
Conhecimento da lei diminui tensões 
entre recuperandas e seus fornecedores e 
pode facilitar processo de recuperação de 
uma empresa

Credores tradicionais, como ban-
cos de primeira linha, isto é, com 
grande patrimônio, encerram seus 
limites de crédito em função da 
necessidade de reconhecer provi-
sões de perda para os créditos con-
cedidos a empresas em recupera-
ção judicial. Portanto, raramente 
representam uma alternativa viável 
como fonte de capital novo para 
recuperandas.  
Os fornecedores, por sua vez, cos-
tumam cortar as linhas de crédito 
disponíveis para que a recuperan-
da possa adquirir matéria-prima 
ou estoques. Neste contexto, as 
empresas em processo de RJ se 
veem praticamente obrigadas a 
comprar insumos “à vista”.
Para agravar ainda mais o ce-
nário, fornecedores estratégicos 
reconhecem sua força e exigem 
pré-pagamentos na liberação de 
uma venda, mesmo que a em-
presa se disponha a pagar à vista 
pelos produtos. Todos esses fatores 
comprometem muito a recupera-
ção de uma empresa - ainda que 
ela seja potencialmente passível de 
salvação-, em função da indispo-
nibilidade de produtos para manter 
o giro de suas operações. 
Este cenário acaba sendo favorável 
para a atuação de credores de alto 
risco e, consequentemente, para a 
cobrança de taxas muito altas. As 
empresas em RJ recorrem a esses 

Um dos grandes desafios de uma empresa em recuperação judicial 
(RJ) é conseguir financiar suas operações durante a fase de nego-
ciação, imediatamente após o deferimento do pedido e até o fim 
do processo. Geralmente, empresas que se encontram nesta situa-
ção estão com o caixa bastante comprometido, praticamente sem 
capital de giro, o que aumenta muito sua dependência de uma nova 
fonte de capital.

credores para adquirir produtos, que 
são financiados por eles. Porém, as 
taxas são tão caras que acabam invia-
bilizando a recuperação da empresa. 

Não há como salvar um ne-
gócio diante de um compro-
misso assumido com credo-
res que descontam duplicatas 
ou financiam capital de giro 
a custos entre 3% e 4% ao mês. 

Tal situação só seria viável se persis-
tisse por um curto período de tempo, 
o que não ocorre na prática. 
A experiência mostra que pedidos de 
recuperação judicial acabam sendo 
convertidos em falência quando as 
operações da recuperanda descres-
sem incessantemente. A ineficiência 
do instrumento ocorre à medida que 
empresas entram em um processo 
de RJ já descapitalizadas e com um 
quadro crítico de fornecedores, ca-
pazes de interromper o fornecimento 
de produtos e serviços, mesmo diante 
de uma predisposição para realiza-
rem pagamentos à vista. O cenário, 
no entanto, não é completamente 
niilista. Há oportunidades viáveis para 
empresários e, em especial, fornece-
dores de recuperandas. É preciso que 
ambos repensem decisões e posições 
e tenham um conhecimento mais 
amplo da legislação que regula os 
processos de RJ no Brasil. 
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Diante do cenário político e econômico que 
o Brasil enfrenta atualmente, não é novidade 
para ninguém que o período da crise pode se 
estender além do tempo que se imagina. Infe-
lizmente as notícias para o mercado financeiro 
não são das melhores, porém, algumas opções 
de novos negócios vislumbram um cenário que 
até então não estava na pauta dos empresários. 
A Newsletter – A inversão apresentará a você 
como os Ativos Imobiliários estão sendo peças 
importantes para desafogar o gargalo de dívi-
das das empresas.Quem sabe esta seja uma boa 
opção de negócio para você? 
Esta edição também mostrará como o Brasil, 
traz consigo características similares ao que 
está nas leis Americanas. Acredite, contra-
pontos da Lei de Falências e Recuperação de 
Empresas e o Código de Falências dos Estados 
Unidos tem muita semelhança que pode ser 
utilizada a seu favor. Ainda no contexto da 
Recuperação Judicial, serão esclarecidas 
questões que permeiam este assunto que 
infelizmente ainda é vista com olhar de descré-
dito diante da cadeia de negócios, quando na 
verdade, é a falta de conhecimento da lei que 
rege esse trâmite que faz com que empresários 
percam a oportunidade de se reerguerem no 
mercado e assim contribuir para a economia 
do país. 
Desejamos a você uma ótima leitura e se 
quiser, envie para a TCP os seus comentários, 
críticas e sugestões. Nossa equipe acredita que 
a troca de ideias enriquece o conhecimento 
pessoal e traz boas oportunidades de inovação.

