se não fossem reclassificáveis os créditos concedidos à devedora em 

recuperação, possivelmente teriam faltado a ela os recursos mínimos para reerguer-

se. Por tais motivos, nada mais justo do que destacar esses credores do concurso 

falimentar e assegurar-lhes o privilégio geral (para os quirografários anteriores à 

recuperação judicial, se continuou a conceder créditos ao devedor) ou a 

extraconcursalidade (para os credores posteriores à recuperação judicial). 

 

Isto posto, é evidente que o estímulo ao crédito, na lei, é fundamental ao êxito do 

processo de recuperação judicial da empresa. No entanto, Souza Júnior (2007, p.317) alerta 

quanto à necessidade de fiscalização e controle desses créditos por parte do administrador 

judicial e do Comitê de Credores, como forma de evitar que o financiamento “se torne 

veículo para fraudes ou abusos por parte do devedor que, por meio da assunção de novas 

obrigações, pode modificar a ordem de preferência dos créditos”. No Brasil, como o 

administrador, via de regra, mantém-se na gerência da empresa devedora e é livre para fazer 

negociações e assumir ônus, é papel dos órgãos de fiscalização da recuperação judicial 

verificar se tais atos estão ao encontro dos interesses da empresa e dos credores, bem como 

se estão de acordo com as limitações legais - como a imposta pelo artigo 66, da LRF. 

Para facilitar o monitoramento, o art. 51, da LRF, busca minimizar o problema de 

assimetria de informações , à medida que determina quais os documentos devem ser 

utilizados para instruir a petição inicial, sendo eles: (i)  exposição das causas concretas da 

situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-financeira; (ii) 

demonstrações contábeis compostas obrigatoriamente de (ii.a) balanço patrimonial, (ii.b) 

demonstração de resultados acumulados; (ii.c) demonstração do resultado desde o último 

exercício social; (ii.d) relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção; (iii)  relação 

nominal completa dos credores; (iv) relação integral dos empregados, em que constem as 

respectivas funções, salários, indenizações e outras parcelas a que têm direito, com o 

correspondente mês de competência, e a discriminação dos valores pendentes de pagamento; 

(v) certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas, o ato constitutivo 

atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores; (vi) relação dos bens particulares 
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dos sócios controladores e dos administradores do devedor; (vii) extratos atualizados das 

contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações financeiras de qualquer 

modalidade; (viii) certidões dos cartórios de protestos situados na comarca do domicílio ou 

sede do devedor e naquelas onde possui filial; (ix) relação de todas as ações judiciais em que 

este figure como parte. 

Em função da importância dessa documentação à análise de viabilidade econômica 

da empresa, o art. 52, da LRF, determina que o juiz somente deferirá o processamento da 

recuperação judicial se todos os documentos exigidos estiverem completos. Nesse caso, no 

mesmo ato, é determinado ao devedor a apresentação de contas demonstrativas mensais 

enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de destituição de seus administradores. E, 

ainda, na apresentação do plano de recuperação judicial,  deve ser juntado: (i) discriminação 

pormenorizada dos meios de recuperação a ser empregados; (ii) demonstração da viabilidade 

econômica da empresa; (iii) laudo econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos do 

devedor, subscrito por profissional legalmente habilitado ou empresa especializada, conforme 

descrito no art. 53, da LRF.  

Como forma de assegurar a transparência, nas disposições penais da LRF, 

encontram-se tipificados os crimes de indução a erro e de omissão dos documentos contábeis 

obrigatórios. Se não o bastante, o art. 196, da LRF, estipula que os Registros Públicos de 

Empresas manterão banco de dados público e gratuito, disponível na rede mundial de 

computadores, contendo a relação de todos os devedores falidos ou em recuperação judicial. 

E, ainda, exige que esses registros promovam a integração de seus bancos de dados em âmbito 

nacional. 

A fim de evitar abusos cometidos por credores de má-fé que fornecem produtos ou 

serviços de pequeno valor à recuperanda, o parágrafo único do art. 67, da LRF, determina 

que o privilégio concedido aos credores quirografários é limitado ao valor dos bens ou 

serviços concedidos durante a recuperação judicial. Assim, o credor fica impedido de 

melhorar, desproporcionalmente, a classificação do seu crédito e, com isso, prejudicar aos 

demais. Apesar de, aparentemente, se tratar de boa medida de proteção legal, Guerra (2011, 

p. 745) critica a intenção do legislador, no sentido de que: 

O parágrafo único encontra-se prejudicado, por conta do esvaziamento imposto 

pelo caput, do art. 67. Será mais vantajoso ao fornecedor de bens ou de serviços, 

ao invés de continuar a fornecer ao devedor, com base na obrigação original sujeita 

aos efeitos da recuperação, que importa transformação do crédito quirografário em 
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privilégio geral, celebrar nova obrigação de fornecimento, contratada 

posteriormente ao ajuizamento do pedido de recuperação, porque o crédito, nessas 

condições, se convolada a recuperação em falência, será classificado como 

extraconcursal. 

 

Diante do risco de mal-uso da determinação legal, é função do juiz - protetor da 

legalidade do processo recuperatório - averiguar se, a partir da concessão do financiamento, 

estaria o credor agindo de má-fé ao celebrar nova obrigação de fornecimento com a 

finalidade única de melhorar a classificação do crédito, quando na verdade estaria se tratando 

da continuidade de obrigação originária anteriormente ao pedido de recuperação judicial. 

Existindo esse controle por parte do magistrado, não haveria necessidade de tornar inócuo o 

estabelecido no parágrafo único do art. 67. 

No tocante à estigmatização das empresas em recuperação judicial, esse é um 

problema pouco dirimido pelo ordenamento jurídico brasileiro. No Brasil, por determinação 

do art. 102 da LRF o falido fica inabilitado para exercer qualquer atividade empresarial a 

partir da decretação da falência até a sentença que extingue suas obrigações. Acontece que as 

obrigações do falido somente se extinguem no decurso do prazo de cinco anos contado do 

encerramento da falência124, se o falido não tiver sido condenado por prática de crime previsto 

na Lei – o que, na prática, pode representar algumas décadas de espera pelo fato do processo 

falimentar não possuir prazo para ser encerrado. A lógica, no entanto, deveria ser de que “se 

há prazo de prescrição para penas criminais, impostas aos que praticam graves infrações 

sociais, o mesmo deveria ocorrer em relação ao prazo de reabilitação do empresário falido”125. 

Além disso, o vocábulo “falido” é amplamente utilizado na LRF, à exemplo do inciso VIII, do 

art. 99 da LRF que ordena que o Registro Público de Empresas proceda à anotação da falência 

no registro do devedor, para que conste a expressão "Falido". De positivo, pode-se citar a 

 
124 Estudo da Comissão Europeia recomenda o período máximo de três anos para extinção das obrigações do 

empresário falido, sendo a extinção das dívidas a mais automática possível, como forma de acabar com a 

impressão de que a declaração de falência equivaleria a uma pena perpétua. Disponível em: < 

https://www.iiiglobal.org/sites/default/files/EuropeanUnionProjectonRestructuringReportofExperts.pdf>. 

Acesso em 27/01/2020. 
125 Trecho da decisão do juiz da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais, Daniel Carnio Costa, no processo 

nº 004 2511-48.2016.8.26.0100 que liberou o retorno do empresário e considerou o fato de o Ministério 

Público não ter apontado a existência de crime falimentar no processo. Com isso, determinou que o prazo de 

"reabilitação do falido tenha início a partir da data da decisão judicial que determinou o arquivamento da 

investigação da prática de crime falimentar". 
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tentativa da LRF de minimizar o problema da estigmatização, ao tipificar os crimes de quebra 

de sigilo empresarial126 e de divulgação de informações falsas127. 

Vê-se que o legislador brasileiro buscou disciplinar os incentivos legais ao 

financiamento das empresas em recuperação judicial. No entanto, ainda que o art. 67, da LRF, 

tenha trazido importante inovação em relação às legislações anteriores, reconhece-se que há 

limitações legais na atual Lei de insolvência que impedem o integral suprimento da 

necessidade de crédito. Dentre elas, encontra-se a falta de clareza da lei quanto à expressão 

“durante a recuperação judicial”, do mencionado dispositivo legal – como se verá logo 

abaixo. 

 

4.3.2.1 Momento do Financiamento: Interpretando a Expressão “durante a recuperação 

judicial” do art. 67 da LRF 

 

O art. 67, da LRF, ao determinar a extraconcursalidade dos créditos decorrentes de 

obrigações contraídas pelo devedor durante a recuperação judicial, deixou de especificar o 

momento do financiamento. Sendo assim, três são as possíveis interpretações ao termo inicial 

do benefício: (i) com o ajuizamento do pedido de recuperação judicial (art. 51, da LRF); (ii) a 

partir da decisão que defere o processamento (art. 52, da LRF); (iii) a contar da decisão que a 

concede (art. 58, da LRF). 

Conforme entendimento da Quarta Turma do STJ128, a expressão "durante a 

recuperação judicial", gravada nos arts. 67, caput, e 84, V, da LRF, abrange o período 

compreendido entre a data em que se defere o processamento da recuperação judicial e a 

decretação da falência. Inicialmente, os julgadores reconheceram que “os momentos que 

sucedem o requerimento da recuperação são os mais delicados para a empresa”. Isso porque, 

após deferido o processamento da recuperação judicial, torna-se público o pedido, por meio 

de expedição de edital (§ 1º, do art. 52, LRF). Consequentemente, tornam-se “oficialmente 

 
126  O art. 169, da LRF, determina que é crime violar, explorar ou divulgar, sem justa causa, sigilo empresarial ou 

dados confidenciais sobre operações ou serviços, contribuindo para a condução do devedor a estado de 

inviabilidade econômica ou financeira, sob pena de reclusão, de dois a 4 quatro anos, e multa.  
127  O art. 170, da LRF, proíbe divulgar ou propalar, por qualquer meio, informação falsa sobre devedor em 

recuperação judicial, com o fim de levá-lo à falência ou de obter vantagem, sob pena de reclusão, de dois a 4 

quatro anos, e multa.  
128 REsp 1.399.853-SC, Rel. originária Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. para acórdão Min. Antonio Carlos 

Ferreira, julgado em 10/2/2015, DJe 13/3/2015. 
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públicas as dificuldades pelas quais passa a devedora, induzindo os credores à natural postura 

de autodefesa”. Por esse motivo, a lei deveria ser interpretada de maneira a estimular a 

concessão de créditos. No entanto, a decisão desconsiderou o pedido de recuperação judicial 

como termo inicial da extraconcursalidade, sob o argumento de que, se assim fosse, estariam 

os demais credores desprotegidos, haja vista que a nomeação do administrador judicial ocorre 

somente com o deferimento do processamento da recuperação judicial (art. 52, inciso I, da 

LRF). Nessa ocasião, o administrador judicial encontrar-se-ia em posição de evitar abusos de 

credores que se utilizam do financiamento em benefício próprio e para a prática de 

ilegalidades no processo recuperatório. Seguindo a lógica jurisprudencial, portanto, o crédito 

extraconcursal pode ser reconhecido a partir de negócios realizados no lapso temporal 

compreendido entre o processamento da recuperação judicial (termo inicial) e o prazo de dois 

anos contados da aprovação do plano de recuperação da empresa (termo final), em 

consonância com o art. 61, da LRF. 

Em sentido oposto, respeitados doutrinadores, como Coelho (2017, p. p.266), 

afirmam que a reclassificação abrange os “créditos constituídos após a distribuição do pedido 

de recuperação judicial”. Assim como Souza Júnior (2017, p. 06-07) reitera que “os créditos 

posteriores ao pedido constituem o que a doutrina passou a chamar de dinheiro novo”. Além 

disso, o último autor aponta três razões para justificar o tratamento especial aos créditos 

posteriores ao pedido de recuperação judicial. Primeiramente, o próprio art. 49, da LRF, 

reconhece que “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 

pedido”. À vista disso, os créditos constituídos após a data do pedido de recuperação judicial 

não se submetem os efeitos da recuperação judicial e são, portanto, extraconcursais. Em 

segundo lugar, o doutrinador explica que “a especificação da data de corte é a forma de dar 

estabilidade às relações jurídicas que se submeterão à solução na forma do plano”. Sendo 

assim, os credores teriam maior segurança jurídica quanto ao tratamento especial dado aos 

créditos se considerados desde o início, com o pedido da recuperação judicial.  Por último, 

tem-se o argumento do estímulo ao crédito novo. Nessa direção, o entendimento de que o 

benefício da extraconcursalidade é dado a partir da data do pedido de recuperação judicial 

suscitaria maior proteção ao credor que contribui, de boa-fé, à preservação da empresa nesse 

período demasiado crítico. 

 Além de todos os argumentos expostos, tem-se que, com a velocidade das 

informações dos dias atuais, a notícia do ajuizamento do pedido alastra-se quase que 

imediatamente, sem que para isso tenha-se que esperar a publicação nos jornais oficiais. É 



112 

 

 

 

evidente que a interpretação dada pela doutrina, em comparação à decisão judicial, é mais 

benéfica à recuperanda, posto que estimula a concessão de crédito desde o momento em que o 

devedor possui a iniciativa de começar o processo de recuperação judicial. Logo, essa posição 

encontra amparo no princípio da preservação da empresa. Visto que quando o devedor entra 

com o pedido de recuperação judicial, em sua maioria, já se encontra em situação crítica de 

inadimplência, a concessão de recursos, nesse momento, é crucial ao atendimento das 

necessidades mais imediatas da empresa e, com isso, à continuação da atividade econômica. 

No entanto, falha a Lei 11.101/05 em garantir o financiamento já nesse período, devido a 

imprecisão legislativa dos termos utilizados. 

A Lei de insolvência brasileira não faz distinção entre o DIP financing e o exit 

financing, como acontece no ordenamento jurídico norte-americano. Nesse, o DIP financing 

refere-se ao financiamento utilizado no momento de negociação entre o devedor e os 

credores, ou seja, entre o protocolo da recuperação e a aprovação do plano, e coincide com o 

período em que ficam suspensas as ações e execuções contra o devedor (automatic stay); 

enquanto que o exit financing trata-se dos recursos utilizados para pagar os DIP lenders e os 

demais credores, como também para sair do processo de insolvência, nos termos 

contemplados no plano de recuperação judicial aprovado pelos credores. Em relação ao risco, 

“o exit financing não recebe a mesma proteção legal dos DIP loans e é comumente um termo 

de compromisso mais longo, o que resulta em maiores riscos” ao credor. (MARTIN et al., 

2008, p. 1230-1231)  

Quanto ao funcionamento desse mecanismo, nos EUA, Zumbro (2016, p.08, 

tradução nossa129) explica que:  

Normalmente, o financiamento DIP é "convertido" em exit financing, pagando o 

empréstimo DIP e, em seguida, colocando em prática um novo acordo de exit 

financing adequado às necessidades da empresa emergente [...]. Antes que o plano 

de recuperação judicial seja aprovado e esteja pronto para ser implementado, o 

devedor deve, entretanto, alinhar o seu exit financing. Em muitos casos, os mesmos 

financiadores que fornecem o financiamento DIP fornecerão o exit financing, mas o 

 
129 Do original: Normally, the DIP financing is “converted” into exit financing by paying off the DIP loan and 

then putting in place a new exit financing arrangement suitable for the emerging company’s needs and debt 

service capacity. Before the bankruptcy exit plan is approved and ready to be implemented, the debtor should, 

in the meantime, line up its exit financing. In many cases, the same lenders that provide the DIP financing will 

provide exit financing, but the debtor usually pays off the DIP loan in cash and then enters into a new exit 

facility […]. Occasionally, a DIP financing arrangement will have a mechanism that allows it to convert 

directly into exit financing. As a general matter, though, lenders want to have their DIP loan paid off in cash 

and to make a new credit decision with respect to exit financing, weighing the various factors that lenders (and 

their credit committees) ordinarily consider in the nonbankruptcy context. 
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devedor normalmente paga o empréstimo DIP em dinheiro [...]. Ocasionalmente, um 

acordo de financiamento DIP terá um mecanismo que lhe permite converter 

diretamente em exit financing. Como uma questão geral, porém, os credores querem 

ter seu empréstimo DIP pago em dinheiro e tomar uma nova decisão de crédito com 

respeito ao exit financing, ponderando os vários fatores que os credores (e seus 

comitês de crédito) normalmente consideram no contexto de não falência.  
 

Assim, nos EUA, tanto o DIP financing, quanto o exit financing tratam de práticas 

corriqueiras no Chapter 11. Já no caso brasileiro, de acordo com Munhoz (2017, p.206): 

No Brasil, há algumas experiências de Financiamento Exit, ou seja, aquele 

contemplado no plano de recuperação aprovado pelos credores e homologado pelo 

juiz. Mais raros são os casos de Financiamento DIP, justamente aquele que se 

mostra fundamental para a estabilização da empresa e continuidade de suas 

operações, no curso da recuperação judicial. 

 

Pode-se afirmar que a dificuldade em conceder DIP financing, no Brasil, é resultado 

da falta de segurança jurídica dispensada aos credores nesse momento de incerteza quanto ao 

futuro da empresa. Isso porque, na etapa inicial, o exame de viabilidade da empresa fica 

comprometido, considerando que a demonstração da situação econômico-financeira da 

empresa será realizada, posteriormente, com a apresentação do plano de recuperação judicial 

acompanhado de laudo e de avaliação dos bens e ativos do devedor, conforme estabelecido no 

art. 53, da LRF. Já, nos EUA, o Chapter 11 buscou resolver a questão ao permitir que antes da 

audiência final, o tribunal autorize a obtenção de montante limitado de crédito, em audiência 

provisória. A Lei 11.101/05, entretanto, não previu a possibilidade de decisão liminar quanto 

ao financiamento ainda na fase de negociação do plano de recuperação judicial – o que 

poderia representar alternativa adequada ao problema da ineficiência processual no Brasil. 

