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RESUMO 

 

O principal objetivo do presente estudo é destacar a importância do agronegócio na economia 

brasileira, com enfoque na sua relação com o instituto da recuperação judicial – em razão do 

crescente número de empresas desse ramo que acabam por ajuizar pedidos de recuperação. Em 

princípio, traça-se um histórico da recuperação de créditos inadimplidos no mundo e da 

recuperação especificamente no Brasil, além de compará-la com institutos semelhantes de 

países estrangeiros. Ademais, salienta-se as especificidades do agronegócio e os principais 

delineados dos institutos da recuperação judicial, extrajudicial e falência no Brasil da forma 

como são aplicados atualmente. Enumera-se, exemplificativamente, os principais instrumentos 

utilizados para formalização de contratos financeiros e de garantia, além dos títulos de crédito 

mais usuais no agronegócio, que permitem o desenvolvimento desse ramo, destacando-se 

alguns aspectos de referidos instrumentos. Ainda, descreve-se sobre empresas desse ramo que 

ajuízam e possuem o deferimento de suas recuperações judiciais, analisando a importância de 

utilizar todas as ferramentas disponíveis no mercado para fomentar essas empresas, a fim de 

que atinjam seu principal objetivo, que é a função social e manutenção de empregos de 

incontáveis funcionários. Para tanto, analisa-se o cenário atual, inclusive sob a ótica da 

segurança jurídica, a fim de verificar a melhor forma de tornar esse instituto cada vez mais 

efetivo. Finalmente, visa-se verificar se há necessidade de adaptação da legislação, a partir da 

análise da relação atual entre a legislação e sua aplicabilidade e efetividade aos casos concretos. 

 

Palavras-chave: Recuperação Judicial. Lei Falimentar. Agronegócio. Títulos de Crédito. 

Instrumentos de Garantia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The main objective of this study is to highlight the importance of agribusiness in the Brazilian 

economy with a focus on its relationship with the institute of judicial reorganization - due to 

the growing number of companies in this sector that ultimately file applications for recovery. 

In principle, is presented the history of the recovery of defaulted credits in the world and of 

recovery specifically in Brazil, as well as comparing it with similar institutes from foreign 

countries. In addition, are highlighted the specificities of agribusiness and the main points of 

the institute of judicial and extrajudicial reorganization in Brazil and bankruptcy as they are 

currently applied. The main instruments used to formalize financial and guarantee contracts, as 

well as the most common credit instruments in the agribusiness sector are listed, highlighting 

some aspects of said instruments - which allow the development of this sector. Also, it is 

described about companies of this branch that are in the process of judicial reorganizations, 

analyzing how fundamental is to use all the tools available in the market to foment these 

companies, in order to reach the main objective that is the social function and maintaining the 

employment of countless employees. In order to do so, it analyzes the current scenario, 

including the point of view of legal certainty, to verify the best way to make this institute ever 

more effective. Finally, the aim is to verify if there is a need to adapt the legislation, from the 

analysis of the current relationship between the law and its applicability and effectiveness to 

concrete cases. 

 

Keywords: Judicial Reorganization. Insolvency Law. Agribusiness. Credit Instruments. 

Guarantee Contracts. 
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1 HISTÓRICO E PANORAMA GERAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

 

1.1 ORIGEM DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

 

O histórico da recuperação de valores inadimplidos é muito complexo e, ainda, variou 

significativamente durante o curso da história da humanidade, transformando-se em formas 

totalmente distintas de acordo com a época, local, costumes da sociedade e demais variáveis, 

de modo que o presente estudo distinguirá, em linhas genéricas, os principais pontos da história, 

em nível mundial, que contribuíram para construir o direito falimentar como se conhece hoje, 

inclusive no Brasil. 

Inicialmente, nas civilizações antigas, como, por exemplo, na Índia – onde foi inclusive 

positivado no Código de Manu – e no Egito, o eventual descumprimento de obrigações 

assumidas concedia ao credor o direito de “forçar fisicamente”, ou seja, coagir o devedor, até 

mesmo com o uso de força, para que este adimplisse suas dívidas, de modo que os credores 

podiam prender, escravizar e até mesmo matar seus devedores. 

Nessa época, na maior parte dos casos, quando chegavam ao ponto de matar em razão 

de dívidas, usualmente visavam atingir uma forma de punição e castigo àqueles devedores que 

não foram capazes de quitar suas dívidas no decorrer das etapas anteriores (ou seja, de prisão e 

escravidão).  

Na Grécia, o sistema para reaver os valores inadimplidos funcionava de igual forma. 

Isto significa que o não adimplemento das dívidas impactava em obrigação de servidão pessoal 

do devedor ao credor, por meio de seu trabalho e mão-de-obra e, se mesmo assim o devedor 

não adimplisse suas obrigações, o credor poderia vender ou matar o devedor, se assim 

entendesse mais conveniente. 

Ainda, em alguns casos mais específicos, era facultado ao credor, após a morte do 

devedor, tomar para si o cadáver, a fim de impossibilitar as honras fúnebres, o que era feito 

com o intuito de coagir moralmente os familiares e amigos do devedor a quitarem com as 

obrigações inadimplidas pelo falecido para que, somente então, pudessem retomar o cadáver e 

proceder com as honras, importantíssimas para a época. 

Luiz Inácio Vigil Neto, que dedicou parte de sua obra ao estudo histórico da cobrança 

de dívidas, traçando panorama dos antecedentes históricos do direito falimentar, reafirma que, 

na antiguidade, a insolvência representava um caráter irresponsável, que deveria ser punido de 

acordo. Senão, vejamos:  
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Na antiguidade clássica existiu, de modo consensual, a ideia de a insolvência ser 

uma irresponsabilidade e, como tal, dever ser severamente punida ou com a 

morte, ou com a escravidão, ou com a prisão, ou com a tortura, ou com a 

humilhação, em concordância com o pensamento romano, verbatim: “decoctvs 

semper cvlposos praesvmiter donec contrarvm probetvr”. Essa ideia, que fora 

inicialmente absorvida pela cultura medieval, aos poucos foi sendo abandonada por 

uma outra de maior eficiência sistêmica na proteção do direito do credor. (grifos 

nossos).
 1

 

 

Inclusive, a expressão “falência”, ainda utilizada, está intrinsecamente ligada ao 

conceito desse período, tendo sua origem no verbo em latim, fallere, que tem como significado 

falsear, cometer falha e enganar, o que, claramente, possuía um sentido pejorativo, atrelado a 

faltar com a palavra e confiança. 

De forma diferente, nos países em que havia preponderância da religião judaica, de 

acordo com o dever da caridade estabelecido pela crença e instituído por sua religião, o rico 

devia atenção diferenciada ao pobre, sendo esse um dos princípios basilares do judaísmo até 

hoje2. Ou seja, não era permitida a aplicação do sistema de coação física pelo credor, que 

deveria utilizar, se entendesse que era o caso, meios alternativos para conseguir ter a dívida 

sanada.  

Por sua vez, como nos ensina Amador Paes de Almeida3, durante o direito romano 

arcaico, à vista do quanto previsto na Lei das XII Tábuas, a falência também era vista, assim 

como na Grécia, Índia e Egito, como um crime praticado contra os credores e, justamente por 

isso, passou a existir o ainda conhecido brocardo falliti sunt fraudatores (que, em tradução livre, 

significa “os falidos são fraudadores”). 

Dessa forma, nota-se que, portanto, o objetivo principal ainda era o de punir os 

devedores por terem traído a confiança de seus credores, abalando sua moral e caracterizando-

os como criminosos. 

Nessa época existia o chamado direito quiritário, que concedia ao credor o direito de 

realizar a venda de eventual devedor insolvente para tentar ter parte da dívida sanada. Em razão 

disso, era necessário que esse devedor inicialmente servisse ao credor por sessenta dias e, se 

mesmo assim, durante esse prazo, não conseguisse quitar os débitos em aberto com respectivo 

credor, o credor poderia proceder com sua venda. 

                                                 
1 VIGIL NETO, Luiz Inácio. Teoria falimentar e regimes recuperatórios. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2008, p.55. 
2 Conceitos: Os Três Pilares do Judaísmo. Chabad.ORG, on-line. Disponível em: 

https://pt.chabad.org/library/article_cdo/aid/3128097/jewish/Conceitos-Os-Trs-Pilares-do-Judasmo.htm. Acesso 

em 20 de setembro de 2018.  
3 ALMEIDA, Amador Paes de. Curso de Falência e Recuperação de Empresa. São Paulo: Editora Saraiva, 

2010. 
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Dessa forma, sendo o processo de execução das dívidas corpóreo, pessoal e não 

patrimonial, o devedor respondia com seu próprio corpo por todas as dívidas que não honrasse 

– prestando serviços, sendo escravizado, vendido em feiras ou ao estrangeiro ou morto (este 

último em razão dos credores dessa época pensarem que, guardando para si o cadáver do 

devedor, poderiam persegui-lo em outras vidas).  

Após, ainda sob a ótica do direito romano, os bens do devedor passaram a constituir 

garantia a ser ofertada aos credores, de forma que referidos bens podiam ser vendidos a terceiros 

no caso de dívida inadimplida, o que delineou o princípio basilar do instituto da falência – que 

é de venda dos bens do devedor e divisão para os credores, a fim de proceder com a quitação 

de suas dívidas. 