Time TCP Latam
E-mail: contato@tcp-latam.com

Carta do editor
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É o desconhecimento da Lei o maior 
inimigo em processos de RJ, no 
âmbito das empresas e dos fornece-
dores. 

A difusão do conhecimento do pro-
cesso de RJ e suas possibilidades é 
imprescindível à criação de uma cul-
tura positiva de recuperação de em-
presas. A partir desse conhecimento, 
pode-se incentivar de forma mais ágil 
e transparente o compromisso de for-
necedores em manter suas operações 
com empresas recuperandas. Além 
de trazer benefícios econômicos para 
ambas as partes, essa prática facilita o 
processo de RJ de empresas. 

Qualquer nova fatura emitida 
pelos fornecedores após defe-
rimento de uma RJ terá gran-
de prioridade de pagamento.

Todo crédito novo - aquele 
concedido após o deferi-

mento de uma RJ - conferido a uma 
empresa, inclusive sob a  forma de 
negociação de  prazo de pagamento 
por um fornecedor para saldar uma 
determinada fatura de compra, deve 
ser pago pela recuperanda sob o risco 
de ter o processo de RJ convolado em 
falência. Isso significa que o esfor-
ço das recuperandas com relação à 
quitação de suas obrigações correntes 
posteriores ao deferimento do pedido, 
principalmente boletos e faturas de 
fornecedores, deve ser maximizado. 
Uma vez que a falta de pagamento 
ou atrasos tornará todo o esforço da 
recuperação em vão. A força desse 
“crédito novo” é muito grande. 

Mesmo em caso de falências, 
esses fornecedores possuem 
vantagens:

Mesmo que a RJ seja convola-
da em falência, o crédito 

dado após o deferimento do plano pos-
sui salvaguardas que garantem aos for-
necedores algum benefício na ordem 
de pagamento dos créditos no momen-
to da liquidação da empresa. Isso acaba 
tornando esse crédito mais seguro. 
É claro que o fator tempo pode ser 
relevante, mas geralmente esse crédito 
apresenta um benefício especial em 
relação à sua categoria, que lhe confere 
preferência na ordem de pagamento 
dos créditos da empresa falida. 

Saiba como 
fornecedores podem 
obter o máximo 
de proveito em 
um processo de RJ, 
com o respaldo da lei

Fornecedores parceiros 
ganham benefícios. 

Talvez a situação mais re-
levante em muitos planos 

de recuperação judicial seja aquela 
em que o devedor opta por ofere-
cer a possibilidade de o fornecedor 
financiador - aquele que continua 
a oferecer crédito para a recuperan-
da adquirir seus produtos durante o 
período de negociação do plano - ser 
beneficiado no plano final de RJ. 
Esse fornecedor passa a fazer parte 
de uma subclasse especial, credores 
financiadores, também chamada de 
“Credores Parceiros”, que gozam de 
melhores condições de pagamento 
dos seus créditos concursais. O ob-
jetivo é incentivar a continuidade do 
fornecimento de produtos e serviços 
à recuperanda dentro das condições 
normais de mercado (preços e prazos 
de pagamento). A utilização desse 
mecanismo tem sido comum em 
processos de RJ