Sendo assim, conclui-se que a doutrina e a jurisprudência se debatem quanto ao real 

significado da expressão “durante a recuperação judicial”. Ainda que a interpretação da 

maioria dos doutrinadores vise o estímulo do “dinheiro novo” às empresas em crise, faz-se 

necessária mudança legislativa que dê segurança jurídica aos financiadores. Ao espelho da Lei 

de insolvência norte-americana, a possibilidade de decisão liminar quanto ao financiamento, 

em momento anterior ao deferimento do processamento da recuperação judicial, é medida 

indispensável ao problema de ineficiência processual. Entendimento contrário, como o 

exposto pelo STJ, coloca em risco os negócios dos devedores por falta de recursos que 

atendam às necessidades mais imediatas da empresa. Logo, a concessão de tratamento 

diferenciado ao DIP financing e ao exit financing, com o incentivo ao financiamento desde o 

pedido de recuperação judicial, segue os princípios da preservação da empresa, bem como da 

eficiência no processo de recuperação judicial.  
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Após demonstrada a importância da definição da expressão “durante a recuperação 

judicial”, do art. 67, da LRF, cabe enfatizar os efeitos da ausência do conceito preciso quanto 

à abrangência do “dinheiro novo”, como demonstrado a seguir. 

 

4.3.2.2 Abrangência do Financiamento: Tese do “Dinheiro Novo” 

 

Quanto à abrangência da extraconcursalidade, discutem-se quais os tipos de créditos 

são atingidos pela reclassificação no caso de falência da empresa: se todos os assumidos pela 

devedora após a decisão que defere o processamento da recuperação judicial (ou pedido, vide 

tópico acima) ou se deveriam ser excluídos aqueles que não são resultado de ato volitivo do 

devedor, mas decorrentes de lei. Nesse último caso, deveriam ser considerados como 

“dinheiro novo” apenas os recursos de estrita relevância para a execução do plano de 

recuperação judicial. 

Para Coelho (2017, p.216-217), apenas os “créditos negociais” recebem o benefício 

da extraconcursalidade disposto no art. 67, da LRF. Nesse sentido, os créditos não 

provenientes de negócios jurídicos deveriam ser excluídos da reclassificação, em caso de 

falência - a exemplo dos credores tributários, por não terem assumido “conscientemente um 

risco que, no final, aproveitará a todos, se a recuperação da empresa for alcançada”. Por outro 

lado, para o autor, deveriam ser incluídos os credores subordinados – inclusive os 

empréstimos realizados pelos sócios – e os trabalhistas – quanto aos salários e outros direitos 

relativos à situação posterior ao ajuizamento da recuperação judicial, sob a justificativa de 

contribuírem efetivamente ao objetivo da preservação da empresa. 

Em harmonia com o exposto, Pacheco (2013, p. 220) aponta três elementos 

essenciais à determinação dos créditos extraconcursais: “(i) que decorra de obrigação 

contraída pelo devedor; (ii) no curso do processo de recuperação judicial; (iii) a fim de 

permitir e contribuir para a prossecução da empresa”. Diante disso, o doutrinador igualmente 

excluí os créditos tributários e incluí “todos aqueles cujos titulares inclinaram-se para 

contribuir com serviços, materiais, financiamentos, empréstimos com o objetivo de levantar a 

empresa”. Logo, os créditos trabalhistas também estariam abrangidos na reclassificação. 

Ainda na mesma direção, Rodrigues Netto e Batalha (2007, p.115) afirmam que: “exatamente 

por não resultarem de negócios jurídicos, e, por conseguinte, ausente o fundamento de terem 



115 

 

contribuído com o reerguimento da empresa, créditos derivados de deveres ex lege, como 

tributos, indenizações, etc., não serão tratados como extraconcursais”. 

Constata-se, pois, que a maior parte dos doutrinadores nacionais compreende que a 

extraconcursalidade engloba os créditos negociais que contribuem ao soerguimento da 

empresa. No entanto, o debate doutrinário resta sob os créditos trabalhistas. Embora Dias 

(2012, p.155) reconheça que as obrigações tributárias não devam ser incluídas nessa 

classificação, o pesquisador defende que somente os trabalhadores “contratados após o início 

da recuperação judicial terão seus créditos classificados como extraconcursais em caso de 

falência”. A ideia baseia-se no argumento de que a obrigação relativa aos antigos 

trabalhadores foi contraída antes do início da recuperação judicial, tratando-se de contrato de 

duração, cuja execução se prolonga no tempo. A argumentação, no entanto, não encontra 

respaldo na maior parte da doutrina130 e na jurisprudência131 do Tribunal Superior do Trabalho 

(“TST”), ao entender que “o contrato de trabalho é de trato sucessivo e, pois, traduz relação 

jurídica continuativa”. Como tal, as prestações salariais vencidas após o processamento da 

recuperação judicial devem ser consideradas extraconcursais, em caso de falência - em 

respeito ao princípio da preservação da empresa, independente da contratação ter se dado em 

momento anterior ao processo recuperatório. 

Em relação aos contratos de trato sucessivo, Souza Júnior (2017, p. 07-09) ensina 

que as prestações já cumpridas deverão ser consideradas como existentes, nos termos do 

caput do art. 49, da LRF, ao determinar que se submetem à recuperação judicial “todos os 

créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. No entanto, as prestações por 

cumprir não se sujeitam à recuperação judicial, ainda que a obrigação seja existente desde 

antes do pedido. Por isso, segundo essa tese, o “dinheiro novo”132 é entendido como “qualquer 

utilidade fornecida ao devedor para satisfazer uma necessidade posterior ao pedido de 

recuperação judicial e que não seja fornecida contra um pagamento imediato ou antecipado”. 

 
130 “Contratos de trato sucessivo ou de execução continuada são os que se cumprem por meio de atos reiterados. 

São exemplos: compra e venda a prazo, prestação permanente de serviços, fornecimento periódico de 

mercadorias, dentre outros”. (GONÇALVES, 2012, p. 103) 
131  “Ocorre que o contrato de trabalho tem natureza de trato sucessivo [...]”. Nesse sentido, ver: RR-400-

41.2003.5.01.0071, 1ª Turma, Relator Ministro Hugo Carlos Scheuermann, DEJT 08/01/2020; RR-1975-

71.2014.5.09.0008, 5ª Turma, Relator Ministro Breno Medeiros, DEJT 19/12/2019. 
132 Souza Júnior (2017, p. 08) explica que como o “dinheiro novo” é um crédito não existente à data do pedido 

da recuperação judicial, por consequência: “(i) não se submete ao plano; (ii) pode ser cobrado individualmente 

a qualquer tempo e em condições normais de negócio; (iii) em caso de falência superveniente do empresário, 

será classificado como extraconcursal e será pago antes de todos os créditos submetidos à recuperação”. 
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Nesse diapasão, o autor propõe que seja adotado o critério da “data da contrapartida 

auferida pelo devedor” para definição do que é um crédito anterior ou posterior ao pedido de 

recuperação judicial, sob a justificativa de que a formalização da obrigação não representa a 

satisfação de uma necessidade do empresário. Há exceção, no entanto, nos casos dos créditos 

decorrentes do dever de reparação dos prejuízos quando da prática de ato ilícito. Nessa 

situação, a obrigação de indenizar surge no momento da prática do ato ilícito, como reconhece 

o STJ133. Portanto, não se trata de “dinheiro novo”. (Souza Júnior, 2017, p. 09-10) 

Em resumo, a fim de compreender a abrangência da extraconcursalidade do art. 67, 

da LRF, faz-se necessário conceituar os “créditos existentes na data do pedido, ainda que não 

vencidos”, disposto no art. 49, da LRF. Conforme entendimento do STJ, o “fato gerador da 

obrigação” determina a submissão ou não do crédito aos efeitos da recuperação judicial. No 

caso de obrigação de indenizar, o fato gerador da obrigação seria a data em que o ato ilícito 

foi praticado. Para os negócios jurídicos, segundo a “tese do dinheiro novo”, o fato gerador da 

obrigação é “a data em que o empresário auferiu contrapartida que causa o crédito pretendido, 

independentemente do momento e da estrutura de formalização da obrigação”. Com isso, são 

créditos extraconcursais todos aqueles assumidos por vontade do devedor (e não meramente 

decorrentes da lei), após o pedido de recuperação judicial – aqui incluídos os créditos 

trabalhistas relativos às prestações por cumprir. Logo, o tratamento especial deve ser dado a 

todos os credores que efetivamente contribuírem ao estado de crise da empresa, a partir da 

satisfação da necessidade do devedor durante o período de recuperação judicial. 

 

 

 

 

 

 
133 “[...] Na hipótese de crédito decorrente de responsabilidade civil, oriundo de fato preexistente ao momento da 

recuperação judicial, é necessária a sua habilitação e inclusão no plano de recuperação da sociedade devedora. 

8. Recurso especial provido.” (STJ. REsp 1.447.918/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 

TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe 16/05/2016) A posição foi reforçada pelos votos dos Ministros Raul 

Araújo e Maria Isabel Gallotti, que reiteraram que é o “fato gerador” da obrigação – assim entendido o 

momento em que nasceu a direito do futuro credor – que determina sua submissão ou não aos efeitos da 

recuperação judicial, e não a data em que passou a ser exigível. 
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4.3.2.3 Ordem de Pagamento na Falência e Outras Limitações ao Incentivo do Art. 67 da 

LRF 

 

A Lei 11.101/05 buscou minimizar o problema de conflito de interesses, por meio de 

determinações legais que assegurassem proteção aos credores preexistentes e regras de 

prioridade. A tentativa foi falha, à medida que a ordem de pagamento na falência encontra 

grande divergência134 entre os doutrinadores pelo fato de não haver determinação legal 

expressa, mas advir de interpretação sistêmica da Lei Falimentar brasileira. Nas palavras de 

Coelho (2017, p.511), “o administrador judicial defronta-se, desse modo, com um quadro 

altamente complexo de hierarquias e preferências, resultante da conjugação de normas de 

origem e finalidades variadas e da evolução jurisprudencial, nem sempre harmônica”. 

O comando do art. 149, da LRF, determina que administrador judicial realize o 

pagamento aos credores concursais somente depois de satisfeitas as restituições; pagos os 

créditos extraconcursais; e consolidado o quadro-geral de credores, em consonância com os 

demais dispositivos da Lei e as decisões judiciais que determinam reserva de importância. Em 

seguida, os arts. 150 e 151 determinam, respectivamente, que tão logo haja disponibilidade 

em caixa, devem ser pagas as despesas cujo pagamento antecipado seja indispensável à 

administração da falência e os créditos trabalhistas de natureza estritamente salarial vencidos 

 
134 Para Coelho (2017, p.326-327): “primeiramente, os credores da massa: 1) remuneração do administrador 

judicial e dos auxiliares e despesas da administração dos bens da massa; 2) restituições em dinheiro; 

posteriormente, os credores do falido: 3) empregados e equiparados; 4) credores com garantia real; fisco; 5) 

credores com privilégio especial; 6) credores com privilégio geral; 7) quirografários; 8) multas contratuais e 

penas pecuniárias; 9) credores subordinados; 10) juros posteriores à falência; por último, 11) falido ou sócios 

da sociedade falida, proporcionalmente à participação no capital social”. Para Campinho (2012, p.448-449): 

“1) restituições; 2) créditos extraconcursais, na forma do artigo 84; 3) credores concorrentes, nos termos do 

artigo 83. Verificada a disponibilidade de caixa e suficiência de recursos na massa para o completo 

atendimento das restituições e dos créditos extraconcursais, o administrador fará as antecipações de créditos 

trabalhistas de natureza estritamente salarial, nos limites do artigo 151, realizando-as anteriormente ao 

pagamento de qualquer restituição em dinheiro, mas sem o seu prejuízo. Igualmente condicionada às forças da 

massa para a realização das restituições, antecipará o administrador judicial o pagamento das despesas 

indispensáveis à administração da falência, mas sem o prejuízo da ordem de precedência estabelecida no artigo 

84 para as importâncias extraconcursais”. Para Almeida (2013, p.299): “1) créditos extraconcursais (arts.67 e 

84); 2) créditos trabalhistas de natureza estritamente salarial, vencidos nos três meses anteriores à falência, até 

o limite de cinco salários mínimos (art. 151); 3) restituições em dinheiro (art. 86); 4) ordem de credores 

estabelecida no art. 83”. Para Scalzilli et al. (2016, p.812-822): “1) restituições in natura; 2) despesas 

indispensáveis à administração da falência; 3) créditos trabalhistas do art. 151; 4) restituições em dinheiro; 5) 

créditos extraconcursais; 6) créditos concursais; 7) juros legais e contratuais pós-quebra; 8) saldo”. Para 

Bezerra Filho (2008, p.347): “1) Art. 150; 2) Art. 151; 3) Restituições; 4) Art. 84; 5) Art. 83”. Para Pacheco 

(2013, p.259): “Respeitadas as decisões judiciais que determinaram reserve de importâncias, o administrador 

judicial deve pagar: 1) os créditos extraconcursais; 2)  os titulares de direito à restituição; 3) os credores do 

empresário ou sociedade falida, atendendo à ordem da classificação prevista no art. 83 desta lei”. 
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nos três meses anteriores à decretação da falência, até o limite de cinco salários-mínimos por 

trabalhador. 

Sendo assim, para autores, como Milani (2011, p.555), que defendem a ordem 

cronológica do art. 149, da LRF, deve-se proceder o pagamento dos credores da maneira 

ilustrada no Quadro 14: 

 

Quadro 14: Ordem de Pagamento em Caso de Falência, Conforme o Art. 149 da LRF. 
I Despesas indispensáveis à administração art. 150 

II Créditos trabalhistas art. 151 

III Restituições art. 85 e seguintes 

IV Créditos extraconcursais art. 84 

V Créditos concursais art. 83 
Fonte: A autora. 

 

Entretanto, o entendimento antagônico, defendido por Souza Júnior (2007, p.505), é 

de que o mencionado dispositivo legal não é apto a estabelecer ordem hierárquica entre os 

créditos. Isso porque as restituições têm por base interesse individual, enquanto que os 

créditos do art. 84, da LRF, “protegem o interesse da massa, e por consequência, tendem a 

preservar a unidade produtiva e o valor dos seus ativos em benefício da coletividade de 

credores”. À vista disso, os créditos extraconcursais deveriam ser pagos anteriormente às 

restituições por supremacia do interesse coletivo sob as preferências particulares. 

Independente da ordem de pagamento, logo após a arrecadação dos bens, com a 

juntada do respectivo auto ao processo de falência, é iniciada a realização do ativo, ou seja, a 

alienação da empresa (art. 140, da LRF), por meio da: (i) venda de seus estabelecimentos em 

bloco; (ii) da venda de suas filiais ou unidades produtivas isoladamente; (iii) da alienação em 

bloco dos bens que integram cada um dos estabelecimentos do devedor; e (iv) da alienação 

dos bens individualmente considerados. 

Assim, as importâncias recebidas desses atos deverão ser destinadas ao pagamento 

dos credores da empresa, desde que respeitadas as decisões judiciais que determinam reservas 

de importância - “qualquer crédito cujo valor ainda não foi decidido”. (BEZERRA FILHO, 

2008, p.348) Nessa circunstância, o montante deve ficar depositado até o julgamento 

definitivo. A partir desse momento, se o valor não for reconhecido, no todo ou em parte, será 

objeto de rateio suplementar entre os credores remanescentes nos termos do § 1º, do art. 149, 

da LRF. 
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Em qualquer situação, a constituição da reserva é competência do juízo falimentar 

que poderá ser acionado tanto diretamente, através de petição do credor, quanto via ofício 

expedido pelo juízo competente para determinar o valor da ação. Em ambos os casos, deverá 

ser apresentado o montante a ser reservado, de acordo com os indícios de existência, de 

validade, de liquidez e de exigibilidade, bem como deve ser demonstrado a classe de credores 

a qual pertence o crédito. Segundo Souza Júnior (2007, p.506), as reservas tratam-se de 

“garantia da par condicio creditorum”, mormente porque asseguram que os “credores da 

mesma classe tenham iguais direitos sobre os ativos da massa”. Independentemente da 

inclusão no quadro geral de credores, os credores podem participar dos próximos rateios na 

proporção do crédito que têm direito, desde que suficientes os recursos da massa ao 

pagamento, mesmo que parcial, daquela classe. 

O art. 150, da LRF, aduz que as despesas cujo pagamento antecipado seja 

indispensável à administração da falência, inclusive na hipótese de continuação provisória das 

atividades, serão pagas pelo administrador judicial com os recursos disponíveis em caixa135. À 

priori, essas despesas seriam consideradas extraconcursais (art. 84, inciso III, da LRF). 

Contudo, recebem tratamento excepcional justificado pela indispensabilidade à administração 

da falência ou à continuação provisória das atividades, considerando que, sem esse incentivo, 

dificilmente o bem ou o serviço seria concedido à falida. Dessa forma, as despesas referidas 

no art. 150, da LRF, não concorrem com o rateio estabelecido no art. 84, da LRF, desde que 

esses custos sejam comportados pela massa, sob responsabilidade do administrador judicial 

(art. 32, da LRF) que deve apresentar relatório demonstrativo mensal das contas da empresa. 