Na sequência, com a Lex Julia, lei romana inserida no ordenamento jurídico da época, 

foi introduzido ao ordenamento a bonorum cessio, que possibilitava que os devedores 

entregassem seu patrimônio com o intuito de quitar suas dívidas, ao invés de responder por elas 

de forma corpórea e pessoal. 

Assim, os bens do devedor passavam a ser administrados por um curator, que deveria 

ser nomeado por um magistrado. Esse curator possuía a prerrogativa de alienar os bens do 

patrimônio do devedor ao melhor ofertante, que, ao adquirir os bens, passava a responder pelas 

obrigações anteriormente assumidas pelo devedor – semelhante à figura do administrador 

judicial como se conhece hoje.  

Através deste princípio, o devedor evitava a execução pessoal (e a vergonha de não 

quitar suas dívidas, que era atraída para si e para sua família). Assim, entregando seus bens, 

via-se com suas obrigações quitadas. 

Nesse sentido, nota-se que o direito romano contribuiu muito à construção do instituto 

da falência como se conhece atualmente, conforme delineado por Rubens Requião, que 

esclarece os principais pontos que foram delineados nessa época pelo ordenamento romano: 

 

É possível notar a influência que o direito romano exerceu, através das 

instituições medievais que o acolheram em grande parte, no direito moderno. O 

desapossamento dos bens do devedor, a concorrência dos credores disputando 

preferência ou rateio, a arrecadação dos bens postos sob a administração do 

magister ou curator (sindico) a venda pública dos bens sob a supervisão do 

magistrado e tantos outros procedimentos, são técnicas de direito substancial e 

de direito formal, que perduram nos modernos processos de falência. Na Idade 

Média, através da invasão bárbara no Império Romano, surgiu um mecanismo 

baseado na execução individual, efetuado sobre o sujeito ou sobre seus bens móveis, 

caso fosse solvente ou insolvente, respectivamente. O regime predominante era o 

corporativo, portanto os imóveis eram excluídos deste sistema. Em casos de fuga do 
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devedor, seus bens eram sequestrados, possibilitando após determinado prazo, a venda 

dos bens em prol da satisfação dos credores. (grifos nossos).
 4

 

 

Em contramão, na Itália, no início do século XIII, embora fossem reprimidos alguns 

abusos extremos durante o processo de execução de dívidas, permaneceram em vigor alguns 

castigos que ainda eram extremamente cruéis para devedores falidos, o que encorajava a fuga 

destes. Por sua vez, verificada a fuga por parte dos devedores, era caracterizado o status como 

um pressuposto estado de falência. 

Também na Itália, no século XV, surgiu uma espécie da já extinta concordata, que 

consistia na homologação de um acordo amigável celebrado entre a maioria dos credores. 

Assim, a falência apenas ocorria em algumas hipóteses, quais sejam, a de fuga do devedor 

(conforme ocorria desde o século XIII); requerimento do credor, que deveria provar sua 

condição de credor e a insolvência do devedor; ou por requerimento do próprio devedor 

(autofalência). 

Assim, traça-se um delineado histórico que acabou por culminar no cenário atual de 

recuperação de créditos inadimplidos. 

 

1.2 INÍCIO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL NO BRASIL E PRINCIPAIS CONCEITOS 

 

A primeira fase do direito falimentar no Brasil deu-se com a constituição da moratória 

– ideia basilar que marcou o início do delineado da recuperação judicial no Brasil –, que foi um 

instituto que concedia ao devedor a possibilidade de estender o prazo inicialmente acordado 

para honrar com suas obrigações.  

Com base em referido instituto, o prazo para quitação das dívidas poderia ser estendido 

por, no máximo, três anos, conforme previsto no Artigo 901 da Lei nº 556, de 25 de junho de 

1850 (conhecido como o “Código Comercial”)5. 

Essa dilação de prazo era concedida aos devedores para quitação das obrigações 

assumidas por aquele que comprovasse estar impossibilitado de satisfazer imediatamente os 

débitos por conta de acontecimentos extraordinários, imprevistos ou de força maior, conforme 

previsto no Artigo 898 e seguintes do Código Comercial6. 

                                                 
4 REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Falimentar. Editora: Saraiva. São Paulo. 2010. 1 v. 
5 “Art. 901 – Não pode em caso algum conceder-se moratória por maior espaço que o de três anos. O espaço conta-

se do dia da concessão da moratória”. 
6 “Art. 898 – Só pode obter moratória o comerciante que provar, que a sua impossibilidade de satisfazer de pronto 

as obrigações contraídas procede de acidentes extraordinários imprevistos, ou de força maior (art. 799), e que ao 

mesmo tempo verificar por um balanço exato e documentado, que tem fundos bastantes para pagar integralmente 

a todos os seus credores, mediante alguma espera”. 
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Além disso, estabeleceu-se o instituto da concordata, que, ao menos em princípio, era 

permitido apenas na modalidade suspensiva, ou seja, quando a empresa, visando continuar em 

atividade, mas já tendo ajuizado o processo de falência, fazia requerimento de prazo adicional, 

que não poderia exceder ao máximo de cinco anos, para quitar suas dívidas, garantindo à 

empresa, no entanto, a livre administração de seus bens durante esse processo. Essa modalidade 

também era regulada pelo Código Comercial, especialmente seu Artigo 842 e seguintes7. 

Ademais, essa modalidade de concordata suspensiva deveria ser aprovada pela maioria 

dos credores, de modo que, havendo outros credores que não comparecessem a reunião alguma, 

seriam considerados como anuentes à concordata e obrigavam-se tacitamente à todas as 

resoluções que a maioria dos credores acordassem, tudo conforme previsto no artigo 844 do 

Código Comercial8. 

Adicionalmente, visando proteger os credores de empresas que atuassem com má-fé, a 

concordata suspensiva não poderia ser concedida ao devedor que fosse “julgado com culpa ou 

fraudulento”, conforme previsto no Artigo 848 do Código Comercial9. 

Ocorre que esse sistema previsto no Código Comercial acabou por não atingir seus 

objetivos devido à demasiada morosidade e alta complexidade dos processos, o que acabava 

prejudicando os credores e devedores e, além de tudo, fazia com que o instituto não fosse, de 

fato, efetivo.  

Sendo assim, iniciou-se a segunda fase histórica do direito falimentar brasileiro com a 

Proclamação da República, tendo o Governo Provisório revogado inteiramente as disposições 

sobre falências (ou seja, a Parte III) do Código Comercial.  

Assim, com a edição do Decreto nº 917/1890 – atualmente revogado, mas que no 

passado reformou a Parte III do Código Comercial –, foi desenvolvida e implementada a 

concordata preventiva, ou seja, acabou sendo inserida no ordenamento uma nova modalidade 

                                                 
7 “Art. 842 – Ultimada a instrução do processo da quebra, o Juiz comissário, dentro de oito dias, fará chamar os 

credores do falido para em dia e hora certa, e na sua presença se reunirem, a fim de se verificarem os créditos, se 

deliberar sobre a concordata, quando o falido a proponha, ou se formar o contrato de união, e se proceder à 

nomeação de administradores”. 
8 “Art. 844 – Os credores que não comparecerem a alguma reunião para que tenham sido competentemente 

convocados, entende-se que aderem às resoluções que tomar a maioria de votos dos credores que comparecerão; 

contanto que, para a concessão ou negação da concordata, se ache presente o número dos credores exigidos no 

artigo 848”. 
9 “Art. 848 – Não é licito tratar-se da concordata antes de se acharem satisfeitas todas as formalidades prescritas 

neste Título e no antecedente: e se for concedida com preterição de alguma das duas disposições, a todo o tempo 

poderá ser anulada. 

Não pode dar-se concordata no caso em que o falido for julgado com culpa ou fraudulento, e quando anteriormente 

tenha sido concedida, será revogada”. 
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de concordata que garantia a possibilidade de, antes do início da falência, o devedor tentar 

repactuar suas dívidas, visando honrá-las, de modo a evitar a decretação de falência. 

No entanto, nesse processo, havia um risco para o devedor, considerando que, após 

tomar a iniciativa de requerer a concordata preventiva ao juiz, poderia tê-la concedida, de modo 

a prevenir um eventual processo de falência futuro; ou, negada, quando o juiz deveria declarar 

ex officio a falência do peticionário. 

Destaca-se que a concordata preventiva também se tornou possível pelo meio 

extrajudicial, quando era formalizado por um acordo entre devedor e seus credores, acordo este 

que apenas precisaria ser homologado judicialmente. Havia, também, hipótese de concordata 

preventiva judicial, que deveria obrigatoriamente ser apreciada pelo juiz em todas as fases até 

a conclusão do liame.  

De acordo com J. C. Sampaio de Lacerda, que se dedicou ao estudo histórico de 

referidos institutos no Brasil:  

 

[...] essa fase caracteriza a falência por atos ou fatos previstos na lei e na 

impontualidade no pagamento de obrigação mercantil liquida e certa, no seu 

vencimento, tendo instituído os meios preventivos: a moratória, a cessão de bens, o 

acordo extrajudicial e a concordata preventiva (grifos nossos).10  

 

No entanto, esse novo Decreto também teve uma má aplicabilidade e, especialmente 

prejudicado pela crise econômica do período, acabou por não atingir a finalidade proposta, 

tornando-se rapidamente obsoleto.  