Empresários que se aprofundarem no 
conhecimento do instituto da Recu-
peração Judicial certamente poderão 
obter mais facilmente o retorno de 
seus créditos quando na posição de 
fornecedores de empresas Recu-
perandas, mantendo sua operação 
otimizada com receita maior advindo 
de importantes clientes e cooperar 
para desmistificar a RJ, trabalhando 
por criar uma cultura que propicia 
mais oportunidades de recuperação 
para empresas.
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Semelhantes, porém diferentes

Os procedimentos que envolvem as 
etapas de uma recuperação judicial 
no Brasil são realizados de acordo 
com o expresso na Lei de Falências 
e Recuperação de Empresas (Lei 
nº 11.101/05), que entrou em vigor 
em junho de 2005. Um dos aspec-
tos mais relevantes da legislação 
diz respeito aos objetivos de uma 
recuperação judicial, representados 
no Capítulo III. 

Pela lei brasileira, a recuperação 
judicial tem por finalidade “viabilizar 
a superação da situação de crise 

econômico-financeira do devedor, 
a fim de permitir a manutenção da 
fonte produtora, do emprego dos 
trabalhadores e dos interesses dos 
credores, promovendo, assim, a 
preservação da empresa, sua fun-
ção social e o estímulo à atividade 
econômica”.

Desta forma, pode-se preservar a 
integridade da empresa e sua função 
social. Como parte integrante da 
economia do país, sendo geradora 
de riquezas e empregos, a empresa 
encontra nos recursos de RJ uma 

Contrapontos da Lei de Falências e Recuperação de Empresas (Lei nº 11.101/05)  
e do Código de Falências dos Estados Unidos

alternativa para que sua atividade 
econômica ganhe fôlego, em mo-
mentos de crise, como o atual, e re-
tome aos patamares necessários para 
resgatar a viabilidade do negócio.

Muitos especialistas em RJ afirmam 
que há semelhanças entre a Lei nº 
11.101/05 e o Código de Falências 
dos Estados Unidos, sobretudo, 
no que diz respeito ao Capítulo 11, 
da legislação vigente no mercado 
norte-americano. Boa parte dos 
mecanismos presentes na legisla-
ção brasileira foi elaborada para ter 
uma paridade com os expressos 
nos Capítulos 7 e 11 da lei dos EUA. 

Porém, uma das mais relevantes 
diferenças entre os dois sistemas 
está relacionada à atuação do Poder 
Judiciário brasileiro. Os tribunais 
brasileiros não reconhecem pro-
cessos em curso em outros países e 
exigem um arquivamento específi-
co no âmbito dos tribunais no Brasil.

| Antonio Mazzuco | MHM Advogados
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Pela lei brasileira, a recuperação judicial tem por 
finalidade “viabilizar a superação da situação de crise 
econômico-financeira do devedor, a fim de permitir 
a manutenção da fonte produtora, do emprego 
dos trabalhadores e dos interesses dos credores, 
promovendo, assim, a preservação da empresa, sua 
função social e o estímulo à atividade econômica”. 
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Não se aplica a empresas públicas; sociedades de 
economia mista; instituições financeiras púbicas 
e privadas; cooperativas de crédito; consórcios; 

entidades de previdência complementar; socieda-
des operadoras de planos de assistência à saúde; 

sociedades seguradoras; sociedades de capitalização 
e outras entidades afins. 

A lei brasileira estabelece que a recuperação judicial 
seja requerida por qualquer devedor que tenha vindo 

fazer negócios com regularidade, por pelo menos 
dois anos, no Brasil. 

No entanto, este requerente não pode ter tido fa-
lência decretada, nem obtido concessão de RJ nos 

últimos cinco anos. Além disso, nenhum dos sócios 
controladores da empresa pode ter sido condenado 

por um crime.

Pela lei brasileira, o prazo para a apresentação de 
planos de reestruturação corresponde a 60 dias, 

contados a partir do deferimento do processamento 
do pedido de RJ.