Como a função do dispositivo é preservar os interesses da massa ou permitir a continuidade 

provisória da atividade, por despesa “há que se entender assunção de um débito como 

contrapartida de certa utilidade imediata para a massa” - o que justificaria o pagamento 

antecipado em relação aos demais créditos. (SOUZA JÚNIOR, 2007, p.508-509) Quanto à 

expressão “pagamento antecipado”, tem-se o pagamento realizado com prioridade em relação 

às restituições e aos credores extraconcursais e concursais136. Ao contrário do que afirma 

 
135 De acordo com Souza Júnior (2007, p.510): “Nada impede, entretanto, que o administrador judicial, 

respeitando as demais disposições desta Lei, proceda à liquidação de ativos a fim de obter disponibilidade de 

recursos e assim fazer frente às despesas necessárias surgidas”. Na explicação de Sztajn (2016, p.554): “(...) 

recursos do caixa são tanto aqueles disponíveis no caixa da sociedade quanto os depositados em conta 

movimento, depósito à vista, mantida em instituição financeira pela massa, bem assim eventuais valores 

aplicados em fundos ou títulos de curto prazo que vençam ou sejam resgatáveis no período em que vigorar a 

autorização para o exercício da atividade”.  
136 Nesse sentido, ver: MILANI, 2011, p.559 e SOUZA JÚNIOR, 2007, p.509. 
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Sztajn (2016, p.554), para quem “pagamento antecipado é aquele efetuado antes mesmo da 

entrega do bem ou da prestação do serviço”. Na prática, o momento de pagamento - se 

anterior ou posterior à entrega do bem ou do serviço - é resultante da vontade negocial das 

partes. Portanto, de acordo com a função teleológica do dispositivo, o correto entendimento se 

dá no sentido de que diante da indispensabilidade da despesa seu pagamento será priorizado 

sob todos os demais. 

Quanto aos créditos trabalhistas de natureza estritamente salarial descritos no art. 

151, da LRF, duas correntes se contrapõem. A primeira, defendida por Bezerra Filho (2008, 

p.351), é de que esses créditos possuem “superprioridade”, preferindo, inclusive, as despesas 

do art. 150, da LRF, e as restituições. Contrariamente, outros autores, como Souza Júnior 

(2007, p.511) e Coelho (2017, p.513), argumentam tratar-se de “mera antecipação” justificada 

por “medida de tutela da dignidade do empregado”. Nessa corrente, o mencionado artigo não 

pretende criar uma nova classe de credores e tampouco alterar a ordem de pagamento dos 

credores. Busca-se apenas antecipar o crédito salarial concursal (art. 83, inciso I), justificado 

pelo seu caráter alimentar, desde que dentro dos limites do dispositivo e havendo recursos 

suficientes para o pagamento dos créditos extraconcursais indispensáveis à falência e das 

restituições em dinheiro. 

Outra questão discutida é quanto à abrangência desses créditos trabalhistas. Em 

dissonância da maioria dos doutrinadores, Bezerra Filho (2008, p.351) defende que os 

créditos do art. 151 não se restringem aos salariais, mas incluem “verbas de natureza diversa 

como, por exemplo, acordos extrajudiciais (ou judiciais) com empregados, cujo pagamento se 

vença nesses três meses”. Esse entendimento não encontra respaldo doutrinário justamente 

porque o dispositivo revela de maneira expressa a “natureza estritamente salarial” do crédito.  

Posteriormente ao pagamento do art. 151, tem-se as restituições descritas no art. 85 e 

seguintes da LRF. A restituição, de modo geral, diz respeito ao direito que o proprietário 

possui para resgatar bem móvel ou imóvel que foi arrecadado no processo de falência ou que 

se encontra na posse do falido no momento da decretação da falência. A Lei Falimentar 

brasileira prevê três espécies de restituições: (i) ordinária; (ii) extraordinária; e (iii) em 

dinheiro. Compete ao administrador judicial arrecadar os bens e documentos do devedor, 

conforme art. 22, III, f, da LRF. Nesse momento, não é feita a distinção da titularidade dos 
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bens encontrados na posse do devedor. Somente com o pedido de restituição137 do terceiro 

proprietário é que o juízo da falência, em caso de procedência, determinará o destaque do bem 

da massa falida objetiva com sua posterior restituição ao legítimo titular do direito. 

Em relação à restituição ordinária, o caput do art. 85, da LRF, fundamenta a 

restituição com base do direito de propriedade dos bens que não pertencem ao falido. Como, 

por exemplo, quando: 

(i) o bem é dado em penhor ao credor que vem a falir; (ii) bem é dado em 

comandato; (iii) bens de prestador de serviço de transporte terceirizado que se 

encontravam na sede da falida; (iv) alienação fiduciária em garantia de bem móvel 

ou imóvel; (v) arrendamento mercantil (leasing); (vi) mandato e comissão; contrato 

estimatório; (vii) títulos à ordem transferidos por endosso próprio; (viii) cessão 

fiduciária de direitos creditórios; (ix) cessão fiduciária de direitos sobre coisas 

móveis ou sobre títulos de crédito; dentre outros. (SCALZILLI et al, 2016, p.655-

658)  
 

No caso do bem não mais existir ao tempo do pedido de restituição, o inciso II, do 

art. 86, da LRF, determina que seja feita a restituição em dinheiro, correspondente ao valor da 

avaliação do bem, ou se já efetuada a venda, o respectivo preço, ambos com o montante 

atualizado. 

Pode, igualmente, a restituição ser amparada em outros fundamentos que não o 

direito de propriedade, como previsto no parágrafo único, do art. 85, e nos incisos II e III, do 

art. 86, da LRF. São as chamadas restituições extraordinárias ou especiais que visam à 

proteção da boa-fé e a vedação do enriquecimento sem causa. Por determinação do parágrafo 

único, do artigo 85, da LRF, pode ser pedida a restituição de coisa vendida a crédito e 

entregue ao devedor nos quinze dias anteriores ao requerimento de sua falência, se ainda não 

alienada. O comando é justificado por Campinho (2012, p.406-407), como: 

[…] repressão à má-fé do falido, que vem presumida, ao aceitar, às vésperas do 

requerimento de sua falência, mercadorias sob modalidade de venda a crédito, já 

ciente da pouca probabilidade de honrar o compromisso. Ao mesmo turno, protege-

se o vendedor de boa-fé que, de certo modo, foi induzido a erro, eis que, sabedor da 

situação de crise econômico-financeira do comprador, teria sustado a entrega. 
 

Assim, se de boa-fé o financiador da empresa estabelecer contrato de venda a crédito 

com a devedora, ocorrendo a chegada das mercadorias adquiridas no estabelecimento do 

devedor falido ou do seu representante durante os quinze dias anteriores ao pedido de 

 
137 “Com o recebimento do pedido, fica suspenso a disponibilidade da coisa até o trânsito em julgado da sentença 

que o decidir. (…) Incumbe ao titular do direito à restituição ressarcir a massa falida ou a quem tiver suportado 

as despesas incorridas com a conservação da coisa reclamada. (…) Negada a restituição (…) é feita a inclusão 

no quadro-geral de credores, na classificação que lhe caiba”. (CAMPINHO, 2012, p.410-411) 
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falência, o vendedor terá direito à restituição do produto, no caso do bem já não ter sido 

alienado138. Já o inciso II, do art. 86, da LRF, prevê a restituição da importância entregue ao 

devedor, em moeda corrente nacional, decorrente de adiantamento de contrato de câmbio para 

exportação139. Por fim, o inciso III, do art. 86, da LRF, determina que o contratante de boa-fé, 

na hipótese de revogação ou ineficácia do contrato realizado com a devedora, terá direito de 

restituição sob os valores já entregues, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da massa 

falida. 

Com relação à restituição em dinheiro, o Supremo Tribunal Federal (“STF”), por 

meio da Súmula 417, decidiu que “pode ser objeto de restituição, na falência, dinheiro em 

poder do falido, recebido em nome de outrem, ou do qual, por lei ou contrato, não tivesse ele 

a disponibilidade”, eximindo as polêmicas quanto ao assunto. 

Já os créditos extraconcursais são ordenados de acordo com o art. 84, da LRF, e, 

portanto, devem ser pagos com precedência sobre os créditos concursais mencionados no art. 

83, do mesmo diploma normativo. 

Em primeiro lugar, encontram-se as remunerações devidas ao administrador judicial 

e seus auxiliares, e os créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes 

de trabalho relativos a serviços prestados após a decretação da falência. Conforme o § 2º, do 

art. 24, da LRF, será reservado quarenta por cento do montante devido ao administrador 

judicial, sendo o pagamento perfectibilizado após a aprovação das contas e do relatório final 

apresentado, em cumprimento ao estabelecido nos arts. 154 e 155, da LRF. O mesmo 

tratamento prioritário deve ser destinado aos profissionais que prestam assistência ao 

administrador judicial – como, advogados, contadores, administradores, ou outros prestadores 

de serviços - e os funcionários da empresa devedora que, mesmo diante da situação de 

insolvência, auxiliam à continuidade da atividade econômica. 

Posteriormente, dar-se-á o pagamento das quantias fornecidas à massa pelos 

credores. Souza Júnior (2007, p.373) exemplifica com “o caso do locador que venha a custear 

o transporte dos bens da massa após a desocupação do imóvel locado”, ou “daquele que, 

 
138 Em caso de alienação, deverá o credor habilitar-se junto aos demais e concorrer na classe dos quirografários. 
139 ACC trata-se de operação de câmbio na qual a instituição financeira, com a imposição de taxas, antecipa, 

integral ou parcialmente, os recursos recebidos na compra da mercadoria exportada, tornando-se credora da 

parte importadora que deverá lhe pagar com moeda estrangeira. 
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tendo interesse na rápida avaliação e venda de certo bem, pagar pessoalmente os honorários 

do avaliador, respeitadas as condições e valores estabelecidos em lei”. 

Em seguida são pagas as despesas com arrecadação, administração, realização do 

ativo e distribuição do seu produto, bem como as custas do processo de falência. Sendo assim, 

devem ser satisfeitos todos os dispêndios necessários ao curso do processo falimentar, além 

dos valores decorrentes da condenação nas ações e execuções em que a massa falida tenha 

sido vencida. 

Por último, dentre os créditos extraconcursais, serão adimplidas as obrigações 

resultantes de atos jurídicos válidos praticados durante a recuperação judicial, nos termos do 

art. 67, da LRF, ou após a decretação da falência. Ademais, devem ser pagos os tributos 

relativos a fatos geradores ocorridos após a decretação da falência, respeitada a ordem 

estabelecida no art. 83, da LRF. Portanto, o inciso V, do art. 84, da LRF, determina a ordem 

de classificação dos créditos referentes ao art. 67 alocando-os na última posição de pagamento 

em relação aos demais credores extraconcursais e em igualdade com as obrigações assumidas 

e os tributos gerados por fatos ocorridos após a decretação da falência.  

Os doutrinadores discutem se o rol do artigo 84, da LRF, seria taxativo. Por um lado, 

Souza Júnior (2007, p.371) afirma que “os créditos de uma classe extraconcursal só podem 

ser satisfeitos se não houver créditos da classe anterior por pagar”. Por outro, Coelho (2017, 

p.329) defende que “toda e qualquer despesa com administração da falência ou o andamento 

do processo falimentar tem a natureza de crédito extraconcursal com absoluta preferência” – 

tratando-se, portanto, de lista exemplificativa. Embora ampla as hipóteses elencadas no 

dispositivo, evidente que é inadequado admitir a inclusão de crédito outro não mencionado 

nos incisos I a V do art. 84, da LRF, em respeito à ordem de pagamento preestabelecida em 

lei.  

Vê-se, pois, que o artigo 84, da LRF, se ocupa da administração dos ativos 

envolvidos na recuperação judicial e na falência, sob a responsabilidade do administrador 

judicial que deve agir ao encontro dos interesses dos “credores da massa”. Enquanto que o 

artigo 83, da LRF, compreende os créditos concursais, decorrentes de atos realizados pelo 

empresário antes do pedido de recuperação judicial ou de falência e realizados por meio de 

concurso entre os credores.  

Devido à natureza alimentar, o inciso I, do artigo 83, da LRF, determina que 

possuem prioridade absoluta na classe dos créditos concursais: (i) os créditos derivados da 

legislação do trabalho, limitados a cento e cinquenta salários-mínimos por credor, decorrentes 
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de fatores anteriores à decretação de falência; e (ii) os créditos originários de acidentes de 

trabalho, em que o empregador incorrer, por culpa ou dolo, nos termos do art. 7, XXVIII, da 

Constituição Federal (“CF”). 

Importante ressaltar que a limitação de cento e cinquenta salários mínimos é imposta 

somente aos créditos salariais, sendo que o valor do salário mínimo a ser considerado é o da 

data do efetivo pagamento. E, quando há quantia excedente, essa deve ser classificada como 

crédito quirografário. Contudo, a restrição legal é criticada por parte dos doutrinadores. 

Conforme Bezerra Filho (2008, p.218), “não se pode entender como justo castigar-se o 

trabalhador que efetivamente tem valores altos a receber em decorrência da dedicação à 

empresa por longo tempo, sob a fundamentação de que o cumprimento dessa obrigação 

poderia vir a favorecer terceiros fraudulentos”. Para o autor, como a má-fé não pode ser 

presumida, o ideal seria criar mecanismos de controle de atos ilícitos por parte dos 

empregadores. Esse entendimento, no entanto, é refutado pelo impacto negativo das grandes 

quantias destinadas aos créditos trabalhistas nas demais classes de credores, especialmente 

aos financiadores DIP. 

Em seguida, por determinação do inciso II, do art. 83, da LRF, encontram-se os 

créditos com garantia real até o limite do valor do bem gravado140. Dessa forma, o pagamento 

do crédito que possui garantia real é feito com o produto do bem que se encontra vinculado. 

Nesse caso, se a venda do ativo não for suficiente para satisfazer a dívida, o saldo 

remanescente será considerado quirografário. Assim, o § 1º, do art. 83, da LRF, estabelece 

que será considerado como valor do bem objeto de garantia real a importância efetivamente 

arrecadada com sua venda, ou, no caso de alienação em bloco, o valor de avaliação do bem 

individualmente considerado. No mesmo sentido, o § 5º, do art. 108, da LRF, determina que, 

ainda que haja avaliação em bloco, o bem objeto de garantia real será também avaliado 

separadamente. 

Posteriormente, dá-se o pagamento dos créditos tributários surgidos antes da 

decretação da falência, excetuada as multas tributárias - que preferem apenas aos créditos 

subordinados, em concordância ao estabelecido no inciso III, do artigo 186, do Código 

Tributário Nacional (“CTN”). Souza Júnior (2007, p. 366) explica que “o processo de 

 
140 Aos críticos, a intenção do dispositivo foi privilegiar as instituições financeiras detentoras de garantia real. 

Por isso, a LRF passou a ser denominada de “Lei dos Banqueiros”, ao ser vista como instrumento de 

diminuição do risco de inadimplemento dos créditos bancários. 
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cobrança tributária pode evoluir em Juízo próprio até a fase de excussão, mas os resultados da 

alienação ou do pagamento a qualquer título devem ser levados ao juízo falimentar para 

rateio”. Nesse caso, conforme determina o parágrafo único, do art. 187, do CTN, a ordem de 

pagamento entre as pessoas jurídicas de direito público obedece a seguinte ordem: (i) União; 

(ii) Estados, Distrito Federal e Territórios, conjuntamente e pró rata; (iii) Municípios, 

conjuntamente e pró rata. 

Subsequentemente, serão pagos os créditos com privilégio especial assim 

determinados em Lei e demonstrados no Quadro 15 abaixo: 

 

Quadro 15: Créditos com Privilégio Especial, de acordo com Art. 83, inciso IV, da LRF. 
I Os previstos no art. 964 do Código Civil de 2002141;  

II Os assim definidos em outras leis civis e comerciais, salvo disposição contrária desta 

Lei;  

III Aqueles cujos titulares a lei confira o direito de retenção sobre a coisa dada em 

garantia; 

IV Aqueles em favor dos microempreendedores individuais e das microempresas e 

empresas de pequeno porte. 
Fonte: A autora. 

 

Aqui, é importante diferenciar o direito real de garantia do privilégio. Embora ambos 

tratem de preferências de crédito, o direito real de garantia é consequência do contrato; 

enquanto que o privilégio decorre de lei. (ABRÃO, 2016, p.333) O art. 963 do Código Civil 

(“CC”) aduz que compreende como privilégio especial “os bens sujeitos, por expressa 

disposição de lei, ao pagamento do crédito que ele favorece”, enquanto que o geral abrange 

“todos os bens não sujeitos a crédito real nem a privilégio especial”. 