Surgiu, assim, a Lei nº 859/1902 que, visando impedir acordos formalizados de forma 

direta entre devedores e parte dos credores, previa a nomeação de síndicos, terceiros alheios às 

relações jurídicas em discussão, e criação de uma comissão fiscal, com base em lista prévia, 

organizada e publicada pela Junta Comercial. No entanto, essa lei causou tantos escândalos à 

época que o Congresso Nacional acabou por substituí-la com apenas seis anos de vigência. 

Assim, foi promulgada a Lei nº 2.024/1908, que deu início à terceira fase do direito 

falimentar brasileiro, sendo que, com essa lei, o objetivo principal era aproximar a realidade do 

Brasil com países estrangeiros, inclusive, com a legislação dos países mais desenvolvidos, a 

partir de quando a concordata preventiva extrajudicial teve seu fim, havendo apenas a 

possibilidade de concordata judicial. 

Adicionalmente, em 1945, com a promulgação do Decreto-Lei nº 7.661/1945 (o 

“Decreto 7.661”), foram feitas consideráveis alterações à legislação vigente à época. Nesse 

                                                 
10 LACERDA, J. C. Sampaio. Manual de Direito Falimentar. São Paulo: Freitas Bastos, 2005. 
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sentido, foram extintas a concordata suspensiva, que ocorria antes da decretação da falência, e 

a aprovação prévia dos credores, de modo que houve claro reforço aos poderes atribuídos ao 

magistrado.  

A partir desse momento, a concordata apenas poderia ser concedida se atendidos os 

requisitos legais e pelo juiz que, ao seu exclusivo critério, considerasse os falidos honestos e de 

boa fé, viabilizando, assim, a retomada de negócios e estabilidade econômico-financeira, com 

a obtenção e, após, integral satisfação da concordata. 

No entanto, o Decreto 7.661 acabou restringindo muito as opções de negociação entre 

as partes – negociação essa que é o que, de fato, garante a efetiva recuperação das empresas -, 

e, paralelamente, a concordata passou a ser utilizada para fraudar os credores – que, por óbvio, 

deixaram de apoiar empresas nessa situação, o que, consequentemente, impedia a continuação 

da atividade empresarial. 

Finalmente, em 09 de fevereiro de 2005, foi promulgada a Lei nº 11.101, conhecida 

como Lei de Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial de Empresas (“Lei de Recuperação 

de Empresas e Falências”), que revogou de forma integral o Decreto 7.661 e segue em vigor 

até o dia de hoje. 

Nesse sentido, vale destacar que, a respeito da Lei de Recuperação de Empresas e 

Falências, Luiz Antonio Guerra da Silva discorreu, quando da publicação da referida lei, sobre 

o que ela representa para o Brasil em termos de avanço: 

 

De modo geral, quem ganha com a nova lei são todos os agentes econômicos, a saber: 

o Estado, os empregados, os consumidores, os empresários e as sociedades 

empresárias. O maior beneficiado é o Brasil, que, após conviver com uma 

legislação que não mais atende a realidade econômica, incorpora ao 

ordenamento jurídico novo instituto – o da recuperação da empresa, alinhando-

se aos principais países europeus e aos EUA no direito das quebras e da recuperação. 

(grifos nossos).11 

 

A partir da promulgação da Lei de Recuperação de Empresas e Falência, o instituto da 

concordata foi extinto do ordenamento jurídico brasileiro. Nesse momento, foi superada, ao 

menos sob a ótica legal, a conotação criminosa que estava intrinsecamente ligada ao conceito 

de concordata desde o início de seu histórico. 

Nesse momento, enfim, os institutos de falência e recuperação judicial e extrajudicial 

tornaram-se meros efeitos dos riscos da atividade empresarial, que não mais representam direta 

e necessariamente uma característica criminosa de seus administradores e proprietários. 

                                                 
11 SILVA, Luiz Antonio Guerra. Nova Lei de Falência, Recuperação Judicial e Extrajudicial. Revista Jurídica 

Consulex, Brasília/DF, v. 196, p. 7 – 9, 15 mar. 2005. 
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A própria Lei de Recuperação de Empresas e Falências já definiu o principal objetivo 

de Recuperação Judicial, conforme previsto em seu artigo 47, que é o de viabilizar o 

soerguimento dos devedores, por meio da manutenção da função social e empregos dos 

trabalhadores: 

 

Art. 47 - A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação 

de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte 

produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, 

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

econômica. 

 

A mesma lei também definiu o objetivo – de preservar e otimizar a utilização produtiva 

dos ativos -, e princípios aplicáveis ao instituto da Falência em seu artigo 75, conforme se vê: 

 

Art. 75. A falência, ao promover o afastamento do devedor de suas atividades, visa a 

preservar e otimizar a utilização produtiva dos bens, ativos e recursos produtivos, 

inclusive os intangíveis, da empresa. 

Parágrafo único. O processo de falência atenderá aos princípios da celeridade e da 

economia processual. 

 

Ainda, a Lei de Recuperação de Empresas e Falências definiu as regras para que possa 

ser aplicada a Recuperação Extrajudicial, que depende do cumprimento de diversos requisitos, 

bem como a créditos específicos, tudo conforme seu Artigo 161:  

 

Art. 161. O devedor que preencher os requisitos do art. 48 desta Lei poderá propor e 

negociar com credores plano de recuperação extrajudicial. 

§ 1º: Não se aplica o disposto neste Capítulo a titulares de créditos de natureza 

tributária, derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho, 

assim como àqueles previstos nos arts. 49, § 3o, e 86, inciso II do caput, desta Lei. 

§ 2º: O plano não poderá contemplar o pagamento antecipado de dívidas nem 

tratamento desfavorável aos credores que a ele não estejam sujeitos. 

 

Claramente, com as diretrizes da Lei de Recuperação de Empresas e Falências, a 

empresa passou a ser reconhecida como a instituição social que é, com suas funções e objetivos, 

dentre eles, função social, lucro, remuneração dos empregados, créditos dos fornecedores e 

tributos que devem ser pagos ao Poder Público. 

 Adicionalmente, como bem delineado por Luiz Felipe Salomão, alterou-se o modo de 

participação do Judiciário em processos de falência e recuperação judicial, de modo a equilibrar 

o interesse dos credores com os direitos do devedor, além do interesse social: 

 

Esse é o grande desafio do direito falimentar moderno: equilíbrio entre o interesse 

social, a satisfação dos credores e o respeito aos direitos do devedor.  
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Destarte, a participação do Estado nesse processo, seja no âmbito do Poder Executivo, 

seja no do Judiciário, interferindo nas "leis de mercado", deve ser considerada sob a 

perspectiva do interesse público.  

Com efeito, a tendência moderna, mais e mais, é concentrar nas mãos do juiz o 

relevante processo decisório do que é fundamental para manutenção do 

equilíbrio dos vários interesses em conflito: credores, devedores e interesse 

social/público.  

A Lei 11.101/2005, para viabilizar essa equação, trouxe inúmeras alterações positivas, 

contudo deixou o magistrado, ainda, em situações melindrosas, como, por exemplo, 

aquela de nomear o administrador.  

A recuperação, portanto, será possível quando a solução de mercado não apresentar 

resultados. (grifos nossos).
 12

 

 

Assim, a Lei de Recuperação de Empresas e Falências possui princípios basilares, quais 

sejam, de preservação da empresa devedora, visando a manutenção da sua função social para 

garantir os empregos e gerar renda, preservando a riqueza econômica do Brasil, e permitindo o 

crescimento e desenvolvimento social. 

Esse viés de preservação é fundamental, tendo em vista que os trabalhadores, inclusive 

e principalmente os de empresas com situação financeira-econômica fragilizada, dependem de 

seus empregos para terem assegurada a própria subsistência e de suas famílias, de modo que 

devem ser especialmente protegidos – motivo pelo qual possuem preferência para recebimento 

de seus créditos na falência e recuperação judicial e extrajudicial. 

Em contrapartida, ao menos em tese, também busca-se com esses institutos uma solução 

justa e factível aos credores, para que esses não parem de investir nas empresas e permitam, 

assim, de igual forma, o seu pleno desenvolvimento, o que acaba sendo o grande desafio da Lei 

de Recuperação de Empresas e Falências, ou seja, buscar a manutenção de suas atividades e a 

satisfação de todos os envolvidos. 

 

1.3 RECUPERAÇÃO JUDICIAL NOS DIAS ATUAIS SOB A ÓTICA MUNDIAL 

 

A Lei de Recuperação de Empresas e Falências foi inspirada predominantemente na 

forma aplicada nos Estados Unidos, conhecida como Chapter 11 of Title 11 of the United States 

Code13, tendo esse nome por ser a previsão do artigo 11 da legislação norte-americana, sendo 

que essa lei teve origem em razão de questões econômicas e sociais, desencadeadas 

principalmente pela grande quebra da bolsa de valores em 1929. 

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

e Prática. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2012. 
13 Em tradução livre: Capítulo 11 da Lei de Falências do Código dos Estados Unidos. 
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Assim, há diversas semelhanças entre as previsões da Lei de Recuperação de Empresas 

e Falências brasileira e o ordenamento jurídico que é aplicado nos Estados Unidos. 