O plano de reestruturação compreende diversas 
soluções, como venda de ativos, fechamento de 

unidades, programas de demissão e renegociação de 
dívidas. Mas estes planos precisam ser aprovados por 
credores, que também têm o poder de rejeitá-los por 

completo.

Apesar de a Lei nº 11.101/05 ter sido promulgada 
como lei federal, no Brasil, a recuperação judicial é 

aplicada separadamente em cada um dos 26 estados 
da federação pelos tribunais estaduais. 

Não há, no entanto, tribunais especializados em 
processos de falências em todo o país. O estado de 

São Paulo conta com dois.

Mesmo sendo uma lei de âmbito federal, caberá 
ao juiz do estado em que a empresa está localizada 

supervisionar os casos de insolvência.

O controlador tem papel importante na negociação 
na medida em que os credores não podem apresen-
tar plano alternativo e que a única alternativa ao pla-
no proposto é a falência que, na maioria das vezes, 

implica em recuperação quase zero para os credores 
quirografários.

Com relação à lei vigente nos EUA, a proteção 
expressa pelo Capítulo 11 se estende a qualquer tipo 

de empresa. 

No entanto, a empresa deve assumir o compro-
misso de fornecer aos juízes de falências informa-
ções minuciosas e frequentes sobre os estágios das 
transações com seus credores. Se essas transações 
ocorrem sem percalços, o juiz, em acordo com os 
credores, concede à empresa um plano de reorga-

nização que deverá ser executado em um prazo de-
terminado. É um tipo de contrato em que a empresa 
assume o compromisso de informar como as suas 
dívidas serão pagas e a origem dos recursos para a 

quitação desses débitos.

Nos EUA, a empresa tem 120 dias para apresentar 
seu plano de reestruturação, prazo que passa a valer 
de acordo com a data em que o pedido fora proto-

colado.

O plano de reestruturação compreende diversas 
soluções, como venda de ativos, fechamento de 

unidades, programas de demissão e renegociação de 
dívidas. Mas estes planos precisam ser aprovados por 
credores, que também têm o poder de rejeitá-los por 

completo.

Tribunais distritais federais têm poder para atuar em 
procedimentos relativos à lei de falências em relação 

ao estado em que foi originado o processo.

Juízes de falência federais têm o poder de legislar 
sobre todos “processos essenciais”, relativos à pro-

priedade.

Permite que ambos, devedores e credores, abram um 
processo de reorganização.

Em determinadas circunstâncias os credores podem 
apresentar um plano alternativo de recuperação.

CAPÍTULO 11
CÓDIGO DE  

FALÊNCIAS DOS 
ESTADOS UNIDOS

A LEI 11.101
LEI DE FALÊNCIAS  

E RECUPERAÇÃO 
DE EMPRESAS

Quem 
pode 
pedir 
RJ?

Prazo de 
apresen-
tação do 

plano

O plano

Quem tem 
jurisdição 

sobre o 
plano?

Quem 
pode 

elaborar 
o plano?



Em tempos de restrições severas de crédito, ativos imobiliários 
protagonizam operações mais flexíveis para empresas 

Porém, a saída pode estar em um 
uso mais criativo de ativos imo-
biliários. Desde a metade de 2015, 
vem crescendo o interesse dos 
fundos imobiliários estabelecidos 
no Brasil por montar operações que 
envolvem a aquisição de imóveis e 

Inadimplência, queda no faturamento, endividamento bancário e crédito escasso. Todos es-
ses elementos vêm tirando o sono dos empresários no Brasil. Diante de uma severa restrição de 
investimentos, instituições financeiras, de grande ou médio porte, subiram a régua na hora de 
decidir por novas operações de crédito. Este contexto afunilou ainda mais as opções para os em-
presários que precisam acessar o capital.
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garantir liquidez às empresas que 
possuem esse tipo de ativo. Empre-
sas com ativos imobiliários atraen-
tes e bem localizados têm a opção 
de usar estes imóveis para trazer 
liquidez à operação, sem, necessa-
riamente, vender o ativo.