Sendo assim, os créditos com privilégio geral serão pagos após os créditos com 

privilégio especial. De acordo com o inciso V, do art. 83, da LRF, os créditos com privilégio 

geral são: (i) os previstos no art. 965 do CC de 2002142; (ii) os previstos no parágrafo único, 

 
141 Art. 964. Têm privilégio especial: I - sobre a coisa arrecadada e liquidada, o credor de custas e despesas 

judiciais feitas com a arrecadação e liquidação; II - sobre a coisa salvada, o credor por despesas de salvamento; 

III - sobre a coisa beneficiada, o credor por benfeitorias necessárias ou úteis; IV - sobre os prédios rústicos ou 

urbanos, fábricas, oficinas, ou quaisquer outras construções, o credor de materiais, dinheiro, ou serviços para a 

sua edificação, reconstrução, ou melhoramento; V - sobre os frutos agrícolas, o credor por sementes, 

instrumentos e serviços à cultura, ou à colheita; VI - sobre as alfaias e utensílios de uso doméstico, nos prédios 

rústicos ou urbanos, o credor de aluguéis, quanto às prestações do ano corrente e do anterior; VII - sobre os 

exemplares da obra existente na massa do editor, o autor dela, ou seus legítimos representantes, pelo crédito 

fundado contra aquele no contrato da edição; VIII - sobre o produto da colheita, para a qual houver concorrido 

com o seu trabalho, e precipuamente a quaisquer outros créditos, ainda que reais, o trabalhador agrícola, quanto à 

dívida dos seus salários. IX - sobre os produtos do abate, o credor por animais.  
142 Art. 965. Goza de privilégio geral, na ordem seguinte, sobre os bens do devedor: I - o crédito por despesa de 

seu funeral, feito segundo a condição do morto e o costume do lugar; II - o crédito por custas judiciais, ou por 
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do art. 67, da LRF; (iii) os assim definidos em outras leis civis e comerciais. Nesse contexto, 

Souza Júnior (2007, p.367) destaca:  

Além das hipóteses listadas no art. 965 do CC, merecem destaque o crédito do 

comissário pelas despesas em benefício do comitente falido (art. 707 do CC), os 

créditos dos advogados por honorários (art. 24 da Lei 8.906/1994), os créditos dos 

debenturistas com garantia flutuante inclusive considerando-se os juros incidentes 

durante o processo de falência (art. 58, § 1.º da Lei 6.404/1976), e art. 124, parágrafo 

único, da Lei 11.101/2005 

 

A principal característica dos créditos com privilégio geral é que esses precedem os 

quirografários. Esses últimos são entendidos como aqueles que não possuem qualquer 

privilégio143 de recebimento no concurso de credores e, por isso, também são denominados de 

“comuns” ou “ordinários”. Por sua natureza residual, enquadram-se como créditos 

quirografários esses incluídos no Quadro 16: 

 

Quadro 16: Créditos Quirografários, conforme art. 83, inciso VI, da LRF. 
I Qualquer crédito concursal que não possa ser incluído em outra classificação;  

II Os saldos dos créditos não cobertos pelo produto da alienação dos bens vinculados ao seu 

pagamento;  

III Os saldos dos créditos derivados da legislação do trabalho que excederem o limite de 150 

salários mínimos.  

IV Os créditos trabalhistas cedidos a terceiros, conforme §4 do art. 83. 
Fonte: A autora. 

 

Tão logo pagos os credores quirografários, deverão ser satisfeitos os créditos 

subquirografários, isto é, as multas contratuais e as penas pecuniárias por infração das leis 

penais ou administrativas, inclusive as multas tributárias. Nesse caso, “as cláusulas penais dos 

contratos unilaterais não serão atendidas no caso de se vencerem em virtude da falência as 

obrigações neles estipuladas”, por determinação do § 3º, do art. 83, da LRF. 

 

despesas com a arrecadação e liquidação da massa; III - o crédito por despesas com o luto do cônjuge sobrevivo 

e dos filhos do devedor falecido, se foram moderadas; IV - o crédito por despesas com a doença de que faleceu o 

devedor, no semestre anterior à sua morte; V - o crédito pelos gastos necessários à mantença do devedor falecido 

e sua família, no trimestre anterior ao falecimento; VI - o crédito pelos impostos devidos à Fazenda Pública, no 

ano corrente e no anterior; VII - o crédito pelos salários dos empregados do serviço doméstico do devedor, nos 

seus derradeiros seis meses de vida; VIII - os demais créditos de privilégio geral. 
143 “(…) um crédito pode ser classificado como quirografário mesmo tendo garantias pessoais, como aval e fiança 

(por exemplo, notas promissórias avalizadas e contratos afiançados). Não há que se confundir créditos sem 

privilégio com créditos sem garantia”. (MILANI, 2011, p.340) 
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Por fim, dá-se o pagamento dos créditos subordinados compreendidos como: (i) os 

assim previstos em lei ou em contrato; e (ii) os créditos dos sócios e dos administradores sem 

vínculo empregatício. Esse último incluí, por exemplo, os créditos de prolabore ou de mútuo. 

No entanto, são excluídos os valores decorrentes de direito de sócio ao recebimento de sua 

parcela do capital social na liquidação da sociedade, pois não oponíveis à massa, conforme 

ditames do § 2º, do art. 83, da LRF. Para Milani (2011, p.341), “o capital social é a garantia 

dos credores” – o que justificaria o baixo posicionamento dos sócios na ordem de 

recebimento. Após isso, deve-se iniciar o pagamento dos juros posteriores à decretação da 

falência, nos termos do art. 124, da LRF.  

A Lei 11.101/05 pretendeu incentivar o fornecimento de recursos ao estabelecer, no 

art. 67, a extraconcursalidade dos créditos concedidos à empresa em recuperação judicial e o 

privilégio geral aos créditos quirografários preexistentes. No entanto, vê-se que o estímulo é 

insuficiente à medida que o tratamento preferencial se dará apenas no caso de decretação de 

falência. Ademais, os créditos referidos no caput do art. 67 recebem o menor nível de 

prioridade entre os créditos extraconcursais estabelecidos no art. 84, da LRF. Dessa forma, o 

pagamento desses créditos somente se perfectibilizará após o adimplemento: das despesas 

indispensáveis à administração; dos créditos trabalhistas; das restituições; dos remunerações 

devidas ao administrador judicial e seus auxiliares, e créditos derivados da legislação do 

trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho relativos a serviços prestados após a 

decretação da falência; das quantias fornecidas à massa pelos credores; das despesas com 

arrecadação, administração, realização do ativo e distribuição do seu produto, bem como 

custas do processo de falência; das custas judiciais relativas às ações e execuções em que a 

massa falida tenha sido vencida. De maneira ilustrativa tem-se: 
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Figura 4: Ordem de Pagamento dos Créditos Referidos no Caput do Art. 67, da LRF. 

 

Fonte: A autora. 

 

Enquanto que os credores enquadrados no parágrafo único, do art. 67, da LRF, 

deverão obedecer, além dos mencionados créditos, a satisfação dos: créditos derivados da 

legislação do trabalho, limitados a cento e cinquenta salários-mínimos por credor, e os 

decorrentes de acidentes de trabalho; créditos com garantia real; créditos tributários; e os 

créditos com privilégio especial. De maneira ilustrativa tem-se: 
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Figura 5: Ordem de Pagamento dos Créditos Referidos no Parágrafo Único do Art. 67, da 

LRF. 

 

Fonte: A autora. 

 

Na realidade, como os créditos tributários e trabalhistas, em geral, são de elevada 

monta, tornam-se diminutas as chances de os credores subsecutivos terem seu crédito 

adimplido. Consequentemente, decrescem as oportunidades de concessão de novos recursos 

às empresas em recuperação judicial, de modo que a prioridade concedida pelo art. 67, da 

LRF, é insuficiente para estimular o financiamento às empresas em crise. 

Com a baixa prioridade de pagamento na falência, os credores tendem a exigir 

maiores garantias, seja na forma de bens ou exigindo altas taxas de juros, gerando efeito ex 

ante ao custo do crédito. Por tal motivo, o Comitê de Soluções Financeiras do TMA Brasil 

propõe que, entre os incentivos legais necessários para viabilizar financiamento de empresas 

em crise, deve ser promovida alteração legislativa no sentido de dar prioridade aos credores 

que continuarem fornecendo produtos e serviços sob todos os demais credores, concursais e 

extraconcursais. Contudo, Dias (2012, p. 274) ressalta que “a prioridade absoluta do novo 

credor não o protege contra o risco de aumento do número de novos credores que concorram 

entre si a ponto de diminuir o retorno de cada um deles”. Por isso, defende-se que a mudança 

legislativa deve vir acompanhada de alterações radicais na operação da empresa em 

recuperação judicial. Visto não se tratar a crise apenas de problema legal, sem mudanças 

operacionais – como, trespasse, alterações societárias, redução de despesas com pessoal - o 
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aumento do endividamento se daria em detrimento aos interesses dos credores preexistentes, 

considerando a divisão dos ativos entre maior números de credores.    

Outro ponto importante é a não sujeição de determinados créditos à recuperação 

judicial. Nesse contexto, o § 3º, do art. 49, da LRF dispõe que: 

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de (1) proprietário fiduciário de bens 

móveis ou imóveis, (2) de arrendador mercantil, (3) de proprietário ou promitente 

vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de 

irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em (4) incorporações imobiliárias, ou 

de (5) proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se 

submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de 

propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação 

respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere 

o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos 

bens de capital essenciais a sua atividade empresarial. 

 

Como pode-se observar, a LRF prevê cinco hipóteses de credores que estão fora do 

ambiente negocial assemblear e que, por isso, não participam do sistema de votação e não 

suportam os efeitos do plano de recuperação judicial. Em decorrência disso, o DIP financing 

deixa de ser atrativo aos financiadores por diversos motivos. Primeiramente, porque em 

eventual falência, os credores extraconcursais terão de disputar com outros credores, “criando 

uma espécie de concurso entre extraconcursais e destes com não sujeitos”. Segundo, porque 

dificulta a mensuração do risco de crédito real em caso de falência e, com isso, obstaculiza a 

avaliação da viabilidade do plano de recuperação judicial. Nas palavras de Waisberg (2015, 

p.202): 

Uma vez que em razão da patologia da lei os credores financeiros, 

compreensivelmente, somente concedem créditos, via de regra, que possam não 

estar sujeitos a recuperação judicial, pouco ou nenhuma valia a recuperação terá 

como meio de manter a atividade econômica, pois o procedimento não reunirá parte 

relevante da dívida dos devedores, sendo potencialmente ineficiente para manter a 

atividade econômica daquelas empresas que têm grande parte da sua dívida 

teoricamente não sujeita. 

 

Sendo assim, a eficiência da recuperação judicial depende que o maior número de 

credores possa ser incluído no processo recuperatório, a fim de evitar que execuções 

individuais inviabilizem a maximização do bem-estar social. Como alerta Souza Júnior (2017, 

p.07), “as hipóteses de não submissão à recuperação judicial [...] devem ser interpretadas 

restritivamente”. No entanto, não se pode olvidar a importante função do § 3º, art. 49, da LRF, 

em minimizar os efeitos de comportamento oportunista de credores excluídos ao impedir que 
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esses possam retirar da posse do devedor bens de capital que sejam essenciais à continuidade 

da empresa. 

Mesmo com a elevada pretensão do legislador ao estabelecer o incentivo do art. 67, 

da LRF, vê-se que esse é insuficiente ao estímulo de crédito novo às empresas em 

recuperação judicial, em razão da baixa prioridade de pagamento que esse crédito recebe em 

caso de falência, bem como da não sujeição de determinados créditos à recuperação judicial. 

Diante disso, os novos credores tendem a exigir maiores garantias, seja na forma de ativos ou 

exigindo taxas de juros elevadas. Em outras palavras, o aumento dos custos de transação 

impede a celebração de contratos de Melhoria de Pareto, como será demonstrado a seguir, a 

partir da análise do sistema de garantias brasileiro. 

 

4.3.2.4 Sistema de Garantias Brasileiro e Outras Implicações 

 

A possibilidade de oferecer bens ou direitos em garantia é essencial para viabilizar o 

financiamento durante a recuperação judicial, ao passo que aumenta a segurança jurídica dos 

credores. A Lei 11.101/05 torna isso possível em dois momentos. No interregno entre o 

ingresso do pedido de recuperação e a aprovação do plano, quando a oneração dos bens ou 

direitos depende de autorização do juiz, ouvido o Comitê de Credores (art. 66, da LRF). E, 

alternativamente, no momento em que é aprovado o plano de recuperação, o qual pode 

contemplar a alienação ou oneração de bens (arts. 50 e 60, da LRF). Normalmente, os 

financiamentos DIP aprovados nos planos de recuperação judicial são garantidos por bens 

integrantes do “ativo permanente” do devedor, em conformidade com o estabelecido no art. 

66, da LRF. Sendo esse o dispositivo normativo central à concessão de DIP financing, no 

Brasil.  

Contudo, na prática da recuperação judicial tem-se dificuldade em encontrar ativos 

desonerados que possam servir de garantia aos novos créditos. Nesse cenário, obstáculos ao 

financiamento são encontrados na própria LRF. Primeiramente, o § 1º, do art. 50, da LRF, 

impossibilita que haja alienação de bem objeto de garantia real, ou sua supressão, sem a 

aprovação expressa do titular da respectiva garantia. A interpretação isolada desse dispositivo 

legal pode resultar na prevalência do interesse individual do credor titular sob a vontade da 

maioria assemblear que acredita ser a alienação ou supressão da garantia crucial à preservação 
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da empresa. Com isso, há entendimento no STJ144 de que a leitura do mencionado artigo deve 

ser realizada conjuntamente com o § 2º, do art. 49, da LRF, ao aduzir que “as obrigações 

anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou 

definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar 

estabelecido no plano de recuperação judicial”. A partir disso, o STJ argumenta que 

“havendo estipulação no próprio plano de recuperação judicial quanto à supressão da garantia, 

o consentimento já foi dado pela respectiva classe, suficiente para tal propósito”.  Logo, a 

alienação ou supressão da garantia deve ser autorizada desde que seja em favor do interesse 

da maioria dos credores e da empresa. Kirschbaum (2009, p.162) acrescenta que nesses casos 

deve ser realizada a substituição da garantia, sendo que “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 deve ficar condicionados à aprovação do magistrado”. 

Outro obstáculo diz respeito ao fato da Legislação Falimentar brasileira não 

disciplinar a possibilidade de onerar bem já objeto de garantia, por meio de sistema de 

preferência entre os credores titulares - como acontece na section 364 do Chapter 11, em que 

as garantias são classificadas em senior collateral, quando de nível superior, ou junior 

collateral, quando de nível inferior. Essa hierarquia de garantias possibilita ao devedor 

angariar novo capital, ainda que maior parte dos seus ativos já esteja onerada. Dessa forma, 

não há receio, por parte do novo financiador, com garantia de nível superior, que o crédito 

oferecido seja utilizado para pagamento de credor preexistente, ao invés de financiar projetos 

rentáveis e de baixo risco à empresa. Quanto à preocupação do credor preexistente de ter sua 

garantia anteriormente contratada afetada na hipótese de recuperação judicial, Munhoz (2015, 

p.283-284) ensina que “os requisitos do compartilhamento de garantia devem ser definidos 

com rigor”, de modo que os custos ex ante sejam compensados pelos benefícios ex post. Além 

disso, “o juiz deveria constatar a impossibilidade de a empresa em recuperação obter 

financiamento por outros meios bem como a existência de proteção adequada ao credor 

anterior. E o ônus dessa demonstração deve caber à empresa em recuperação” – a exemplo do 

ordenamento jurídico norte-americano. Do contrário, a ausência de autorização de 

 
144 Ver em: EDcl nos Embargos de Divergência em RESP Nº 1.532.943 – MT (2015/0116344-4) Relatora: 

Ministra Maria Isabel Gallotti. 
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compartilhamento de garantia pode agravar, ainda mais, o problema da escassez de crédito do 

empresário brasileiro.  

Se não o bastante, os financiadores receiam que sejam interpostos recursos contra a 

decisão que homologa o plano de recuperação judicial (art. 58, da LRF) ou que autoriza a 

alienação ou oneração de bens do ativo permanente (art. 66, da LRF). Diante disso, o 

investidor submete-se ao risco de que o negócio jurídico entabulado com o devedor seja 

anulado ou revertido em momento futuro. Nas palavras de Munhoz (2015, p.115): 

[...] o tempo necessário para o julgamento dos recursos, até o trânsito em julgado da 

decisão, por envolver em geral muitos anos, não é compatível com o necessário para 

a recuperação da empresa. É mesmo evidente que a implementação de um 

financiamento DIP, ou das operações previstas no plano, não podem aguardar anos 

até que a decisão judicial que as homologou transite em julgado, sob pena de 

inviabilizar-se a recuperação.  
 

No mundo dos negócios, há impossibilidade de aguardar o trânsito em julgado dessas 

decisões, em face da urgência na concessão de recursos ao enfrentamento da situação de crise 

da empresa. Ainda mais incoerente seria o retorno ao status quo ante ocasionado pela 

modificação ou anulação da garantia concedida ao credor, com a respectiva devolução do 

capital ao investidor. Por tais motivos, é imprescindível que o sistema legal apresente normas 

que assegurem a validade e a eficácia do plano de recuperação, bem como das decisões 

judiciais. 

No Brasil, tem-se a preservação da empresa como princípio coronário da Lei 

11.101/05. Dessa forma, o incentivo ao financiamento DIP deve prevalecer, com o intuito de 

aumentar as chances de soerguimento do negócio. O § 2º, do art. 61, da LRF, segue essa 

lógica ao determinar que: “decretada a falência, os credores terão reconstituídos seus direitos 

e garantias nas condições originalmente contratadas, deduzidos os valores eventualmente 

pagos e ressalvados os atos validamente praticados no âmbito da recuperação judicial”. 

Implicitamente, portanto, o sistema falimentar brasileiro reconhece a mootness doctrine 

originária do Direito norte-americano. No entanto, compete à jurisprudência e à doutrina 

brasileira a determinação dos requisitos da irreversibilidade dos atos praticados na 

recuperação judicial por meio de recurso, a fim de conferir integral segurança jurídica aos 

financiadores.  

Ainda em relação à segurança jurídica, outro entrave à realização de investimento na 

aquisição de bens e de direitos de empresas em crise é o regime da não sucessão trabalhista e 

fiscal. Isso porque o art. 60, da LRF, determina que o objeto da alienação judicial de filiais ou 
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unidades produtivas isoladas do devedor, quando previsto no plano de recuperação judicial, 

estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do 

devedor. No entanto, há na doutrina incongruências quanto ao conceito de unidade produtiva 

isolada (“UPI”), bem como qual a forma da alienação judicial autorizada em lei. 