Inicialmente, é fundamental delinear a estrutura do DIP Financing – Debtor In Possession 

Financing -, utilizada nos Estados Unidos, que prevê que a empresa que solicitou o 

bankruptcy pode adquirir novos financiamentos durante esse processo, de modo que possui a 

autonomia para continuar a administrar e dispor de seus bens livremente durante todo o 

processo de reorganização, o que serviu de inspiração para a legislação brasileira – apesar de, 

no Brasil, na prática e usualmente, não ocorrer novos financiamentos como se esperava14.   

Ou seja, por meio desse instituto, a estrutura da recuperação foi feita de uma forma que 

permite efetivamente o soerguimento da empresa, já que empresas em recuperação que não 

conseguem receber novos recursos estão basicamente fadadas à falência. 

Em contrapartida, apesar das semelhanças, como nos Estados Unidos o cenário é de um 

ambiente econômico mais moderno e bem estabelecido, acabam sendo oferecidos prazos mais 

razoáveis para quitação dos débitos dos devedores e há maior agilidade para negociar com os 

credores, o que não acontece no Brasil. 

Especificamente sobre os descontos das dívidas, é comum no Brasil que, no curso de 

uma Recuperação Judicial, sejam propostos descontos de dívidas em valores superiores a 60% 

e não resta muita alternativa aos credores senão concordar com o quanto proposto. Enquanto 

nos Estados Unidos, para que uma recuperação tenha chance de ser realmente efetiva, os planos 

de recuperação propostos nunca preveem que o valor a ser recuperado pelos credores a longo 

prazo (em razão da repactuação e alongamento de dívidas) seja inferior ao valor que seria 

recuperado em caso de liquidação imediata de ativos.  

Ainda, no Brasil há uma ingerência muito maior da Justiça do Trabalho em recuperações 

judiciais, até pela prioridade que é dada aos credores trabalhistas, de modo que alguns juízes 

trabalhistas ainda não aceitam o fato de que cabe ao juízo da falência e recuperação todas as 

principais decisões, em especial sobre as que envolvem constrição de bens, o que não ocorre, 

ao menos em regra, nos Estados Unidos.   

Ademais, enquanto no Brasil os credores podem ser divididos, genericamente, em três 

grandes classes (quais sejam, (i) quirografários; (ii) com garantias reais e (iii) trabalhistas), nos 

Estados Unidos essas classes de credores podem ser mais divididas e esquematizadas, e, 

inclusive, pode ser definida uma forma diferente e privilegiada para pagar credores estratégicos, 

opção que não está positivada na legislação brasileira. 

                                                 
14 Cf. ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. U.S. Code: Title 11. Bankruptcy. Legal Information Institute, on-

line. Disponível em: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/11. Acesso em: 14 set. 2018. 
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Outrossim, com relação ao administrador judicial, apesar de essa figura existir em 

ambos os ordenamentos, sendo os administradores indicados pelo juiz do juízo falimentar, nos 

Estados Unidos o administrador possui muito mais liberdade, tendo muito mais influência e 

participação ativa na recuperação. Isto, porque é possível que, naquele ordenamento, o 

administrador substitua a direção da empresa em recuperação, enquanto no Brasil o 

administrador possui um viés mais fiscal. 

Tendo como base o direito europeu, especificamente o ordenamento vigente na França, 

nota-se que a orientação basilar é a mesma, qual seja, a de manter a empresa em funcionamento. 

No entanto, a regra de falência na França é aplicável tanto para pessoas físicas, quanto para 

pessoas jurídicas, além do consumidor endividado, o que não ocorre, ao menos em regra, 

excepcionando-se o caso do produtor rural, no ordenamento jurídico brasileiro.  

Há, assim como no Brasil, forte preocupação com os empregados, de modo que as 

demissões devem ser devidamente regulamentadas pela lei francesa, e, visando minimizar o 

desemprego, é requisito que seja apresentado um plano de compensação pelas empresas que 

pretendem ajuizar seus processos de recuperação. 

Além disso, há uma conciliação amigável e confidencial, em que os credores são 

notificados para dar início ao processo de conciliação, sendo esse um processo coletivo, em que 

é garantida ao devedor a possibilidade de negociar as dívidas com seus credores por meio de 

um plano de recuperação.  

Vale apenas destacar, no entanto, que para que seja possível a utilização desse 

mecanismo, a empresa devedora não pode estar em estado de insolvência por mais de 45 dias 

(tudo conforme previsto no Code de Commerce15).  

Assim, nesse processo, os funcionários da empresa devedora podem informar ao juiz as 

dificuldades enfrentadas que veem do ponto de vista do devedor, facilitando, dessa forma, a 

efetiva recuperação da empresa, antes que ocorra a insolvência propriamente dita. Nesse 

sentido, com o início da conciliação – ou seja, o acordo pactuado entre credores e devedor, as 

execuções ficam provisoriamente suspensas (assim como ocorre no Brasil, com o prazo de 180 

dias, o conhecido stay period).  

Sendo assim, há diversas semelhanças entre os ordenamentos brasileiro e francês, e a 

principal divergência diz respeito à amplitude da aplicabilidade da norma, de modo que, no 

direito brasileiro, a Lei de Recuperação de Empresas e Falências aplica-se aos empresários 

individuais e às sociedades empresárias e, por sua vez, o direito francês permite o processo de 

                                                 
15 Em tradução livre: Código de Comércio. 
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recuperação e falência para uma gama maior, como mencionado anteriormente, inclusive para 

as pessoas naturais, as pessoas jurídicas, agrícolas, profissionais liberais e consumidores.  

Adicionalmente, na Alemanha, por exemplo, a lei admite que a empresa insolvente ou 

o administrador judicial eventualmente nomeado apresente, no curso do processo de 

insolvência instaurado, um plano para solução das obrigações contraídas, assemelhando-se ao 

plano de recuperação judicial, que pode compreender ou ao menos pressupor a reorganização 

da empresa. 

Com relação ao ordenamento vigente em Portugal, a maior diferença diz respeito à 

aplicabilidade da norma, que também é mais ampla no direito português, considerando que o 

processo de insolvência pode ser aplicado a quaisquer pessoas singulares ou coletivas, à herança 

jacente, às associações sem personalidade jurídica e comissões especiais, às sociedades civis, 

às sociedades comerciais e civis sob a forma comercial até a data do registro definitivo do 

contrato pelo qual se constituem; às cooperativas, antes do registro da sua constituição, ao 

estabelecimento individual de responsabilidade limitada e a qualquer outro patrimônio 

autônomo.  

Na Itália, por sua vez, o instituto que mais se assemelha ao da recuperação da empresa 

é o conhecido como administração controlada. Nesse cenário, a gestão e reorganização da 

atividade econômica desenvolvida pelo devedor/insolvente passam a ser orientadas e 

fiscalizadas por um comissário que deve ser nomeado em juízo. No entanto, essas figuras são 

muito criticadas e o referido instituto acaba por não ser muito efetivo para impedir falências no 

ordenamento italiano. 

Por sua vez, tratando especificamente de regimes localizados na América do Sul, tendo 

como base o ordenamento jurídico vigente na Argentina, país próximo do Brasil, há muitas 

semelhanças, de modo que também há mecanismos de concurso preventivo (recuperação 

judicial), o acordo preventivo extrajudicial (recuperação extrajudicial) e a quebra (falência), 

sendo que o mecanismo mais utilizado é o de concurso preventivo, ou seja, como se conhece 

no Brasil como recuperação judicial.  

Assim como no Brasil, o concurso preventivo permite que a empresa continue operando 

através das ordens exclusivas do devedor, na medida em que há o intuito de pactuar acordos 

com os credores (ou a maioria deles), de modo que, se referidos acordos forem, de fato, 

firmados com a maioria das empresas representando a parte credora, os outros credores deverão, 

obrigatoriamente, seguir o quanto acordado. 

Na Argentina, há a figura do “síndico”, conforme determinava antigamente o regime 

falimentar e da concordata brasileiro, que foi substituído no Brasil pela figura do administrador 
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judicial. O síndico no ordenamento argentino é designado no início do processo e a escolha é 

aleatória, por sorteio público, baseada em uma lista de profissionais ou escritórios de 

contabilidade previamente acordada. Assim como ocorre no Brasil com o administrador, o 

síndico é responsável pelo assessoramento sobre o plano de recuperação, verificação e 

habilitação dos créditos e avaliação do ativo do devedor. 

Há, também, a suspensão das ações e execuções ajuizadas contra as empresas em 

recuperação judicial que, no Brasil, é conhecido como stay period e, para aprovação do plano 

de recuperação, deve ser realizada assembleia geral de credores, havendo votação por classes 

de credores. 

Dessa forma, tendo sido apresentados os contextos históricos da recuperação de créditos 

inadimplidos no mundo e no Brasil, bem como os principais conceitos e princípios vigentes 

sobre a recuperação judicial, extrajudicial e da falência e sua comparação com os ordenamentos 

estrangeiros, pode-se passar à análise do agronegócio, tendo em vista que esses institutos são 

aplicados de forma muito relevante nesse ramo.   
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2 AGRONEGÓCIO NO BRASIL E MECANISMOS DE FINANCIAMENTO 

 

2.1 VISÃO GERAL DO AGRONEGÓCIO  

 

O Brasil é um país com vocação natural para o agronegócio, em razão de suas 

características, em especial pelo clima favorável, por ser diversificado em decorrência dos solos 

ricos, da energia solar, da luminosidade, da água doce, das chuvas regulares e do relevo, 

possuindo vasta quantidade de terras férteis para cultivo. Além disso, o Brasil é o país mais 

extenso da América do Sul e quinto maior país do mundo em tamanho territorial. 