Emanuel Oliveira, associado da TCP 
Latam, explica que, se a compa-
nhia possui um imóvel avaliado em 
R$100 milhões, em um mercado 
livre de flutuações, a preço cheio, 
por exemplo, o fundo pode comprar 
este ativo por R$ 30 milhões (o que 
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EMPRESA

OPERACAO IMÓVEIS

IMÓVEIS TCP FUNDO

AVALIADO LIVRE DE 
ÔNUS E 

PENHORAS

BUSCA 
FUNDOS DE 

INVESTIMENTOS 
EM IMÓVEIS

COMPRA 
O IMÓVEL

EMPRESA 
SE CAPITA-
LIZA HOJE

$

3 4

OPÇÃO DE RECOMPRA 
EM 3-5 ANOS

Como funciona?

OPERAÇÃO
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representa um desconto sobre o 
valor de venda forçada no cenário 
presente).  Porém, trata-se de um 
valor que, diante de um mercado 
ilíquido como o atual, permite ga-
rantir uma certa liquidez a empresas 
com potenciais problemas de crédi-
to e capital.  A operação compreen-
de ainda um direito de recompra 
pela empresa em um prazo de três a 
cinco anos, exatamente pelo mes-
mo valor que foi pago pelo fundo. 

Emanuel Oliveira, associado da TCP 
Latam, explica que, se a compa-
nhia possui um imóvel avaliado 
em R$100 milhões, por exemplo, o 
fundo pode comprar este ativo por 
R$30 milhões e incluir um direito 
de recompra do imóvel pela em-
presa em um prazo de três a cinco 
anos, exatamente pelo mesmo valor 
que foi pago pelo fundo. 

Empresas com ativos imo-
biliários atraentes e bem 
localizados têm a opção de 
usar estes imóveis para trazer 
liquidez à operação, sem, ne-
cessariamente, vender o ativo. 

Focados na aquisição e venda de 
ativos imobiliários, esse tipo de fun-
do vislumbrou uma oportunidade 
no momento em que as operações 
de crédito desenhadas por insti-
tuições financeiras estão em baixa. 
A meta dos fundos imobiliários é 
crescer a partir da lacuna aberta, 
principalmente, pelos bancos, que 
costumam usar as garantias imo-
biliárias para diminuir o risco de 
perdas em operações de crédito. 
“Se de um lado o core business das 
instituições financeiras não são os 
imóveis e o mercado imobiliário 
vive uma fase de baixa nos preços. 
Do outro lado, o foco dos fundos 
imobiliários são operações com 
imóveis (principalmente aqueles 
bem localizados), onde eles podem 
obter um retorno atrativo sobre o 
aluguel dos imóveis comprados e 
ficar com estes no final da operação. 
Esta é a principal diferença entre os 
Fundos Imobiliários e os Bancos, 
enquanto os Fundos desejam ficar 
com os imóveis e gerir estes ativos, 
para os bancos isso é um problema. 
Dado o contexto do mercado, este é 
o momento das empresas utilizarem 
seus ativos imobiliários e arriscarem 

novos tipos de operação”, conta 
Emanuel Oliveira. 

Ele explica que os fundos imobiliários 
conseguem crescer com essas ope-
rações, que deixaram de ser atraentes 
para as instituições financeiras. Além 
disso, os fundos têm capacidade de 
entender melhor os ativos imobiliá-
rios, de forma mais ágil e com mais 
flexibilidade do que os bancos. 

“Enquanto os bancos usam as 
garantias imobiliárias para diminuir 
o risco de perdas em operações de 
crédito, os fundos imobiliários têm 
seu foco justamente em imóveis, 
conhecem o mercado e, assim, 
conseguem estruturar operações 
bem interessantes para ambas as 
partes”, completa.