Consequentemente, “a proteção não é absoluta”, considerando que recursos podem ser 

interpostos contra a decisão que autorizou a aquisição de bem ou de direito da empresa em 

recuperação judicial versando sobre a correta interpretação desses conceitos amplos. Já no 

caso de falência, a Lei 11.101/05, por meio do inciso II, do art. 141, determina que o objeto da 

alienação de ativos estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas 

obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do 

trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho. Em face da proteção extensa e da 

intepretação simples e direta do texto de lei, autores, como Saddi (2009, p.81), defendem que 

o mesmo regime da falência deveria ser aplicado nos casos de recuperação judicial. 

Em resumo, a Lei 11.101/05 é, por vezes, falha em conceder a segurança jurídica 

necessária ao financiador de empresas em recuperação judicial. Nesse diapasão, mudanças 

legislativas em relação (i) a possibilidade de alienação e supressão de garantias quando do 

interesse da empresa e dos credores; (ii) a possibilidade de onerar bem já objeto de garantia; 

(iii) a irreversibilidade dos atos praticados durante a recuperação judicial; (iii) o regime de 

não-sucessão na recuperação judicial, poderiam significar maiores investimentos no contexto 

da insolvência. Todas essas alterações reforçariam o sistema brasileiro de garantias e, 

consequentemente, diminuiriam os efeitos do problema da assimetria de informações, bem 

como os custos de crédito no Brasil – como explicado abaixo. 

 

4.2.3 Custo de Crédito no Brasil 

 

De acordo com o Anuário de Competitividade Mundial de 2019, elaborado pelo Instituto 

Internacional de Desenvolvimento de Gestão, o Brasil tem um dos piores custos de crédito145 do 

mundo, ocupando a 59ª posição no ranking de competitividade, em um total de 63 países. Em relação 

ao spread, ou seja, a diferença entre os juros que os bancos pagam para tomar dinheiro emprestado e o 

que cobram para emprestar, o Brasil ficou na última colocação, com a média de 32%. Logo, bem 

 
145 Aqui, o custo de crédito no tempo pode ser entendido como os juros. 
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acima dos demais países pesquisados, com a média geral de 3,8%. O spread brasileiro é um dos mais 

altos, pois acompanha a taxa básica de juros Selic, também entre as maiores do mundo. Além disso, 

parte significativa da decomposição do spread, cerca de 35%, é destinada à reserva contra 

inadimplência, enquanto que a outra parte importa ao lucro bancário, arrecadação de impostos e custos 

administrativos - segundo dados do Banco Central do Brasil146. Nesse contexto, os custos de 

inadimplência são agravados pela obrigação dos bancos de provisionar a integralidade do valor do 

empréstimo, como se verá no próximo tópico. 

Além do problema das altas taxas de juros bancárias, há também escassez de crédito na 

economia brasileira. Essa questão é muitas vezes explicada pelo grande déficit público que limita o 

investimento no setor privado, haja vista que o Estado é o maior consumidor da poupança pública. 

Assim, as decisões de concessão de crédito são tomadas de maneira restritiva, com base na avaliação 

de risco do crédito descrito por Gitman (2004) como “os cinco Cs do crédito”. 

 

Quadro 17: Os Cinco Cs do Crédito. 

 Fatores Pessoais 

Capacidade A capacidade de geração de resultado com base no fundamento econômico do negócio. 

Caráter O histórico de adimplemento de obrigações financeiras. 

 Fatores Econômicos 

Capital A composição da estrutura de capital. 

Collateral A garantia prestada. 

Condições As características do negócio do mútuo considerado (montante do principal, prazo e 

juros). 

Fonte: A autora. 

 

A instituição financeira observará também o rating do crédito, i.e., a percepção da 

capacidade geral de pagamento da empresa, com base nos critérios definidos na Res. 

2.682/1999 do Conselho Monetário Nacional (“CMN”). Sendo assim, a taxa de juro bancária 

será tanto mais elevada quanto pior for a avaliação de risco do crédito e quanto mais baixa for 

a classificação de crédito do mutuário. Igualmente, ter-se-á em conta a taxa de captação do 

próprio banco para adquirir os recursos, principalmente o rendimento das aplicações 

financeiras dos depositantes, para a constituição do spread bancário. 

Por esse ângulo, a assimetria de informações entre as instituições financeiras e os 

tomadores de empréstimo pode gerar problemas de adverse selection. Isso porque se os 

bancos não possuem informação suficiente - para identificar os perfis dos devedores a fim de 

 
146 Nesse sentido, ver: Ana Carla Abrão COSTA e Márcio I. NAKANE, Revisitando a metodologia de 

decomposição do spread bancário no Brasil, artigo apresentado no seminário Economia bancária e crédito. 

Banco Central do Brasil, set. 2004. 
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selecionar os projetos com valor líquido positivo e de definir taxas de juros individuais - 

tenderão a estipular taxas de juros fixas elevadas. Dessa maneira, os empréstimos serão mais 

facilmente cedidos aos projetos de alto risco e alto retorno. Simultaneamente, aqueles com 

baixo retorno - ainda que rentáveis - permanecerão impossibilitados de recorrer às instituições 

financeiras. Destarte, os sistemas de informações de dados sobre o devedor são indispensáveis 

à alocação eficiente de riscos e, consequentemente, ao adequado ajuste das taxas de juros do 

país. 

Certamente, o mercado de crédito brasileiro é exíguo quando comparado aos 

inovadores instrumentos financeiros utilizados nos países desenvolvidos, como os EUA, e nos 

emergentes asiáticos. O Brasil encontra-se dentro do padrão latino-americano; porém, é 

esparsa a experiência dos agentes econômicos no investimento de empresas em crise. Quanto 

a isso, Dias (2012, p.247) exemplifica que:  

No Brasil, as restrições regulamentares impostas aos bancos na concessão de 

financiamento levam as empresas em crise a recorrer a entidades de fomento 

mercantil, aumentando a participação destes agentes no mercado de financiamento 

às empresas em recuperação judicial, nem sempre em condições desejáveis à 

recuperanda. 

 

Diante da “falta de maturidade dos agentes de mercado” no País, o incentivo da lei é 

imprescindível à criação de mercado secundário147 de crédito que possibilite a liquidez dos chamados 

bad credits148. (DIAS, 2012, p.266-267) Como também, ao desenvolvimento de instituições 

financeiras com um nicho de mercado de crédito direcionado às empresas em crise econômico-

financeira, tais como fundos de investimento e factorings, que têm o potencial de minimizar os custos 

de transação envolvendo financiamentos em processos de recuperação judicial.  

Como explica Saddi (2012, p.348), as “evidências empíricas provam que boa 

proteção legal aos credores leva a taxas de juros mais baixas e a um mercado de crédito mais 

ativo”149. A legislação falimentar é, pois, instrumento importante de desenvolvimento 

 
147 Mercado secundário é onde os investidores compram e vendem títulos que eles já possuem. Em outras palavras, 

o mercado secundário é onde os investidores realizam trocas entre si e não com a entidade emissora – como 

acontece no mercado primário. 
148 Como explica Dias (2012, p.266 – 267), “A existência de um mercado secundário é importante para que 

credores, particularmente bancos, possam retirar de seu balanço créditos de liquidação duvidosa e reduzir a 

necessidade de provisionamentos. Além disso, permite que o credor diminua sua exposição a determinado setor 

da economia. Por fim, tal mercado secundário confere liquidez aos créditos inadimplidos e possibilidade de saída 

imediata do processo concursal, com redução dos custos de transação”. 
149 “Também há indicações de que o fato de a Lei das Falências norte-americana favorecer os acionistas em 

relação aos credores, comparado ao que se observa na Europa, ajuda a explicar por que nos Estados Unidos os 
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econômico; porém, isoladamente, não possui capacidade de aumentar a oferta de crédito ou 

diminuir as taxas de juros, sem “um esforço de quantificar e agir sobre os determinantes 

básicos dos juros”150. E isso implica, majoritariamente, na redução do ônus tributário que é 

parte integrante dos custos das taxas de juros, sem dispensar a importância de um ambiente 

político e econômico mais estável. O sistema financeiro possui base legal, portanto, não há 

como funcionar corretamente sem normas legais que tenham como objetivo “estabilidade, 

eficiência e equidade”. (PINHEIRO; SADDI, 2005; p.445 e 450) 

A taxa de juro é a variável mais influente na expansão do crédito no Brasil. Dessa 

forma, deve-se refletir sobre o aprimoramento de mecanismos que aumentem a possibilidade 

de retorno do crédito. Dentre eles, destaca-se a qualidade do processo de falência, isto é, a 

eficiência do processo falimentar em liquidar os bens da empresa de maneira célere e em 

alocar os riscos envolvidos na atividade econômica aos agentes mais bem preparados para 

lidar com eles. Os financiadores somente irão emprestar dinheiro às empresas em recuperação 

judicial se tiverem a convicção de que, em caso de falência, terão seus direitos protegidos. Por 

isso a importância da prioridade de recebimento dos financiamentos extraconcursais, visto 

que quanto maior for a posição desses créditos, na hierarquia de pagamento em caso de 

falência, superiores são as chances de retorno e, consequentemente, menores as taxas de juros 

aplicadas. Nos ensinamentos de Kirschbaum (2019, p.150), “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”.  Ademais, deve-se levar em consideração a 

eficiência do sistema de garantias, principalmente quanto à execução delas, para reduzir os 

custos de transação envolvidos no problema de assimetria de informações, e assim aumentar a 

confiança entre os contratantes. (ARAÚJO; LUNDBERG, 2005, p.330)  

Além disso, outros instrumentos como o estímulo a competição entre os bancos, com 

a quebra do monopólio bancário, e a aplicação de políticas monetárias menos restritivas que 

visam controlar os gastos gerados pelo Estado podem minimizar o custo de crédito no Brasil. 

Por último, mas não menos importante, tem-se a necessidade de educar financeiramente a 

população brasileira quanto à tomada de empréstimo consciente, como explica Pachoarelli 

(2006, p.21): 

 

spreads de risco são mais altos que na Europa”. (PINHEIRO; SADDI, 2005, p.201) 
150 O mesmo pode ser dito sobre a insuficiência da lei na implementação do DIP Financing no Brasil, diante da 

ausência de criação de cultura quanto ao uso do instituto por parte dos empresários e do judiciário. 
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Está ao alcance das pessoas recusar ofertas de crédito enquanto elas apresentarem 

custos elevadíssimos. A recusa causaria redução na demanda e, consequentemente, 

queda nos spreads. […] À medida que o comprador for mais seletivo e não se deixar 

seduzir pelas ofertas de crédito a custo descabido, as forças de Mercado se 

incumbirão de reduzir spreads, taxas de juros, TACs e outras maneiras disfarçadas 

de cobrar juros muito altos. A educação financeira da população é muito mais 

eficiente que qualquer normativa do Banco Central. É muito mais ponderosa que 

qualquer medida provisória do governo que tente limitar a cobrança de taxas e 

tarifas ou impor artificialmente teto para juros.  
 

Mais uma vez, todas essas medidas conduziriam a custos de transação mais baixos e, 

consequentemente, à eficiência do mercado de crédito brasileiro. Outra importante questão ao 

custo de crédito no Brasil são as regras de provisionamento de crédito analisadas a seguir. 

 

4.2.3.1 Regras de Provisionamento de Crédito: Res. 2.682/1999 do CMN 

 

O Banco Central do Brasil (“BACEN”) publicou, em 21 de dezembro de 1999, a 

Resolução n. 2.682, a qual passou a produzir efeitos em 01 de março de 2000. O ato 

normativo dispõe sobre os critérios de classificação das operações de crédito e as regras para 

constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa.  

De acordo com o art. 1º, da Resolução n. 2.682/99, as instituições financeiras e 

demais instituições autorizadas a funcionar pelo BACEN devem classificar as operações de 

crédito, em ordem crescente de risco – de AA (risco nulo) até H (risco de perda total). Nos 

termos do art. 2º, a classificação da operação no nível de risco deve contemplar ao menos os 

seguintes aspectos: (i) em relação ao devedor e seus garantidores; (i.a) situação econômico-

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

de caixa; (i.e) administração e qualidade de controles; (i.f) pontualidade e atrasos nos 

pagamentos; (i.g) contingências; (i.h) setor de atividade econômica; (i.i) limite de crédito; 

bem como (ii) em relação à operação; (ii.a) natureza e finalidade da transação; (ii.b) 

características das garantias, particularmente quanto à suficiência e liquidez; (ii.c) valor. 

A adequação do cliente e de suas operações à faixa de risco indicada é de 

responsabilidade da própria instituição, desde que efetuada com base em critérios consistentes 

e verificáveis e amparada em informações internas e externas. Nesse sentido, Dias (2012, 

p.243) afirma que “a Resolução 2.682/99 não estabeleceu a forma como todos esses fatores 
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devem ser considerados, o que confere liberdade às instituições financeiras para modelar o 

risco do crédito, avaliando e ponderando cada um dos elementos acima”.   

Igualmente, compete a cada instituição financeira constituir a provisão em montante 

adequado. Quanto à sistemática de provisionamento, Verrone (2007, p.18-21) ensina que: 

As provisões são um componente do capital econômico das instituições financeiras 

destinado à cobertura de perdas esperadas, cuja fonte de recursos para sua 

constituição advém do adicional embutido na taxa de juros contratado para cobri-las. 

As perdas esperadas representam o produto da probabilidade de inadimplência 

(probability of default), da perda dada a inadimplência (loss given default) e do 

montante de exposição no momento da inadimplência (exposure at default). Esses 

elementos são estimados pelos próprios bancos para cada exposição ao risco de 

crédito. 

 

Sendo assim, a provisão para devedores duvidosos trata-se de depósito compulsório 

realizado pela instituição financeira como forma de planejamento financeiro. Com esse fim, a 

partir da análise dos riscos de perdas do mutuário, o banco pode aumentar as taxas de juros 

cobradas e, com isso, assegurar menores prejuízos ao seu lucro líquido. 

À luz do art. 5º da Resolução n. 2.682/99, primeiramente as instituições financeiras 

possuem a obrigação mensal de fazer face aos créditos de liquidação duvidosa de acordo com 

o percentual do valor das operações que varia em função dos ratings atribuídos, iniciando-se 

em 0,5% para operações de risco nível A até 100% para operações de risco nível H. Em 

seguida, a classificação da operação nos níveis de risco deve ser revista mensalmente, em 

função de atraso verificado no pagamento de parcela de principal ou de encargos, nos termos 

do art. 4º do mesmo diploma legal. A sistemática de provisionamento é ilustrada conforme o 

Quadro 18: 

Quadro 18: Sistemática de Provisionamento, conforme a Resolução CMN n. 2.682/99. 

Faixa Período de atraso Provisão mínima 

AA  Zero 

A  0,5% 

B Entre 15 e 30 dias 1% 

C Entre 31 e 60 dias 3% 

D Entre 61 e 90 dias 10% 

E Entre 91 e 120 dias 30% 

F Entre 121 e 150 dias 50% 

G Entre 151 e 180 dias 70% 

H Superior a 180 dias 100% 

Fonte: A autora. 
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Ademais, a operação classificada como de risco nível H deve ser transferida para 

conta de compensação, com o correspondente débito em provisão, após decorrido seis meses 

da sua classificação nesse nível de risco e, assim, deve permanecer registrada pelo prazo 

mínimo de cinco anos e enquanto não esgotados todos os procedimentos para cobrança (art. 

7º, da Res. n. 2.682/99). Cabe ainda enfatizar que as operações objeto de renegociação são 

mantidas, no mínimo, no mesmo nível de risco em que estiverem classificadas; entretanto, as 

operações registradas como prejuízo permanecem com o rating H (art. 8, da Res. n. 2.682/99). 

Sem olvidar que o inciso II, do art. 13, do ato normativo em questão, possibilita ao BACEN 

determinar provisionamento adicional, em função da responsabilidade do devedor junto ao 

Sistema Financeiro Nacional. 

Contudo, a maior crítica é em relação ao art. 3º, da Resolução CMN n. 2.682/99, ao 

disciplinar que a classificação das operações de crédito de um mesmo cliente ou grupo 

econômico deve ser definida considerando aquela que apresentar maior risco. Acontece que 

quando a empresa em recuperação judicial busca a instituição financeira com vista ao 

financiamento DIP, muito possivelmente, já se encontra inadimplente perante ao banco por 

período superior a cento e oitenta dias ou sua operação já foi até mesmo lançada como 

prejuízo.  Consequentemente, o novo crédito também constará na faixa de risco máximo e, 

com isso, o banco necessitará provisionar 100% do empréstimo - o que torna o crédito 

extremamente custoso à instituição. Nesse caso, como a concessão de recurso somente será 

realizada se for lucrativa ao banco, em regra, são cobradas altas taxas de juros para compensar 

os efeitos da provisão ou são concedidos empréstimos de pequeno valor, contando com 

garantia e prazo de vencimento curto. No entanto, Reis (2015, p. 408) explica que:  

[...] não basta a operação parecer financeiramente atrativa para um banco em termos 

de taxa de juros e senioridade. Se esta operação irá tomar espaço de capital no 

balanço dos bancos e se eles têm opção de realizar operações com retorno potencial 

um pouco menor, mas sem a necessidade de provisionamento já em um primeiro 

momento, é esperado que os bancos naturalmente optem pela segunda opção. 