Inclusive, a Organização das Nações Unidas (ONU) manifestou-se no sentido de que 

acredita que o Brasil será o maior produtor mundial de alimentos já na próxima década, 

tornando-se o líder mundial no segmento. Ademais, com a implementação de novas tecnologias 

agrícolas, o ramo obteve altos ganhos de produtividade e evitou maior desmatamento. Para 

exemplificar, conforme pesquisas recentes divulgadas pela EMBRAPA – Empresa Brasileira 

de Pesquisa Agropecuária16, entre 1975 e 2017, enquanto a produção de grãos e oleaginosas 

subiu 621%, a área plantada cresceu apenas 61%. 

Assim, não é de se espantar que o agronegócio possua uma expressiva participação na 

economia do Brasil, sendo um dos ramos que permanece em crescimento constante (por vezes 

de forma mais expressiva, e por outras nem tanto).  

Inclusive, conforme dados disponibilizados pelo CEPEA17, em 2017, o agronegócio 

representou por volta de 23,5% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. De acordo com dados 

disponibilizados pela Confederação Nacional da Agricultura (CNA)18, o agronegócio arrecadou 

em média US$ 96 bilhões em exportações e permitindo o Brasil a atingir o maior superávit 

comercial dos últimos 29 anos (aproximadamente US$ 69 bi.).  

Vale destacar que, segundo dados também disponibilizados pelo CEPEA/Esalq19, há 

estimativa de crescimento da representatividade do agronegócio no Produto Interno Bruto 

                                                 
16 TRAJETÓRIA da agricultura brasileira. Embrapa. Disponível em: <https://www.embrapa.br/visao/trajetoria-

da-agricultura-brasileira>. Acesso em: 20 de novembro de 2018. 
17 PIB do agronegócio brasileiro. CEPEA, 2018. Disponível em: <https://www.cepea.esalq.usp.br/br/pib-do-

agronegocio-brasileiro.aspx>; Acesso em: 20 de novembro de 2018. 
18 CONSELHO DO AGRO. O futuro é agro. [S.l]: [s.n], 2018. Disponível em: 

<https://www.cnabrasil.org.br/assets/arquivos/plano_de_estado_completo_21x28cm_web.pdf>; Acesso em: 20 

de novembro de 2018. 
19 PIB-AGRO/CEPEA: agroindústria segue impulsionando PIB do agronegócio em 2018. CEPEA. Disponível em: 

<https://www.cepea.esalq.usp.br/br/releases/pib-agro-cepea-agroindustria-segue-impulsionando-pib-do-

agronegocio-em-2018.aspx>. Acesso em 20 de novembro de 2018. 
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brasileiro em aproximadamente 3,17% para o ano de 2018, ficando acima do que deverá crescer 

a economia brasileira de forma geral. 

O crescimento esperado no ano de 2018 foi impulsionado principalmente pela retomada 

das atividades da agroindústria, como, por exemplo, de processamento do leite e produtos 

vegetais, ainda que em meio aos efeitos de uma greve histórica de caminhoneiros, com fortes 

impactos no setor, ocorrida no mês de maio de 2018.  

Ainda, há diversos desafios para àqueles que estão na cadeira do agronegócio, tendo em 

vista que a infraestrutura e a logística para trabalhar com commodities demanda extrema cautela 

e altos investimentos, além de uma legislação tributária complexa. 

Mesmo com isso, de acordo com estudo realizado pelo CEPEA/Esalq, o agronegócio 

brasileiro emprega entre 25 e 30 milhões de pessoas, sendo que esses números se referem ao 

total de trabalhadores em campo e às empresas ligadas à cadeia do agronegócio (como, por 

exemplo, empresas que fornecem insumos para o campo ou que compram matéria-prima).Nesse 

sentido, vale destacar que “agronegócio” é o termo utilizado no mercado para fazer referência 

ao contexto completo da produção agropecuária, incluindo todas as técnicas, serviços e 

equipamentos, relacionados direta ou indiretamente à produção, senão vejamos a definição do 

SENAR e Instituto da Confederação Nacional da Agricultura, disponibilizada no Guia de 

Títulos do Agronegócio: 

 

O agronegócio pode ser definido como o conjunto de atividades econômicas 

compreendidas desde a fabricação de suprimentos e insumos, da formação e 

produção nas unidades agropecuárias, até o processamento, acondicionamento, 

armazenamento, distribuição e consumo dos produtos in natura ou industrializados. 

Uma visão sistemática do negócio agrícola envolve também as formas de 

financiamento, as bolsas de mercadorias e as políticas públicas. (grifos nossos).20 

 

Dessa forma, esse setor da economia envolve muito mais do que a própria produção, ou 

seja, o cultivo das culturas (como, por exemplo, cana-de-açúcar e derivados, grãos, oleaginosas, 

algodão, pecuária), atingindo a cadeia completa, isto é, por exemplo, a compra de defensivos e 

fertilizantes agrícolas, medicamentos veterinários, a industrialização de produtos do campo, o 

desenvolvimento de maquinários apropriados e tecnologia específica necessária para esse ramo. 

Assim, o agronegócio ultrapassa todas as barreiras das propriedades rurais, das usinas, 

das unidades esmagadoras e armazenadoras e dos produtores propriamente ditos, de modo a 

                                                 
20 SENAR E INSTITUTO CNA (Confederação Nacional da Agricultura). Guia dos Títulos do Agronegócio. 

Brasília, [s.n.], 2018. 
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envolver todos aqueles que participam direta ou indiretamente no processo de abastecer os 

consumidores finais com suas mercadorias. 

Agronegócio também é conhecido como agribusiness, que Davis e Goldberg, 

pesquisadores de Harvard dos anos 60, definiram como “A soma total das operações de 

produção e distribuição de suprimentos agrícolas, das operações de produção nas unidades 

agrícolas, do armazenamento, processamento e distribuição dos produtos agrícolas e itens 

produzidos a partir deles”21. (em tradução livre). 

Assim, esse ramo considera uma relação existente entre três dos setores da economia, 

quais sejam: o primário (em razão do cultivo da agropecuária), o secundário (pelo 

desenvolvimento das indústrias de tecnologias e industrialização e transformação das matérias 

primas cultivadas) e o terciário (decorrente do transporte e posterior comercialização dos 

produtos advindos do campo). 

O Brasil foi pioneiro em diversas culturas do setor, sendo o primeiro país produtor de 

café, açúcar e laranja, além de ser o primeiro produtor de cana-de-açúcar, líder na exportação 

de açúcar e etanol.  

Não é à toa, portanto, que o Brasil é dos maiores exportadores mundiais em diversas 

culturas. Cita-se, em especial, tendo em vista a relevância e forte presença brasileira, as culturas 

do café, açúcar, cana-de-açúcar, milho, carne bovina, de frango e suína, que são exportadas em 

volumes expressivos, marcando a participação do Brasil nesses mercados.  

Atualmente, o Brasil continua ocupando notável posição mundial na produção 

agroindustrial e pecuária, sendo que o agronegócio brasileiro é um dos mais representativos do 

mundo, sobretudo no que diz respeito às exportações, de modo que o Brasil exporta parte da 

sua produção das mais diversas culturas para aproximadamente 200 países. 

Assim, tendo sido claramente exposta a importância do agronegócio para a economia 

brasileira e sua relevância no cenário atual, traçam-se a seguir as principais formas de fomentar 

e permitir o desenvolvimento desse ramo, considerando que, apesar de fundamental, é um 

mercado que ainda enfrenta muitas dificuldades e precisa de expressivos recursos para poder 

subsistir. 

 

2.2 FINANCIAMENTO DO AGRONEGÓCIO NO BRASIL E TÍTULOS DE CRÉDITO 

 

                                                 
21 DAVIS, J. H.; GOLDBERG, D. A. A Concept of Agribusiness. American Journal of Agricultural Economics, 

v. 39, p. 1042 – 1045, nov. 1957. 
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Historicamente, a atividade rural no Brasil sempre foi uma das principais bases da 

economia do país e, principalmente considerando que a atividade agropecuária depende 

intrinsecamente de altos financiamentos para cultivar, produzir, investir e comercializar seus 

produtos, os setores financeiros e comerciais desempenham papéis fundamentais para viabilizar 

a expansão e pleno desenvolvimento do agronegócio. 

Há, inclusive, em razão da importância do setor, programas de crédito do governo 

federal específicos para financiar as atividades rurais, de modo que os dois principais programas 

são o Plano Agrícola e Pecuário (PAP) - do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA) e o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(Pronaf), também conhecido como Plano Safra da Agricultura Familiar - do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA). 

Os recursos do PAP e do Pronaf – que possui como objetivo o financiamento das 

operações de custeio e investimento em projetos capazes de gerar renda e aumentar a 

produtividade dos agricultores familiares –, costumam ser emprestados aos produtores rurais 

com taxas de juros abaixo das praticadas pelo mercado e com prazos de reembolso mais 

flexíveis, por isso são tão interessantes, considerando que representam algo factível de ser 

arcado pelas empresas/produtores.  