 

Logo, as regras de provisionamento prejudicam o estímulo ao “dinheiro novo” 

estabelecido no art. 67, da LRF. Nesse contexto, argumenta-se que “percentuais fixos de 

provisão” podem desconsiderar “diferentes estruturas de operação e garantias”, gerando o 

chamado “efeito arrasto ou contaminação”. (VERRONESE, 2007, p.116) Em razão disso, 

Dias (2012, p. 246) propõe que “a norma da CMN deveria considerar a distinta realidade das 
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empresas em crise e dar-lhes tratamento diferenciado”. A sugestão dada pelo pesquisador é de 

que fosse atribuído “ratings e provisões específicos para novas operações de crédito de 

empresas nessa situação”, como, por exemplo, com a flexibilização dos critérios determinados 

no art. 2º da Res. 2.682/99.  

Mesmo que a proposta apresentada possa representar avanços em relação à 

concessão de crédito às empresas em recuperação judicial, maiores benefícios poderiam ser 

obtidos por meio de regulamentação financeira, ou seja, leis que tratassem especificamente do 

assunto, dado a sua complexidade e importância. Afinal, vê-se que não é somente a Lei 

11.101/05 que influencia o desenvolvimento do mercado de DIP financing no Brasil, mas o 

sistema financeiro como um todo. Expostas as principais críticas feitas ao sistema de 

insolvência e financeiro vigentes, cabe agora analisar as propostas de alteração da Lei 

11.101/05, com ênfase ao estímulo ao financiamento DIP. 

 

4.4 ALTERAÇÃO DA LEI 11.101/05: VERDADEIRO DIP FINANCING NO BRASIL? 

 

A reforma da Lei 11.101 é pauta desde o mesmo ano de sua publicação, em 2005, 

com a propositura do Projeto de Lei (“PL”) nº 6.229, de autoria do ex-deputado Medeiros 

(PL/SP), que sugeriu a alteração do parágrafo sétimo, do art. 6º, do mesmo ato normativo, 

com o objetivo de submeter todos os créditos tributários à recuperação judicial. 

 À proposição principal foram apensados outros vinte e nove151 PL. Entre eles, o PL 

nº 10.220/18, encaminhado pelo Poder Executivo, em coordenação com o Ministério da 

Fazenda, durante o governo do Presidente Michel Temer, que “altera a Lei nº 11.101, de 9 de 

fevereiro de 2005, e a Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, para atualizar a legislação 

referente à recuperação judicial, à recuperação extrajudicial e à falência do empresário e da 

sociedade empresária”. 

Sob regime de tramitação prioritária, no dia 27 de novembro de 2019, foi proferido 

parecer em Plenário pelo Deputado Federal Hugo Leal (PSD-RJ), momento em que o relator 

apresentou a análise conjunta dos projetos pela Comissão Especial e pelo grupo de 

colaboradores – juristas e especialistas no ramo do Direito Falimentar. O Substitutivo, 

apresentado na Câmara dos Deputados, tem como fundamento o texto contido no PL nº 

 
151 Foram apensados ao PL 6229/2005 os seguintes PLs: 7.604/2006; 4.130/2008; 4.359/2008; 4.586/2009; 

5.089/2009; 5.704/2009; 6.367/2009; 7.976/2014; 140/2015; 2.212/2015; 3.110/2015; 4.593/2016; 5.781/2016; 

6.150/2016; 6.862/2017; 7.044/2017; 7.209/2017; 8.252/2017; 8.924/2017; 9.722/2018; 10.220/2018; 

10.858/2018; 10.859/2018, 11.000/2018, 3.164/2019,  4.270/2019, 5.631/2019, 5.760/2019 e 5.916/2019. 
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10.220/18 aprovado, além de incorporar algumas sugestões dos demais projetos de lei 

rejeitados. Sendo assim, a relatoria baseou-se nos cinco princípios também norteadores das 

alterações propostas pelo Governo Federal: 

(i) A preservação da empresa: em razão de sua função social, a atividade 

economicamente viável deve ser preservada sempre que possível, pois gera riqueza, 

cria emprego e renda e contribui para o desenvolvimento econômico. Este princípio, 

entretanto, não deve ser confundido com a preservação – a qualquer custo – do 

patrimônio do empresário ou da empresa ineficiente; 

(ii) O fomento ao crédito: o sistema legal dos países da América Latina – Brasil 

inclusive – apresenta um histórico de pouco proteção ao credor, o que gera uma 

baixa expectativa de recuperação de crédito, impactando negativamente esse 

mercado por meio da elevação do custo de capital. A correlação entre a melhoria do 

direito dos credores e o aumento do crédito é demonstrada na literatura empírica 

sobre o tema. Uma consequência prática desse princípio é que o credor não deve 

ficar, na recuperação judicial, em situação pior do que estaria no regime de falência. 

Predomina o entendimento de que garantir ex-ante boas condições de oferta de 

crédito pode gerar uma ampliação da oferta de financiamentos, consequentemente 

reduzindo seu custo para o tomador final; 

(iii) O incentivo à aplicação produtiva dos recursos econômicos, ao 

empreendedorismo e ao rápido recomeço (“fresh start”): [...] apostando-se ainda 

na reabilitação de empresas que forem viáveis e com a adoção de mecanismos para a 

remoção de barreiras legais para que empresários falidos – que não tenham sido 

condenados por crimes falimentares – possam retornar ao mercado tão logo após o 

trânsito em julgado da sentença que decretar o encerramento da falência; 

(iv)  A instituição de mecanismos legais que evitem um indesejável 

comportamento estratégico dos participantes da recuperação judicial, da 

recuperação extrajudicial e da falência que redundem em prejuízo social: [...]. 

(v)  A melhoria do arcabouço institucional: [...]. (Grifo nosso) 

 

Mais especificamente em relação ao segundo princípio, o Substitutivo espelhou-se 

em proposta já contida no PL nº 10.220/2080 ao criar nova Seção IV-A na Lei 11.101/05, 

dedicada ao financiamento do devedor e do grupo devedor durante a recuperação judicial. 

Essa atualização permite que o devedor celebre contratos de financiamento garantidos pela 

oneração ou pela alienação fiduciária de bens e direitos seus ou de terceiros para financiar as 

suas atividades, as despesas de reestruturação ou de preservação do valor dos ativos. 

Como forma de minimizar o problema de assimetria de informações, o Substitutivo 

lista os critérios que deverá conter a proposta de financiamento apresentada nos autos até a 

votação do plano de recuperação judicial, sendo eles: (i) descrição detalhada dos termos da 

proposta de financiamento; (ii) indicação dos financiadores que apresentaram proposta de 

financiamento; (iii) indicação do devedor destinatário do financiamento; (iv) descrição das 

garantias com indicação de bens e direitos a serem onerados ou alienados fiduciariamente; (v) 

indicação do processo competitivo a ser adotado no caso de eventual proposta concorrente de 



143 

 

financiador interessado; (vi) descrição dos benefícios do financiamento para a coletividade de 

credores; (vii) minuta de edital com a indicação de data, hora e local de realização de 

assembleia geral de credores, se houver, para deliberar sobre a proposta de financiamento a 

ocorrer no prazo máximo de quarenta e cinco dias da data da apresentação da proposta; e 

(viii) análise da viabilidade da qual conste a estrutura financeira do financiamento, o nível 

máximo de alavancagem permitido e os elementos para proteção dos credores não sujeitos à 

recuperação judicial. O mesmo dispositivo ainda determina que o administrador judicial 

deverá publicizar a proposta por meio de sítio público eletrônico. Subsequentemente, os 

credores contrários à proposta de financiamento que tiverem mais de vinte por cento do valor 

total de créditos sujeitos à recuperação judicial poderão manifestar interesse na realização de 

AGC. Além disso, estabelece o quórum de deliberação sobre a proposta de financiamento e 

possibilita direito de voto na AGC aos financiadores indicados. Em caso de ausência de 

manifestação, a proposta de financiamento será considerada aprovada e o juiz autorizará a 

realização da operação.  

Similarmente ao Chapter 11, o Substitutivo utilizou a decisão liminar como 

instrumento para ultrapassar o obstáculo da ineficiência processual e, assim, garantir o 

atendimento às necessidades mais imediatas da empresa o quanto antes. É consentido que 

antes da deliberação assemblear seja autorizado, de maneira prévia, pelo juiz, o adiantamento 

de até dez por cento do valor do financiamento indicado na proposta ao devedor. No entanto, 

na hipótese de a proposta de financiamento ser rejeitada, ao devedor incumbirá restituição 

imediata ao financiador da quantia efetivamente recebida sem incorrer em multas e encargos 

decorrentes da rescisão.  

A Seção trata, ainda, da hipótese de convolação da recuperação judicial em falência. 

Nesse caso, se ocorrer antes da liberação integral dos valores do financiamento, o contrato 

será considerado automaticamente rescindido; porém, não incorrerá em multas e encargos ao 

devedor. A fim de conceder segurança jurídica aos credores, foi expressamente estabelecido 

que o valor do financiamento efetivamente entregue ao devedor durante a recuperação judicial 

será considerado extraconcursal e será conferida preferência ao financiador na ordem de 

pagamento na falência – exceto em casos em que o financiador seja sócio ou parente até 

quarto grau do devedor. Em relação às garantias e às preferências constituídas, restou 

determinado que essas serão conservadas até o limite dos valores efetivamente entregues ao 

devedor antes da data que decretar ou convolar a recuperação judicial em falência. 
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Quanto a legitimidade dos financiadores e dos garantidores, a Seção dispõe que (i) o 

financiamento poderá ser realizado por qualquer pessoa, inclusive credores sujeitos à 

recuperação judicial, familiares, sócios e integrantes do grupo do devedor; e que (ii) qualquer 

pessoa ou entidade pode garantir o financiamento mediante a oneração ou a alienação 

fiduciária de bens e direitos, inclusive o próprio devedor e os demais integrantes do seu grupo 

que estejam ou não em recuperação judicial. 

Embora se veja que o Substitutivo procurou suprimir as lacunas da Lei 11.101/05, ao 

criar Seção dedicada exclusivamente ao financiamento das empresas em recuperação judicial 

e, com isso, conceder tratamento mais pormenorizado ao tema; há duas críticas principais que 

o colocam aquém do modelo norte-americano de DIP financing.  Em primeiro lugar, a nova 

redação não disciplinou de maneira detalhada o funcionamento do sistema de preferência de 

garantias. Consequentemente, o legislador foi omisso quanto à possibilidade de conceder 

primed debt, isto é, garantia com nível igual ou superior a outra preexistente. A exemplo do 

ordenamento jurídico norte-americano, a legislação brasileira deveria especificar: se há 

distinção de tratamento quanto aos créditos destinados dentro ou fora do curso normal dos 

negócios152; se é necessário o devedor fazer prova de que o financiamento não poderia ser 

obtido de outra maneira; se o devedor deve demonstrar como estarão protegidos os direitos 

dos credores preexistentes etc. Logo, a insegurança jurídica gerada pela omissão legislativa 

faz com que a oneração de um mesmo bem dado em garantia permaneça limitada. Desse 

modo, se o devedor não possuir ativos livres, continuará enfrentando dificuldades em adquirir 

financiamento durante a recuperação judicial. Na mesma linha, o Substitutivo não determinou 

acerca da possibilidade do uso do cross-collatelarization e do roll up153, como instrumentos 

de fomento do crédito. 

 
152 “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. 

(…) 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”. (KIRSCHBAUM, 2009, p.147-148) 
153 “Equipar o Judiciário com autoridade para aprovar a rolagem de um crédito anterior ao pedido de recuperação 

como beneficiário de Financiamento DIP pós-protocolo de pedido de recuperação judicial seria também um 

aperfeiçoamento importante para o Regime de Insolvência Brasileiro [...]”. (COOPER et. al., 2015, p.439) 
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Em segundo lugar, tem-se o fato que os financiadores DIP continuam sem a 

prioridade absoluta de pagamento em caso de liquidação. O Substitutivo alterou, 

parcialmente, a ordem de pagamento dos créditos na falência. Nesse contexto, a nova ordem 

de preferência dos créditos concursais dá-se da seguinte forma: (i) os créditos derivados da 

legislação do trabalho, limitados a cento e cinquenta salários-mínimos por credor, e os 

decorrentes de acidentes de trabalho; (ii) os créditos gravados com direito real de garantia; 

(iii) os créditos tributários, independentemente da sua natureza e tempo de constituição, 

excetuados os créditos extraconcursais e as multas tributárias; (iv) os créditos quirografários; 

(v) os demais créditos das Fazendas Públicas inscritos em Dívida Ativa; (vi) as multas 

contratuais e penas pecuniárias, inclusive multas tributárias; (vii) os créditos subordinados; e 

(viii) os juros vencidos após a decretação da falência. 

Ainda, de acordo com o Substitutivo, os seguintes créditos extraconcursais passariam 

a ter prioridade sobre o pagamento dos créditos mencionados acima: (i) despesas 

indispensáveis à administração da falência e os créditos trabalhistas de natureza estritamente 

salarial vencidos nos três meses anteriores à decretação da falência, até o limite de cinco 

salários-mínimos por trabalhador; (ii) o valor efetivamente entregue ao devedor a título de 

adiantamento de financiamento de empresa em recuperação judicial; (iii) o valor efetivamente 

entregue ao devedor em recuperação judicial pelo financiador; (iv) créditos em dinheiro, 

objeto de restituição (exemplo restituição de apropriação indébita); (v) as remunerações 

devidas ao administrador judicial e seus auxiliares, as remunerações e os reembolsos devidos 

a membros do Comitê, e créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de 

acidentes de trabalho relativos a serviços prestados após a decretação da falência; (vi) 

obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados durante a recuperação judicial ou 

após a decretação da falência; (vii) quantias fornecidas à massa pelos credores; (viii) despesas 

com arrecadação, administração, realização do ativo e distribuição do seu produto, bem como 

custas do processo de falência; (ix) custas judiciais relativas às ações e execuções em que a 

massa falida tenha sido vencida; (x) tributos relativos a fatos geradores ocorridos após a 

decretação da falência. 

Como pode-se observar, os itens (i) a (iv) acima são inovações trazidas pelo PL nº 

10.220/2018 e incorporadas ao Substitutivo. Nesse diapasão, os valores efetivamente 

entregues ao devedor a título de adiantamento ou de financiamento de empresa em 

recuperação judicial passam a ser considerados extraconcursais. Com isso, os financiadores 

DIP adquirem posição superior na hierarquia de pagamentos em caso de falência, em relação 
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à Lei 11.101/05. No entanto, esses credores continuam em situação inferior às despesas 

indispensáveis à administração da falência e aos créditos trabalhistas. Na prática, ambos 

geralmente representam valor significativo no passivo da empresa em crise. Justamente por 

isso, e diante da necessidade de “dinheiro novo” à continuidade da atividade econômica, 

defende-se que o legislador deveria ter dado prioridade absoluta aos financiadores DIP. 

Apesar das críticas negativas, não se pode deixar de reconhecer que o Substitutivo 

representa esforço louvável do Governo em aperfeiçoar o mercado de crédito no Brasil, 

buscando alternativas aos problemas jurídicos e econômicos que envolvem a insolvência, 

como se demonstrará pontualmente a seguir. 

Em relação à assimetria de informações existente entre os credores e o devedor, o 

Substitutivo atualizou algumas condições e documentos necessários ao ajuizamento da 

petição inicial, ao exigir a apresentação de relatório detalhado acerca do passivo fiscal e a 

relação de bens e de direitos integrantes do ativo não circulante. Complementarmente, foi 

inserido o procedimento de “constatação prévia” para verificar as reais condições de 

funcionamento da empresa e a analisar a regularidade e a completude da documentação 

apresentada juntamente com a petição inicial. Logo, tal medida pode minimizar tanto o 

problema da assimetria de informações, quanto da ineficiência processual – ao evitar o 

dispêndio de tempo e de dinheiro com empresas já economicamente inviáveis. Sem olvidar 

que, hoje, por ser facultativa a “constatação prévia”, há “indesejável variação no 

procedimento aplicado pelos juízos”, conforme relatório.  Dessa forma, sua positivação 

proporciona segurança jurídica aos envolvidos na recuperação judicial. 

Outra importante mudança concerne à questão do estigma da empresa em 

recuperação judicial. O Substitutivo estabelece que a decisão que homologa o plano de 

recuperação judicial concede e também encerra o processo recuperatório. Conforme a 

relatoria, busca-se, com isso, permitir “que a empresa volte a adotar sua razão social não 

seguida da expressão ‘em recuperação judicial’, que também estigmatiza a imagem da 

empresa e inviabiliza a obtenção de crédito no mercado” o mais rápido possível. O relator 

também demonstrou preocupação com o rápido recomeço dos empresários que tiveram 

dificuldade em seus negócios, afirmando ser esse “fator essencial para a eficiência econômica, 

ao criar novos empregos e gerar novas riquezas na econômica”. Assim, a partir da mudança, 

poderá o devedor utilizar o próprio registro do Cadastro de Pessoas Físicas (“CPF”) para 
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iniciar novo negócio. Sendo a data da decretação da quebra - e não do encerramento do 

processo – o termo inicial da contagem do prazo para extinção das obrigações do falido que 

diminuiu de cinco para três anos. Dessa forma, reconheceu-se que o processo de falência, no 

Brasil, pode se estender por anos, prejudicando o fresh start do falido. Ademais, também 

poderá a pessoa natural que for sócia ou administradora do devedor, a seu exclusivo critério, 

requerer que lhe sejam integralmente estendidos os efeitos da falência, declarando-se solidária 

e ilimitadamente responsável pelas dívidas do falido, a fim de obter os benefícios de pessoa 

natural falida em requerer ao juízo da falência que as obrigações a ela referidas sejam declaras 

extintas por sentença. 