Nesse sentido, é fundamental destacar a importância das instituições financeiras no 

âmbito dessas relações, como muito bem definido e delineado por Renato Buranello: 

 

No mercado financeiro, as entidades financeiras são partes nas relações jurídicas 

respectivas, assumindo riscos e sendo sujeitos de direitos e obrigações das 

operações de crédito realizadas. O detentor e o tomador de recursos não se 

relacionam diretamente, entre eles surge a instituição financeira captando e 

repassando os valores respectivos. Ao assim fazerem, os bancos passam a assumir 

os riscos de eventual inadimplemento dos tomadores de crédito, uma vez que o 

fluxo da poupança se efetiva de forma indireta. No entanto, independentemente de 

sua operação típica de intermediação financeira, as instituições financeiras 

desempenham outras atividades de caráter acessório no mercado financeiro. (grifos 

nossos).22 

 

Sendo assim, no âmbito da iniciativa privada, tamanha importância do ramo para o 

desenvolvimento da economia do Brasil, há diversos instrumentos que podem ser utilizados 

pelas instituições financeiras, tradings, bancos e qualquer tipo de credores para se conceder 

financiamentos para o setor da agropecuária. 

                                                 
22 BURANELLO, Renato M. Sistema Privado de Financiamento do Agronegócio – Regime Jurídico. São Paulo: 

Quartier Latin, 2009. 
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Pode-se citar, por exemplo, a Cédula de Crédito Rural, que é regulamentada pelo 

Decreto-Lei nº 167, de 14 de fevereiro de 1967, e caracteriza a promessa de pagamento em 

dinheiro dos valores pactuados na referida Cédula, podendo ou não conter garantia real 

constituída, sendo formalizada nas denominações de Cédula Rural Pignoratícia, Cédula Rural 

Hipotecária, Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária e Nota de Crédito Rural. 

A Cédula de Crédito Rural é título civil, líquido e certo, sendo exigível no valor 

monetário constante da própria cédula ou de eventual endosso, além de juros, comissão de 

fiscalização, se for o caso, e demais valores eventualmente despendidos pelo credor que visa 

garantir a segurança de seu direito creditório. 

Há, também, o Certificado de Depósito Agropecuário e Warrant Agropecuário, que será 

estudado adiante de forma mais aprofundada, conhecidos no mercado como CDA/WA, o 

Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio, conhecido como CDCA, a Letra de Crédito 

do Agronegócio, conhecida como LCA e o Certificado de Recebíveis do Agronegócio, 

conhecido como CRA, todos regidos majoritariamente pela Lei nº 11.076 de 30 de dezembro 

de 2004.  

O Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio (CDCA) é um título de crédito 

nominativo, de livre negociação, representativo de promessa de pagamento em dinheiro e 

constitui título executivo extrajudicial, sendo ligado ao agronegócio, no entanto, diferentemente 

dos CDAs/WAs que são emitidos por armazém geral agropecuário, os títulos de CDCA apenas 

podem ser emitidos por cooperativas e pessoas jurídicas que exerçam alguma atividade 

diretamente ligada à produção agropecuária.  

Isto porque, a emissão desses títulos possui seu lastro em recebíveis de negócios 

realizados por agentes da cadeia produtiva do agronegócio, sendo que devem, obrigatoriamente, 

ser custodiados por alguma instituição financeira e, assim como acontece com o CDA/WA, 

devem ser registrados na B3. Dessa forma, a vinculação dos direitos creditórios, seu registro e 

custódia diminuem, sob a ótica do credor, os riscos da operação, considerando que passa a ser 

introduzida em à relação um terceiro independente, qual seja, o agente financeiro, que realiza a 

intermediação entre o produtor (entidade que emite a dívida) e o credor (que se torna interessado 

na emissão). 

Com relação à Letra de Crédito do Agronegócio (LCA), também regulado pela 

Resolução do Conselho Monetário Nacional 4.296/2013, trata-se de título de crédito 

nominativo, de livre negociação, representativo de promessa de pagamento em dinheiro, 

emitido por instituições financeiras, sejam elas públicas ou privadas, com o objetivo de obter 

recursos para financiar o setor agrícola. As LCAs podem ser compradas em corretoras ou 
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bancos de investimentos, por meio de aplicação de recursos, de modo que, ao comprar uma 

LCA, o adquirente “empresta recursos” para o agronegócio, recebendo, em troca, seu dinheiro 

acrescido de uma taxa de juros, ainda, poder ser lastreado em Cédulas de Crédito Rural, 

Duplicatas e Notas Promissórias Rurais, contratos e nos futuros Certificados de Depósito 

Agropecuários (CDA) e Warrant Agropecuário (WA), entre outros. 

O maior incentivo trata-se do fato que a rentabilidade da LCA normalmente é maior que 

a da poupança e, além de ser isento da cobrança do imposto de renda, possui a segurança do 

Fundo Garantidor de Crédito (FGC) - que foi instituído pela Resolução do BCB 4.222 de 2013 

e é uma entidade privada, sem fins lucrativos, que administra um mecanismo de proteção aos 

correntistas, poupadores e investidores, que permite recuperar os depósitos ou créditos 

mantidos em instituição financeira, até determinado valor, em caso de intervenção, de 

liquidação ou de falência – ou seja, protege os investidores até o valor de R$ 250.000 (duzentos 

e cinquenta mil reais) em caso de insolvência da instituição financeira emissora do referido 

título.  

Por sua vez, o Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA), que é regulado, além 

da Lei 11.076, pela Lei 9.514, de 20 de novembro de 1997, que criou os Certificados de 

Recebíveis Imobiliários – que muito se assemelha aos CRA, é um título de crédito nominativo, 

de livre negociação, de renda fixa, que é emitido diretamente pelas empresas do ramo do 

agronegócio (podendo ser emitidos pelos produtores rurais, cooperativas e demais empresas 

relacionadas), representativo de promessa de pagamento em dinheiro e constitui título 

executivo extrajudicial, visando a captação de recursos para atuação no agronegócio. 

Os recursos adquiridos com a venda desses títulos são geralmente utilizados para 

produção, comercialização, beneficiamento, industrialização de produtos, matérias primas, 

insumos agropecuários, ou até mesmo máquinas e equipamentos voltados à produção 

agropecuária. 

A Cédula de Produto Rural (CPR), por sua vez, devidamente regulada pela Lei nº 8.929, 

de 22 de agosto de 1994, alterada pela Lei 10.200, de 14 de fevereiro de 2001, é um título 

líquido e certo representativo de promessa de entrega de produtos rurais e subprodutos, que 

pode ser emitido por produtores rurais e por cooperativas de produção, também visando obter 

recursos para desenvolver seu empreendimento.  

Nesse sentido, pode ser emitida por essas entidades em qualquer fase, seja de atividades 

pecuárias ou agrícolas (que envolvem pré-plantio, desenvolvimento, pré-colheita ou, até 

mesmo, produto colhido). Ou seja, pela CPR, o emitente vende produto rural e todas as 

condições do negócio, como, por exemplo, quantidade e qualidade do produto, local de entrega, 
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bem como condições e data devem estar expressamente descritos na CPR, que também pode 

ser circulada sob endosso e admite alterações através de aditivos devidamente formalizados. 

A Cédula de Produto Rural pode ser física, ou seja, que, conforme mencionado acima, 

especifica o produto, indicação do local de formação das lavouras ou das criações de animais e 

condições de entrega do produto, ou financeira, quando deve ser especificado o preço/índice a 

ser pago, equivalente à determinada quantidade de produto - fixado ou a fixar (que é referencial 

e apura-se na data de pagamento). 

Ainda, pode-se citar a hipoteca, regulada pelo Artigo 1.473 e seguintes do Código Civil, 

que é muito utilizada no agronegócio, que, em regra, é utilizada nesse ramo possuindo como 

objeto bem imóvel, sendo que o registro (fundamental para, além de dar publicidade a terceiros, 

estabelecer, no caso de existir mais de um credor hipotecário, ordem de preferência para o 

recebimento do crédito) deve ser efetuado na matrícula no imóvel objeto da hipoteca. 

Ou seja, no caso – possível e, inclusive, corriqueiro – de existir mais de uma hipoteca 

para o mesmo credor ou para credores diferentes, o registro concede preferência ao credor mais 

antigo e os sucessivos, na ordem de registro, quanto ao recebimento do valor relativo ao crédito 

concedido. Ainda, é comum que sejam constituídas hipotecas por terceiros, ou seja, que não a 

empresa ou a pessoa física que está tomando os recursos, de modo que esse terceiro é 

classificado como garantidor hipotecário, que oferece seu patrimônio pessoal, no limite do bem 

hipotecado, para garantia do pagamento do débito contraído por outro. 