No que concerne o conflito de interesses entre credores e devedor, a alteração prevê a 

possibilidade de ser colocado em votação plano proposto pelos credores mesmo sem a 

concordância do devedor, se este não propuser plano ou se o plano por si proposto tiver sido 

rejeitado pela assembleia. Segundo o relatório, “este procedimento trará forte aumento do 

poder de barganha dos credores e induzirá credores e devedores a se empenharem ainda mais 

na obtenção de um acordo sempre que este se mostrar viável [...]”.  

Segundo o relator, as alterações na Lei 11.101/05 visam “conferir maior 

uniformidade e previsibilidade às decisões judiciais”, ao “fortalecer algumas posições 

jurisprudenciais já consolidadas nos Tribunais estaduais e nas Turmas do STJ”. De maneira 

exemplificativa, tem-se a inclusão da conversão de dívida em capital como um dos meios de 

recuperação judicial, ressaltando a não sucessão ou responsabilização pessoal do investidor. 

Ainda que já fosse possível, na prática, a mencionada conversão, a determinação expressa 

dessa possibilidade tem como objetivo aumentar a segurança jurídica dos credores quanto ao 

retorno de seus créditos e, com isso, aumentar as chances de recuperação da empresa. 

Quanto aos investidores adquirentes dos ativos, buscou-se pacificar o entendimento 

quanto à não sucessão de passivos e obrigações em alienações de filiais e de unidades 

produtivas isoladas na recuperação judicial. Sendo assim, as alienações relacionadas no plano 

de recuperação judicial não estarão sujeitas à sucessão de passivos. Porém, estabeleceu-se que 

as UPI alienadas não devem comprometer a recuperação da empresa. Ademais, a nova 

redação traz conceito explícito de UPI - o que, anteriormente, era apresentado de maneira 

vaga na Lei 11.101/05 – aumentando a segurança jurídica. No que diz respeito ao investidor 

estrangeiro, o Substitutivo criou novo capítulo dedicado à insolvência transnacional com o 

intuito de dar maior previsibilidade a esse tipo de financiador e, consequentemente, diminuir 

os custos de transação e estimular novas entradas de capital no mercado brasileiro. 
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Já com relação à ineficiência processual, a proposta exige maior profissionalização 

do administrador judicial e especialização dos juízes responsáveis pelos processos com a 

criação de tribunais especializados em falência e recuperação judicial de empresas em todos 

os Estados brasileiros. Como também, prevê o uso de diversas formas de tecnologia a fim de 

agilizar os processos envolvendo recuperação judicial e falência de empresas no âmbito do 

Poder Judiciário, a exemplo do voto eletrônico. Além disso, a alteração estipula que, 

resguardada a segurança jurídica, o juiz deverá, sempre que possível, autorizar meios de 

manifestação de vontade e comunicação processual mais eficientes que os previstos 

expressamente em lei. Com o mesmo intuito, o Substitutivo exime a incerteza quanto à 

contagem dos prazos ao determinar que todos os prazos previstos serão contados em dias 

corridos.  

As propostas do relator, se aprovadas, entrarão em vigor trinta dias após a data de 

publicação da lei e terão aplicabilidade imediata aos processos em curso, ressalvando-se 

poucas situações. Até o presente momento154, aguarda-se deliberação no Plenário.  

Em síntese, o Substitutivo apresentado pela Câmara dos Deputados representa 

primeiro passo significativo à criação do mercado de crédito brasileiro, à medida que 

disciplina especificamente sobre o DIP financing e inclui inúmeras medidas aos demais 

obstáculos ao financiamento apresentados. No entanto, vale reiterar o ensinamento de 

Munhoz (2015, p.267) ao afirmar que: "tão importante, se não mais, que a adoção de um bom 

texto legislativo é criar as condições para que a lei entre em vigor". Logo, a alteração 

legislativa deve vir acompanhada da melhoria do sistema financeiro, político e jurídico 

brasileiro como um todo, a fim de garantir o crescimento econômico do País. 

   

 
154 Tópico escrito em 19 de janeiro de 2020. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Por meio do desenvolvimento desta dissertação, buscou-se estudar o financiamento 

às empresas em recuperação judicial (DIP financing) do ponto de vista da Análise Econômica 

do Direito Comparado. Para tanto, foram analisados os principais obstáculos ao financiamento 

DIP sob a perspectiva da Law & Economics: assimetria de informações, estigma, problema de 

ação coletiva em razão do conflito de interesses, insegurança jurídica e ineficiência 

processual.  

Observou-se que essas questões são efetivamente tratadas no âmbito da UNCITRAL. 

Por essa razão, pode-se afirmar que a escolha da UNCITRAL como tercium comparationis 

foi apropriada à análise jurídico-econômica comparativa. A UNCITRAL não é apenas a mais 

completa orientação legislativa para a aplicação do financiamento DIP em um contexto 

internacional, mas também está fortemente focada na eficiência, visto que seu objetivo 

explícito é fornecer aos países um guia para alcançar "um quadro legal eficiente e eficaz".  

Já no primeiro Capítulo foi possível perceber que os EUA apresentam vantagens no 

mercado de DIP financing, em virtude do seu pioneirismo no uso do instituto, da experiência 

e especialização dos agentes econômicos e da vasta literatura empírica acerca do assunto. A 

tabela em apêndice resume como funciona o DIP financing nos Estados Unidos e como 

funciona e funcionará no Brasil - se o Substitutivo da Câmara dos Deputados for aprovado, 

em comparação com as recomendações da UNCITRAL. Como se pode analisar, a Lei de 

insolvência norte-americana é a mais próxima do guia da UNCITRAL, sendo considerada o 

modelo mais desenvolvido entre os três. 

Como demonstrado no segundo Capítulo, a Lei de insolvência desempenha papel 

fundamental na criação dos incentivos corretos ao financiamento de empresas em recuperação 

judicial. Nesse sentido, é possível afirmar que o Chapter 11 estabelece as condições 

adequadas ao financiamento DIP a fim de compensar os riscos envolvidos nesse tipo de 

investimento.  

No terceiro Capítulo, por meio do estudo comparado, foi possível constatar como o 

American Bankruptcy Code e o Federal Bankruptcy Rules buscam soluções aos obstáculos do 

financiamento DIP, em consonância com as orientações da UNCITRAL. No tocante ao 

problema de assimetria de informações, o sistema legal norte-americano lista de maneira 

pormenorizada os documentos necessários ao ajuizamento do pedido de recuperação judicial. 

Assim, os credores podem ter uma melhor compreensão da situação econômico-financeira da 
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empresa para decidir se o financiamento é desejável ou não. Além disso, examinou-se que o 

estigma contra as empresas falidas não é causa de ineficiências nos EUA. Em seguida, o 

problema de ação coletiva em razão do conflito de interesses é atenuado pela Section 364 do 

Bankruptcy Code, ao assegurar a proteção dos interesses dos credores preexistentes e definir 

claramente as regras de prioridade. Assim como a insegurança jurídica dos credores é 

minimizada através de dispositivo legal que impede a interposição de recursos que possam 

anular atos que, com base em decisão judicial anterior, foram consubstancialmente realizados 

pelo devedor. Por último, a ineficiência processual é sanada pela possibilidade de concessão 

de financiamento antes da audiência final, em caso de urgência. Em suma, o ordenamento 

jurídico norte-americano, em matéria de DIP financing, pode ser considerado eficiente em 

manter empresas economicamente viáveis no mercado e, consequentemente, fortalecer o 

mercado competitivo ao remover rapidamente empresas ineficientes. 

No tocante à Lei de insolvência brasileira, foi demonstrado que os incentivos criados 

pelo atual arcabouço legal – mais especificamente pelo art. 67 da Lei 11.101/05 - são 

inadequados para estimular a entrada de novos créditos às empresas em recuperação judicial. 

Os principais impedimentos dizem respeito: (i) à falta de clareza quando ao momento do 

financiamento DIP e, consequentemente, à ausência de estímulo para que o crédito seja 

concedido logo após o pedido de recuperação judicial; (ii) à  indefinição quanto ao escopo dos 

créditos descritos no art. 67 da LRF; (iii) à baixa prioridade de pagamento em caso de falência 

desses credores; (iv) a não sujeição de determinados créditos à recuperação judicial; (v) a 

impossibilidade de alienar bem objeto de garantia real, ou sua supressão, sem a aprovação 

expressa do titular da respectiva garantia; (vi) à ausência de disciplina em relação à oneração 

de bem já objeto de garantia; (vii) a reversibilidade dos atos praticados durante a recuperação 

judicial; (viii) a insegurança jurídica quanto ao regime de não-sucessão na recuperação 

judicial. 

No entanto, verificou-se que o Substitutivo traz algumas melhorias em relação às 

questões jurídico-econômicas em destaque. Com relação à assimetria de informações, a 

alteração legislativa contém incentivos adicionais para que os credores obtenham informações 

da empresa. Também foi possível constatar que o estigma das empresas em recuperação 

judicial é um grande problema no contexto brasileiro. A imagem estigmatizada causa 

ineficiências ao levar à remoção de empresas ainda economicamente viáveis e, em última 
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instância, à destruição desnecessária do valor econômico. Ainda que não seja uma tarefa fácil, 

de acordo com a literatura de Direito e Economia, cabe ao arcabouço legal corrigir os 

incentivos das normas sociais. Assim, constatou-se que o Substitutivo estabelece as 

circunstâncias em que a quitação será concedida, a fim de facilitar um "novo começo" para o 

empresário. Além disso, a ampliação dos poderes dos credores à propositura de plano de 

recuperação judicial foi a forma encontrada pelo legislador para atenuar o problema de ação 

coletiva. Por fim, a insegurança jurídica e a ineficiência processual são contrabalançadas com 

a permissão do financiamento antes da Assembleia Geral de Credores, bem como com a 

obrigatoriedade de profissionalização do administrador judicial e de especialização dos juízes. 

Para agilizar o processo de insolvência, a utilização de tecnologias, como o voto eletrônico, 

também pode representar medida eficiente. Em suma, o Substitutivo pode ser visto como um 

modelo mais eficiente de financiamento DIP, ao estar mais próximo das recomendações da 

UNCITRAL quando comparado ao regime atual. No entanto, há duas críticas principais que o 

colocam atrás do modelo norte-americano. Primeiro, permanece a impossibilidade de onerar 

bem já dado em garantia e, consequentemente, de oferecer garantia com prioridade superior 

aos credores preexistentes. Segundo, há o fato de que, em caso de liquidação, os credores DIP 

não têm prioridade absoluta de pagamento (restando aquém das despesas indispensáveis à 

administração da falência e dos créditos trabalhistas). 

No caso do Brasil, foi demonstrado que o mercado de crédito brasileiro é exíguo e 

que as taxas de juros bancárias são extremamente altas. Há também escassez de crédito na 

economia brasileira. Nesse sentido, a reforma legislativa do financiamento DIP não é 

suficiente para estimular a extensão do crédito às empresas em crise. Outras medidas como o 

controle dos custos gerados pelo Estado, a implementação de políticas monetárias para 

assegurar um ambiente político e econômico mais estável, a melhoria da qualidade do 

processo de falência, a eficiência do sistema de garantias, a redução dos impostos sobre o 

crédito, o estímulo à concorrência entre os bancos são necessárias à criação de mercado de 

crédito no Brasil. Em síntese, a introdução de boas leis não é garantia ao desenvolvimento 

econômico de um país. 

Enfim, conclui-se que a Análise Econômica do Direito Comparado pode servir de 

instrumento ao aperfeiçoamento legislativo. Contudo, o “transplante” de instituições de uma 

ordem jurídica estrangeira requer estudo que considere a realidade econômica, política, 

jurídica e social de cada país a fim de evitar rejeições. Por essa razão, estudos empíricos 
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futuros que mensurem o impacto da alteração da Lei de insolvência nos resultados 

econômicos no Brasil são justificados. 
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APÊNDICE 

 

RECOMENDAÇÕES 

DA UNCITRAL 

EUA 

Bankruptcy Code 

FBR 

BRASIL 

Lei 11.101/05 

BRASIL 

Substitutivo 

 

A Lei de insolvência 

deve facilitar e fornecer 

incentivos para obter 

financiamento DIP 

quando o 

administrador judicial 

determinar que é 

necessário para a 

continuação da 

operação ou 

sobrevivência dos 

negócios do devedor ou 

a preservação ou 

valorização do valor da 

massa. 

SIM. Chapter 11 § 364 (a) 

If the trustee is authorized 

to operate the business of 

the debtor […] unless the 

court orders otherwise, the 

trustee may obtain 

unsecured credit and incur 

unsecured debt in the 

ordinary course of 

business [….] as an 

administrative expense. 

SIM. Art. 67. Os 

créditos decorrentes 

de obrigações 

contraídas pelo 

devedor durante a 

recuperação judicial, 

inclusive aqueles 

relativos a despesas 

com fornecedores de 

bens ou serviços e 

contratos de mútuo, 

serão considerados 

extraconcursais, em 

caso de decretação de 

falência, respeitada, 

no que couber, a 

ordem estabelecida 

no art. 83 desta Lei. 

Parágrafo único. Os 

créditos 

quirografários 

sujeitos à 

recuperação judicial 

pertencentes a 

fornecedores de bens 

ou serviços que 

continuarem a provê-

los normalmente 

após o pedido de 

recuperação judicial 

terão privilégio geral 

de recebimento em 

caso de decretação de 

falência, no limite do 

valor dos bens ou 

serviços fornecidos 

durante o período da 

recuperação. 

SIM. Art. 69-A. 

Durante a 

recuperação judicial, 

o devedor poderá 

celebrar contratos de 

financiamento 

garantidos pela 

oneração ou pela 

alienação fiduciária 

de bens e direitos 

seus ou de terceiros 

para financiar as 

suas atividades, as 

despesas de 

reestruturação ou de 

preservação do valor 

de ativos, observado 

o disposto nesta 

Seção. 

 

A Lei de insolvência 

pode exigir que o 

tribunal autorize ou 

que os credores 

consintam na concessão 

de financiamento DIP. 

SIM. Chapter 11 § 364 (b) 

The court, after notice and 

a hearing, may authorize 

the trustee to obtain 

unsecured credit or to 

incur unsecured debt other 

NÃO, a Lei 

11.101/05 não exige 

expressamente a 

consentimento do 

juiz ou de credores 

para que seja dado o 

SIM. Art. 69-B, § 

3º. Nos cinco dias 

subsequentes à data 

da publicação do ato 

ordinatório a que se 

refere o § 2º deste 
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than under subsection (a) 

of this section, […] as an 

administrative expense. 

benefício da 

extraconcursalidade 

ao financiamento 

obtido durante a 

recuperação judicial. 

artigo, os credores 

contrários à proposta 

de financiamento, 

que corresponderem 

a mais de vinte por 

cento do valor total 

de créditos sujeitos à 

recuperação judicial, 

poderão manifestar 

ao administrador 

judicial, 

fundamentalmente, o 

seu interesse na 

realização da 

assembleia geral de 

credores indicada na 

proposta para 

autorizar a 

contratação. 

 

§ 4º. Nas quarenta e 

oito horas 

posteriores ao final 

do prazo previsto no 

§ 3º deste artigo, o 

administrador 

judicial apresentará 

ao juiz relatório das 

manifestações 

recebidas e 

requererá a 

convocação de 

assembleia geral de 

credores conforme 

indicado na proposta 

de financiamento na 

hipótese de as 

manifestações 

corresponderem a 

mais de vinte por 

cento do valor total 

de créditos sujeitos à 

recuperação judicial. 

 

 § 5º. Na ausência de 

manifestações que 

superem o 

percentual previsto 

no § 4º deste artigo 

ou comprovada a 

adesão dos credores 

à proposta do 

devedor, nos termos 
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do caput do art. 45-

A desta Lei, a 

proposta de 

financiamento será 

considerada 

aprovada. 

A Lei de insolvência 

deve estabelecer a 

prioridade que pode 

ser dada ao 

financiamento DIP, 

assegurando pelo 

menos o pagamento do 

fornecedor de 

financiamento DIP 

antes dos credores 

ordinários sem 

garantia, incluindo os 

credores sem garantia 

com prioridade 

administrativa. 

SIM. Chapter 11 § 364 (c) 

(1) If the trustee is unable 

to obtain 

unsecured credit […] as 

an administrative expense, 

the court, after notice and 

a hearing, may authorize 

the obtaining of credit or 

the incurring of debt with 

priority over any or all 

administrative expenses. 

SIM. Art. 84. Serão 

considerados créditos 

extraconcursais e 

serão pagos com 

precedência sobre os 

mencionados no art. 

83 desta Lei, na 

ordem a seguir, os 

relativos a: I – 

remunerações 

devidas ao 

administrador 

judicial e seus 

auxiliares, e créditos 

derivados da 

legislação do 

trabalho ou 

decorrentes de 

acidentes de trabalho 

relativos a serviços 

prestados após a 

decretação da 

falência; II – quantias 

fornecidas à massa 

pelos credores; III – 

despesas com 

arrecadação, 

administração, 

realização do ativo e 

distribuição do seu 

produto, bem como 

custas do processo de 

falência; IV – custas 

judiciais relativas às 

ações e execuções em 

que a massa falida 

tenha sido vencida; V 

– obrigações 

resultantes de atos 

jurídicos válidos 

praticados durante a 

recuperação judicial, 

nos termos do art. 67 

desta Lei, ou após a 

decretação da 

SIM.  Art. 84. Serão 

considerados 

créditos 

extraconcursais e 

serão pagos com 

precedência sobre os 

mencionados no art. 

83, na ordem a 

seguir, aqueles 

relativos: I - às 

quantias referidas 

nos art. 150 e art. 

151 desta Lei; II - ao 

valor efetivamente 

entregue ao devedor 

a título de 

adiantamento de 

financiamento de 

empresa em 

recuperação judicial 

a que se refere o art. 

69-C desta Lei; III - 

ao valor 

efetivamente 

entregue ao devedor 

em recuperação 

judicial pelo 

financiador, em 

conformidade com o 

disposto nos arts. 

69-A e 69-B desta 

Lei; IV - aos 

créditos em dinheiro 

objeto de restituição 

conforme previsto 

no art. 86 desta Lei; 

V - às remunerações 

devidas ao 

administrador 

judicial e aos seus 

auxiliares, aos 

reembolsos devidos 

a membros do 

Comitê de Credores, 

e aos créditos 
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falência, e tributos 

relativos a fatos 

geradores ocorridos 

após a decretação da 

falência, respeitada a 

ordem estabelecida 

no art. 83 desta Lei. 

PORÉM, o 

financiamento DIP 

não se encontra 

acima das despesas 

administrativas.  

derivados da 

legislação trabalhista 

ou decorrentes de 

acidentes de trabalho 

relativos a serviços 

prestados após a 

decretação da 

falência; VI - às 

obrigações 

resultantes de atos 

jurídicos válidos 

praticados durante a 

recuperação judicial, 

nos termos do art. 

67, ou após a 

decretação da 

falência; VII- às 

quantias fornecidas à 

massa pelos 

credores; VIII - às 

despesas com 

arrecadação, 

administração, 

realização do ativo, 

distribuição do seu 

produto e custas do 

processo de falência; 

IX - às custas 

judiciais relativas às 

ações e às execuções 

em que a massa 

falida tenha sido 

vencida; e X - os 

tributos relativos a 

fatos geradores 

ocorridos após a 

decretação da 

falência, respeitada a 

ordem estabelecida 

no art. 83 desta Lei. 

A Lei de insolvência 

deve permitir a 

concessão de uma 

garantia para o 

reembolso do 

financiamento DIP, 

incluindo uma garantia 

sobre um ativo livre de 

encargos, incluindo um 

ativo adquirido 

posteriormente, ou 

uma garantia júnior ou 

de prioridade inferior 

SIM. Chapter 11 § 364 (c) 

(2) (3) If the trustee is 

unable to obtain 

unsecured credit […] as 

an administrative expense, 

the court, after notice and 

a hearing, may authorize 

the obtaining of credit or 

the incurring of debt 

secured by a lien on 

property of the estate that 

is not otherwise subject to 

a lien; or secured by a 

SIM. 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 

SIM. Art. 69-A. 

PORÉM, o 

Substitutivo não 

disciplina critérios 

para que bens já 

onerados possam ser 

dados em garantia. 
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sobre um ativo já 

onerado. 

junior lien on property of 

the estate that is subject to 

a lien. 

daqueles previamente 

relacionados no 

plano de recuperação 

judicial. PORÉM, a 

Lei 11.101/05 não 

disciplina a 

possibilidade de que 

bens já onerados 

possam ser dados em 

garantia. 

A Lei de insolvência 

deve especificar que, 

quando o credor 

garantido preexistente 

não concordar, o 

tribunal pode autorizar 

a criação de um direito 

de garantia com 

prioridade sobre os 

direitos de garantia 

preexistentes, desde 

que satisfeitas as 

seguintes condições: (a) 

O credor garantido 

preexistente teve a 

oportunidade de ser 

ouvido pelo tribunal; 

(b) O devedor pode 

provar que não pode 

obter o financiamento 

de qualquer outra 

forma; e (c) Os 

interesses do credor 

garantido preexistente 

serão protegidos. 

SIM. Chapter 11 § 364 (d) 

(1) (A) (B) e (2) The court, 

after notice and a hearing, 

may authorize the 

obtaining of credit or the 

incurring of debt secured 

by a senior or 

equal lien on property of 

the estate that is subject to 

a lien only if the trustee is 

unable to obtain 

such credit otherwise; and 

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. In any hearing 

under this subsection, the 

trustee has the burden of 

proof on the issue of 

adequate protection. 

NÃO, a Lei 

11.101/05 não prevê 

a possibilidade de 

conceder priming 

lien ao financiador 

DIP. 

NÃO, o Substitutivo 

não prevê a 

possibilidade de 

conceder priming 

lien ao financiador 

DIP. 

A Lei de insolvência 

deve especificar que, 

quando os processos de 

reorganização são 

convertidos em 

liquidação, qualquer 

prioridade atribuída ao 

financiamento DIP na 

reorganização deve 

continuar a ser 

reconhecida na 

liquidação. 

SIM. Chapter 11 § 364 (e) 

The reversal or 

modification on appeal of 

an authorization under this 

section to obtain credit or 

incur debt, or of a grant 

under this section of a 

priority or a lien, does not 

affect the validity of 

any debt so incurred, or 

any priority or lien so 

granted, to an entity that 

extended such credit in 

good faith, whether or not 

such entity knew of the 

pendency of the appeal, 

NÃO expressamente; 

PORÉM, o art. 61, § 

2º, segue essa lógica 

ao determinar que: 

decretada a falência, 

os credores terão 

reconstituídos seus 

direitos e garantias 

nas condições 

originalmente 

contratadas, 

deduzidos os valores 

eventualmente pagos 

e ressalvados os atos 

validamente 

praticados no âmbito 

SIM. Art. 69-D § 

1º. Na hipótese de 

falência, o valor do 

financiamento 

efetivamente 

entregue ao devedor, 

atualizado até a data 

de decretação, será 

considerado 

extraconcursal e 

conferirá ao 

financiador 

preferência, nos 

termos estabelecidos 

no art. 84 desta Lei, 

exceto para 
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unless such authorization 

and the incurring of 

such debt, or the granting 

of such priority 

or lien, were stayed 

pending appeal. 

da recuperação 

judicial. 

financiamento 

obtido com sócios e 

integrantes do grupo 

do devedor ou com 

pessoa que tenha 

relação de 

parentesco ou 

afinidade até o 

quarto grau com o 

devedor. 

 

§ 2º. As garantias 

constituídas e as 

preferências serão 

conservadas até o 

limite dos valores 

efetivamente 

entregues ao 

devedor antes da 

data da sentença que 

decretar ou convolar 

a recuperação 

judicial em falência. 

Assegurar uma Lei de 

insolvência 

transparente e 

previsível que contenha 

incentivos para a 

recolha e distribuição 

de informações. 

SIM. Chapter 3, § 308 (b) 

A debtor in a small 

business case shall file 

periodic financial and 

other reports containing 

information including: 

the debtor’s profitability; 

reasonable 

approximations of 

the debtor’s projected cash 

receipts and cash 

disbursements over a 

reasonable period; 

comparisons of actual 

cash receipts and 

disbursements with 

projections in prior 

reports; whether 

the debtor is in compliance 

in all material respects 

with postpetition 

requirements imposed by 

this title and the Federal 

Rules of Bankruptcy 

Procedure; and timely 

filing tax returns and other 

required government 

filings and paying taxes 

and other administrative 

expenses when due; if 

SIM. Art. 51. A 

petição inicial de 

recuperação judicial 

será instruída com: I 

– a exposição das 

causas concretas da 

situação patrimonial 

do devedor e das 

razões da crise 

econômico-

financeira; II – as 

demonstrações 

contábeis relativas 

aos 3 (três) últimos 

exercícios sociais e 

as levantadas 

especialmente para 

instruir o pedido, 

confeccionadas com 

estrita observância da 

legislação societária 

aplicável e 

compostas 

obrigatoriamente de: 

a) balanço 

patrimonial; b) 

demonstração de 

resultados 

acumulados; c) 

demonstração do 

SIM. Art. 51. A 

petição inicial de 

recuperação judicial 

será instruída com: I 

– a exposição das 

causas concretas da 

situação patrimonial 

do devedor e das 

razões da crise 

econômico-

financeira; II – as 

demonstrações 

contábeis relativas 

aos 3 (três) últimos 

exercícios sociais e 

as levantadas 

especialmente para 

instruir o pedido, 

confeccionadas com 

estrita observância 

da legislação 

societária aplicável e 

compostas 

obrigatoriamente de: 

a) balanço 

patrimonial; b) 

demonstração de 

resultados 

acumulados; c) 

demonstração do 
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the debtor is not in 

compliance with the 

requirements referred to in 

paragraph (4)(A) or filing 

tax returns and other 

required government 

filings and making the 

payments referred to in 

paragraph (4)(B), what the 

failures are and how, at 

what cost, and when 

the debtor intends to 

remedy such failures; and 

such other matters as are 

in the best interests of 

the debtor and creditors, 

and in the public interest 

in fair and efficient 

procedures under chapter 

11 of this title. 

 

Chapter 5, §521 (a) (1) 

The debtor shall file: a list 

of creditors; a schedule of 

assets and liabilities; a 

schedule of current income 

and current expenditures; 

a statement of the debtor’s 

financial affairs […]; 

copies of all payment 

advices or other evidence 

of payment received within 

60 days before the date of 

the filing of the petition, by 

the debtor from any 

employer of the debtor; a 

statement of the amount of 

monthly net income, 

itemized to show how the 

amount is calculated; and 

a statement disclosing any 

reasonably anticipated 

increase in income or 

expenditures over the 12-

month period following the 

date of the filing of 

the petition. 

 

FBR Rule 4002 (b) 

(1) Personal 

Identification; 

resultado desde o 

último exercício 

social; d) relatório 

gerencial de fluxo de 

caixa e de sua 

projeção; III – a 

relação nominal 

completa dos 

credores, inclusive 

aqueles por 

obrigação de fazer ou 

de dar, com a 

indicação do 

endereço de cada um, 

a natureza, a 

classificação e o 

valor atualizado do 

crédito, 

discriminando sua 

origem, o regime dos 

respectivos 

vencimentos e a 

indicação dos 

registros contábeis de 

cada transação 

pendente; IV – a 

relação integral dos 

empregados, em que 

constem as 

respectivas funções, 

salários, indenizações 

e outras parcelas a 

que têm direito, com 

o correspondente mês 

de competência, e a 

discriminação dos 

valores pendentes de 

pagamento; V – 

certidão de 

regularidade do 

devedor no Registro 

Público de Empresas, 

o ato constitutivo 

atualizado e as atas 

de nomeação dos 

atuais 

administradores; VI – 

a relação dos bens 

particulares dos 

sócios controladores 

e dos administradores 

resultado desde o 

último exercício 

social; d) relatório 

gerencial de fluxo de 

caixa e de sua 

projeção; e) 

descrição das 

sociedades de 

grupo societário, de 

fato ou de direito; 

III – a relação 

nominal completa 

dos credores, 

sujeitos ou não a 

recuperação 

judicial, inclusive 

aqueles por 

obrigação de fazer 

ou de dar, com a 

indicação do 

endereço físico e 

eletrônico de cada 

um, a natureza, 

conforme 

estabelecido nos 

arts. 83 e 84 desta 

Lei, e o valor 

atualizado do 

crédito, com a 

discriminação de 

sua origem e o 

regime dos 

vencimentos; IV – a 

relação integral dos 

empregados, em que 

constem as 

respectivas funções, 

salários, 

indenizações e 

outras parcelas a que 

têm direito, com o 

correspondente mês 

de competência, e a 

discriminação dos 

valores pendentes de 

pagamento; V – 

certidão de 

regularidade do 

devedor no Registro 

Público de 

Empresas, o ato 
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(2) Financial Information; 

(3) Tax Return; (4) Tax 

Returns Provided to 

Creditors. 

do devedor; VII – os 

extratos atualizados 

das contas bancárias 

do devedor e de suas 

eventuais aplicações 

financeiras de 

qualquer modalidade, 

inclusive em fundos 

de investimento ou 

em bolsas de valores, 

emitidos pelas 

respectivas 

instituições 

financeiras; VIII – 

certidões dos 

cartórios de protestos 

situados na comarca 

do domicílio ou sede 

do devedor e 

naquelas onde possui 

filial; IX – a relação, 

subscrita pelo 

devedor, de todas as 

ações judiciais em 

que este figure como 

parte, inclusive as de 

natureza trabalhista, 

com a estimativa dos 

respectivos valores 

demandados. 

constitutivo 

atualizado e as atas 

de nomeação dos 

atuais 

administradores; VI 

– a relação dos bens 

particulares dos 

sócios controladores 

e dos 

administradores do 

devedor; VII – os 

extratos atualizados 

das contas bancárias 

do devedor e de suas 

eventuais aplicações 

financeiras de 

qualquer 

modalidade, 

inclusive em fundos 

de investimento ou 

em bolsas de 

valores, emitidos 

pelas respectivas 

instituições 

financeiras; VIII – 

certidões dos 

cartórios de 

protestos situados na 

comarca do 

domicílio ou sede do 

devedor e naquelas 

onde possui filial; 

IX – a relação, 

subscrita pelo 

devedor, de todas 

as ações judiciais e 

procedimentos 

arbitrais em que 

figure como parte, 

inclusive as de 

natureza 

trabalhista, com a 

estimativa dos 

respectivos valores 

demandados; X- o 

relatório detalhado 

acerca do passivo 

fiscal; e XI – a 

relação de bens e 

de direitos 

integrantes do ativo 

não circulante, 

incluídos aqueles 
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não sujeitos à 

recuperação 

judicial, 

acompanhada dos 

negócios jurídicos 

celebrados com os 

credores de que 

trata o § 3º do art. 

49 desta Lei. 

 

Art. 69-B. Até a 

votação do plano  de 

recuperação judicial, 

o devedor poderá 

apresentar nos autos 

proposta que 

conterá: I - descrição 

detalhada dos termos 

da proposta de 

financiamento; II - 

indicação dos 

financiadores que 

apresentaram 

proposta de 

financiamento; III - 

indicação do 

devedor destinatário 

do financiamento; 

IV - descrição das 

garantias com 

indicação de bens e 

direitos a serem 

onerados ou 

alienados 

fiduciariamente; V - 

indicação do 

processo 

competitivo a ser 

adotado no caso de 

eventual proposta 

concorrente de 

financiador 

interessado; VI - 

descrição dos 

benefícios do 

financiamento para a 

coletividade de 

credores; VII - 

minuta de edital com 

a indicação de data, 

hora e local de 
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realização de 

assembleia geral de 

credores para 

deliberar sobre a 

proposta de 

financiamento a 

ocorrer no prazo 

máximo de quarenta 

e cinco dias da data 

da apresentação da 

proposta; e VIII - 

análise da 

viabilidade da qual 

conste a estrutura 

financeira do 

financiamento, o 

nível máximo de 

alavancagem 

permitido e os 

elementos para 

proteção dos 

credores não sujeitos 

à recuperação 

judicial. 

Estabelecer as 

circunstâncias sob as 

quais a quitação será 

concedida e os termos 

dessa quitação. 

SIM. Chapter 7, § 727 

(a)The court shall grant 

the debtor a discharge, 

unless […]. 

 

FBR Rule 4004 (c) (1) In 

a chapter 7 case, on 

expiration of the times 

fixed for objecting to 

discharge and for filing a 

motion to dismiss the case 

under Rule 1017(e), the 

court shall forthwith grant 

the discharge, except that 

the court shall not grant 

the discharge if […] 

SIM. Art. 102. O 

falido fica inabilitado 

para exercer qualquer 

atividade empresarial 

a partir da decretação 

da falência e até a 

sentença que 

extingue suas 

obrigações, 

respeitado o disposto 

no § 1º do art. 181 

desta Lei. Parágrafo 

único. Findo o 

período de 

inabilitação, o falido 

poderá requerer ao 

juiz da falência que 

proceda à respectiva 

anotação em seu 

registro. 

 

Art. 158. Extingue as 

obrigações do falido: 

III – o decurso do 

prazo de 5 (cinco) 

anos, contado do 

encerramento da 

falência, se o falido 

não tiver sido 

SIM. Art. 

158, III. O decurso 

do prazo de três anos 

contados da 

decretação da 

falência, ressalvada 

a utilização dos bens 

arrecadados 

anteriormente e que 

serão destinados à 

liquidação para a 

satisfação dos 

credores habilitados 

ou com pedido de 

reserva realizados. 
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condenado por 

prática de crime 

previsto nesta Lei. IV 

– o decurso do prazo 

de 10 (dez) anos, 

contado do 

encerramento da 

falência, se o falido 

tiver sido condenado 

por prática de crime 

previsto nesta Lei. 

É altamente desejável 

que uma determinação 

sobre a necessidade de 

novos financiamentos 

seja feita numa fase 

inicial, em alguns casos 

mesmo no período 

entre o momento em 

que o pedido é feito e o 

início do processo. 

SIM. FBR 4001 (c) (2) 

Hearing. The court may 

commence a final hearing 

on a motion for authority 

to obtain credit no earlier 

than 14 days after service 

of the motion. If the motion 

so requests, the court may 

conduct a hearing before 

such 14-day period 

expires, but the court may 

authorize the obtaining of 

credit only to the extent 

necessary to avoid 

immediate and irreparable 

harm to the estate pending 

a final hearing. 

NÃO, a Lei 

11.101/05 não 

determina a 

possibilidade de ser 

concedida decisão 

liminar quanto ao 

financiamento. 

SIM.  Art. 69-C. 

Mediante prévia 

autorização judicial, 

o financiador poderá 

adiantar ao devedor 

até dez por cento do 

valor do 

financiamento 

indicado na proposta 

antes da realização 

da assembleia geral 

de credores que 

houver por deliberar 

sobre a proposta de 

financiamento. 

1º Na 

hipótese de a 

proposta de 

financiamento ser 

rejeitada, o devedor 

restituirá 

imediatamente ao 

financiador a quantia 

efetivamente 

recebida sem 

incorrer em multas e 

encargos decorrentes 

da rescisão. 
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