 Vale destacar, ainda, a evolução de alguns desses títulos do agronegócio, com base na 

quantidade de registros efetuados na B3, com um breve comparativo do ano de 2010 até 

novembro de 2017: 

 

Posição dos Títulos em Aberto no Sistema de Registros (em R$ milhões) 

Ano CDCA LCA CRA TOTAL 

2010 1.428 13.419 156 15.003 

2011 1.588 26.689 345 28.622 

2012 3.005 58.560 370 61.935 

2013 3.202 118.898 969 123.069 

2014 3.265 148.772 2.045 154.082 

2015 3.224 193.123 6.387 202.734 

2016 3.635 188.672 17.678 209.985 

Nov/2017 4.856 148.405 28.362 181.623 
Fonte: B323 

  

                                                 
23 POSIÇÕES em aberto; B3. Disponível em: <http://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/servicos-de-

dados/market-data/consultas/mercado-a-vista/opcoes/posicoes-em-aberto/>. Acesso em 20 de novembro de 2018. 
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3 FOMENTAÇÃO DE EMPRESAS DO RAMO DO AGRONEGÓCIO EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

 

Conforme anteriormente exposto, o cenário atual na economia brasileira, impulsionado 

pelas seguintes crises políticas, faz com que o instituto de Recuperação Judicial seja cada vez 

mais aplicado, de modo que o número de empresas que pedem o deferimento de seus processos 

de recuperação continua a crescer.  

Destaca-se inicialmente que a Lei de Recuperação de Empresas e Falências estabelece 

que todos os créditos existentes na data da distribuição do pedido de recuperação judicial estão 

sujeitos ao procedimento, ainda que não estejam vencidos, nos termos do Artigo 49: “Art. 49. 

Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que 

não vencidos.” 

Nesse sentido, de acordo com matéria veiculada no sítio eletrônico da Revista Exame, 

da Editora Abril,24 entre março e maio de 2018 foi constatado crescimento de 22% nos pedidos 

de recuperação judicial em relação ao mesmo período do ano de 2017.  

Ainda, em 2018, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) registrou um 

saldo negativo de empresas formais por três anos seguidos no Brasil, ou seja, mais empresas 

encerraram suas atividades do que foram abertas. De acordo com dados divulgados pelo mesmo 

instituto, 1.408 empresários recorreram ao processo de recuperação judicial para poder 

continuar com as atividades de suas empresas. 

Esse cenário não é diferente no ramo do agronegócio, que, apesar de fundamental para 

a economia brasileira, também sofre os mesmos reflexos da crise que assola o país e ainda mais 

com variações inerentes à atividade desenvolvida, como, por exemplo, quebra de safra, 

mudanças climáticas bruscas e demais. 

Importante destacar que, conforme matéria veiculada no sítio eletrônico do Agrolink25, 

fonte do mercado da agropecuária, em relação à abril de 2018, cresceu em 17,6% o número de 

usinas de cana-de-açúcar, uma das principais commodities do Brasil, que obtiveram o 

deferimento de sua recuperação judicial. Ainda, no que se refere às usinas falidas, houve 

aumento de 8%.  

                                                 
24 PEDIDOS de recuperação judicial de empresas voltam a crescer. Revista Exame. Disponível em: 

https://exame.abril.com.br/negocios/dino/pedidos-de-recuperacao-judicial-de-empresas-voltam-a-crescer/. 

Acesso em 06 de fevereiro de 2019.  
25 MALISZEWSKI, Eliza. Cresce número de usinas de cana que pediram recuperação judicial. Agrolink, on-line, 

24 abr. 2019. Disponível no sítio: https://www.agrolink.com.br/noticias/cresce-numero-de-usinas-de-cana-que-

pediram-recuperacao-judicial_418485.html. Acesso em 25 de abril de 2019. 
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De acordo com a mesma fonte, no ano de 2019, das 444 usinas, 18% estão em 

recuperação judicial. Ainda, apenas 343 devem operar no ano de 2019, enquanto 101 unidades 

estarão sem funcionamento. Especificamente com relação às usinas em recuperação judicial, 

apenas 49 permanecem operando enquanto 31 estão paradas. Já das 27 usinas falidas, somente 

quatro estão ativas, de modo que 23 estão paradas.  

Nesse sentido, com relação aos riscos do negócio, como bem delineado por Renato 

Buranello: 

 

O risco é um elemento inerente ao negócio e o resultado esperado de um 

investimento, podendo ter variações significativas a cada safra devido ao clima, 

às condições de mercado, às mudanças nos ambientes políticos e econômicos, 

entre outras variáveis exógenas à atividade de produzir. Estas variáveis podem 

causar expressivas alterações na remuneração do capital investido e no valor da 

empresa. A capacidade de administrar riscos é particularmente importante para o 

agronegócio porque, ao mesmo tempo em que são abundantes as armadilhas, são 

escassas as iniciativas para administrá-los. A gestão empresarial moderna baseia-

se na maximização da relação risco-retorno dos acionistas e investidores pelos 

gestores do negócio por meio da utilização de estratégias empresariais consistentes. 

(grifos nossos). 26 

 

Sendo assim, muitas usinas, produtores e demais empresas do ramo encontram-se em 

Recuperação Judicial e, por falta de confiança do mercado, estão fadadas à falência, tendo em 

vista que os terceiros deixam de confiar e, portanto, param de investir, fornecedores também 

deixam de vender e entidades financeiras, de igual forma, deixam de emprestar recursos para 

empresas nessa situação ou apenas o fazem com taxas de juros insustentáveis, de modo que, 

ainda que envidem os melhores esforços, é muito difícil que essas empresas consigam, de fato, 

reerguer-se. 

Isso tudo porque, quando uma empresa protocola pedido de recuperação judicial, é 

como se estivesse reconhecendo para o mercado que não possui recursos suficientes 

para cumprir com as obrigações que assumiu, ou seja, atesta de modo claro sua incapacidade 

financeira, o que não inspira confiança aos terceiros envolvidos. Ou seja, apesar de legalmente 

o conceito pejorativo não estar mais associado, na prática, claramente, ainda está 

intrinsecamente ligado. 

Inclusive, de acordo com a Resolução BCB 2.682, de 21 de dezembro de 1999, 

empresas em recuperação enquadram-se na pior classificação de risco para operações de crédito 

                                                 
26 BURANELLO, Renato M. Sistema Privado de Financiamento do Agronegócio – Regime Jurídico. São Paulo: 

Quartier Latin, 2009, p.107. 
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bancário (conforme Artigo IX, e Artigo 2º da referida Resolução), o que acaba tornando as 

escassas operações financeiras disponíveis bastante onerosas. 

Além do mais, os instrumentos definidos na Lei de Recuperação de Empresas e 

Falências como não sujeitos ao plano acabam, por vezes, sendo incluídos por decisões judiciais, 

sob o fundamento da preservação da empresa e todo o viés social trazido pela referida lei. Por 

outro lado, estes mesmos credores sentem-se desestimulados a investir em um instituto tão 

favorável à recuperação daquela determinada empresa, o que se torna um ciclo vicioso. 

É fundamental, portanto, que haja segurança jurídica às normas vigentes, como se verá 

adiante, que instigue e confira a confiança básica necessária para que empresas, fornecedores e 

investidores, ainda vejam possibilidade de negócio com empresas em recuperação judicial, para 

que esse instituto seja efetivo e, de fato, haja plena possibilidade de recuperação para as 

empresas que buscam voltar às suas atividades normalmente. 

Afinal, como será possível um efetivo processo de recuperação judicial ou extrajudicial, 

se os fornecedores e fontes de renda e capital recusam-se a atender empresas que se encontram 

nesse cenário? Apenas com o que há no caixa das empresas quando protocolam seus pedidos - 

que certamente não é o suficiente para todo o prazo da recuperação, considerando que, se 

houvesse rendimentos suficientes para a subsistência, o processo de recuperação não seria 

inicialmente necessário? 

Ou seja, nesse cenário, para que haja a mínima chance de uma recuperação, judicial ou 

extrajudicial ser efetiva, seria necessário que as empresas possuíssem valor disponível em caixa, 

de modo que, para tanto, precisariam deixar de adimplir suas dívidas e quitar as dívidas com 

seus credores muito antes do processo de recuperação ser efetivamente ajuizado (o que 

implicaria em diversos processos de execução e expropriação de bens objeto de contratos de 

garantia). 

Em contrapartida, obter acesso a novo ingresso de receitas viabilizaria a continuidade 

de uma empresa, tendo em vista que as empresas, tomando recursos emprestados, possuem 

caixa para quitar suas dívidas atuais e financiar a operação da empresa, e, com o ingresso de 

recursos, conseguem pagar o empréstimo tomado, enquanto a falta dessa arrecadação de novas 

receitas quase que obrigatoriamente destina as empresas em recuperação à falência. 

Para tanto, é importante estruturar as principais e mais utilizadas maneiras de se 

constituir garantias sobre os bens de propriedade dos devedores, traçando delineado com o 

processo de Recuperação Judicial, em que os credores e terceiros precisam sentir o respaldo 

necessário para continuar conferindo recursos para empresas que já se encontram em 

dificuldades financeiras, conforme se verá a seguir. 
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3.1 INSTRUMENTOS DE GARANTIA E TÍTULOS DE CRÉDITO MAIS USUAIS NO 

AGRONEGÓCIO 

 

3.1.1 Penhor Rural (Agrícola, Pecuário ou Industrial/Mercantil) 

 

A regulamentação dos diversos tipos de instrumentos de penhor, em regra e de forma 

majoritária, é feita pelo Código Civil, a partir de seu Artigo 1.431, que prevê que “Constitui-se 

o penhor pela transferência efetiva da posse que, em garantia do débito ao credor ou a quem 

o represente, faz o devedor, ou alguém por ele, de uma coisa móvel, suscetível de alienação”, 

e seguintes. 

Nesse sentido, conforme bem definido pelo doutrinador Carlos Roberto Gonçalves: 

 

Com base nesse dispositivo [artigo 1.431 do Código Civil] pode-se definir o penhor 

como o direito real que consiste na tradição de uma coisa móvel, suscetível de 

alienação, realizada pelo devedor ou por terceiro ao credor, em garantia do 

débito. (grifos nossos).27 

 

Ainda, conforme doutrinado por Renato Buranello: 

 

O penhor é um direito real de realização do valor de uma coisa móvel, que serve 

para garantir o crédito. Constitui-se por escrito e somente se completa com a 

transferência do bem, pois os direitos reais sobre coisas imóveis, quando 

constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se efetivam com a tradição. 

Assim, quanto ao penhor, indispensável é a tradição, seja a tradição efetiva, 

quando se cuida de penhor comum ou da caução de títulos, ou ficta, pelo 

constituto possessório, tratando-se de penhor agrícola, pecuário, industrial 

mercantil e de veículo.  (grifos nossos).28 

 

Além disso, é evidente a necessidade de registro do instrumento de penhor com o intuito 

de conceder publicidade para que seja efetivo perante terceiros, no que se refere à situação e 

estado dos bens. Assim, em regra, o registro deve ser feito no Livro 3 (Registro Auxiliar), do 

Cartório de Registro de Imóveis da comarca onde estão depositados os bens empenhados, 

conforme previsto no Artigo 1.438 do Código Civil: “Constitui-se o penhor rural mediante 

instrumento público ou particular, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da 

circunscrição em que estiverem situadas as coisas empenhadas”. 

                                                 
27 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro. São Paulo: Editora Saraiva, 2017. 5 v. p. 631. 
28 BURANELLO, Renato M. Sistema Privado de Financiamento do Agronegócio – Regime Jurídico. São Paulo: 

Quartier Latin, 2009. p. 393. 
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Especificamente no que se refere ao penhor agrícola, há previsão específica na lei do 

que pode ser objeto, conforme Artigo 1.442 do Código Civil: “Art. 1.442. Podem ser objeto de 

penhor: I - máquinas e instrumentos de agricultura; II - colheitas pendentes, ou em via de 

formação; III - frutos acondicionados ou armazenados; IV - lenha cortada e carvão vegetal; V 

- animais do serviço ordinário de estabelecimento agrícola”, ou seja, é o direito real que recai 

sobre os objetos ora descritos. 

Assim, esse tipo de garantia pode ser constituída tanto sobre mercadorias já existentes 

quanto sobre mercadorias futuras, ainda pendentes de colheita. Além disso, o penhor agrícola 

recai sobre colheita pendente no caso dela se frustrar, a fim de garantir a efetividade do 

instrumento no caso de eventual execução, conforme previsto no Artigo 1.443: “Art. 1.443. O 

penhor agrícola que recai sobre colheita pendente, ou em via de formação, abrange a 

imediatamente seguinte, no caso de frustrar-se ou ser insuficiente a que se deu em garantia.”. 

Com relação ao penhor pecuário, também há previsão legal determinando sobre quais 

objetos o direito real de penhor recai, conforme Artigo 1.444 do Código Civil: “Art. 1.444. 

Podem ser objeto de penhor os animais que integram a atividade pastoril, agrícola ou de 

lacticínios”. 

Nesse sentido, conforme ensinamentos proferidos por Washington de Barros Monteiro, 

é necessário muito cuidado ao formalizar esse tipo de instrumento, tendo em vista da 

obrigatoriedade de descrever-se a mercadoria empenhada para diferenciar do restante do 

estoque do devedor e o fato de que o objeto é composto por animais semoventes: “o lugar onde 

se encontram e o destino que têm, mencionando, de cada um, a espécie, a denominação comum 

ou científica, raça, grau de mestiçagem, marca, sinal, nome, se tiver, e todos os característicos 

por que se distinguem”29. 

Ademais, no que se refere aos penhores industriais e mercantis, esses foram unificados 

pelo Código Civil, sendo diferenciados apenas pela natureza da obrigação principal, entre 

empresarial e civil, conforme bem esclarecimento por Carlos Roberto Gonçalves: 

 

O que distingue o penhor industrial e mercantil do penhor comum é a natureza 

da obrigação principal: se de natureza empresarial, o penhor é mercantil ou 

industrial; se de natureza civil, o penhor é civil ou comum. Obrigação comercial 

ou mercantil é aquela que se origina de ato praticado por comerciante, no exercício de 

sua profissão, ou aquela que decorre de ato que a lei considera mercantil, independente 

de quem o pratique. (grifos nossos).30 

 

                                                 
29 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil. São Paulo: Editora Saraiva, 2015. 3 v. 
30 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro. São Paulo: Editora Saraiva, 2017. 5 v. p. 654. 
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Ainda, há rol que trata de quais mercadorias podem ser objeto desse tipo de instrumento, 

ou seja, que descreve sobre quais mercadorias recai o direito real de garantia, sendo: “Art. 1.447. 

Podem ser objeto de penhor máquinas, aparelhos, materiais, instrumentos, instalados e em 

funcionamento, com os acessórios ou sem eles; animais, utilizados na indústria; sal e bens 

destinados à exploração das salinas; produtos de suinocultura, animais destinados à 

industrialização de carnes e derivados; matérias-primas e produtos industrializados.”. 

Dessa forma, pode-se notar que, com relação ao Penhor Rural, que abrange todos os 

tipos de penhores supramencionados, há diversas particularidades, em razão do tipo de 

mercadorias que são objeto desses instrumentos e da necessidade desses contratos estarem 

obrigatoriamente atrelados a obrigações principais relacionadas às atividades desenvolvidas no 

ramo agrário.  

Dentre as particularidades mais relevantes, pode-se citar o fato de que, nessas espécies 

de penhor, não é necessária, sequer possível, na maioria dos casos, a tradição, ou seja, a 

transferência dos bens empenhados para o domínio do credor. Nesse cenário, é atribuída a posse 

indireta ao credor e o devedor conserva a posse direta, figurando, em regra, como fiel 

depositário dessas mercadorias – isso porque não faria sentido se falar em Penhor Rural se, para 

tanto, o devedor precisasse entregar as mercadorias, necessárias para bom desenvolvimento da 

cultura ou a própria cultura em si, para seu financiador. 

Sendo assim, como os bens ficam sob a posse direta do devedor, é garantido ao credor 

o direito de fiscalizar e vistoriar essas mercadorias, direito que, inclusive, foi previsto no Código 

Civil, em seu Artigo 1.441, destacado a seguir: “Tem o credor direito a verificar o estado das 

coisas empenhadas, inspecionando-as onde se acharem, por si ou por pessoa que credenciar”. 

(grifos nossos).  

Nesse sentido, infelizmente, esse instituto passou a ser malvisto e menos utilizado pelos 

financiadores no ramo do agronegócio, tendo em vista que, nos casos em que se fazia necessária 

a execução dos instrumentos, tornou-se comum que o credor não encontrasse em estoque 

qualquer mercadoria passível de ser arrestada e comercializada, caracterizando fraude do 

devedor, o que impossibilita ou, no mínimo, retarda o processo de recuperação dos valores 

investidos/adiantados/emprestados. 

Assim, como forma de garantir a disponibilidade das mercadorias no caso de eventual 

execução dos contratos de penhor, já que a posse do bem permanece com o devedor, uma forma 

de tornar a garantia ainda mais rígida e incentivar a formalização desse tipo de instrumento é a 

contratação de terceiros independentes, especializados para atuarem no controle, 
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monitoramento e guarda das mercadorias, para verificar que a garantia existe e em quais 

quantidades e condições. 

Há diversas empresas especializadas nesse tipo de nicho no Brasil, sendo que essas 

empresas oferecem serviços de monitoramento de garantias, quando cabe àquela contratada 

comparecer no local de depósito na periodicidade avençada, definida pelo financiador no 

momento da contratação, para informar quantidade, qualidade e condições de armazenagem do 

produto durante a vistoria, ou seja, com indicações válidas para o momento de inspeção. 

Ademais, os credores também podem optar por contratar empresas específicas para a 

própria prestação de serviços de fiel depositário, quando os terceiros devem, de forma 

permanente, assumir a responsabilidade por garantir que a mercadoria permaneça depositada, 

informando imediatamente qualquer alteração no estado do produto, seja com relação à 

quantidade, seja quanto às condições de armazenagem ou qualidade.  

Nessa segunda hipótese, as empresas deverão, portanto, cuidar dos bens como se delas 

fossem, de modo a manter a qualidade e quantidade das mercadorias até que o financiador as 

libere dessa responsabilidade, ou execute a garantia. 

A periodicidade desses monitoramentos ou a necessidade da prestação de serviços de 

fiel depositário é definida pelo credor, em função do risco avaliado para o cliente em específico. 

Assim, o financiador pode optar por qualquer um desses tipos de intervenção de terceiros, se 

entender que é o caso, determinando qual atividade é necessária pelo risco que o financiador 

classifica o devedor, somado à segurança em que se pretende que o produto esteja em 

campo/armazenado. 

Ademais, anteriormente à formalização do penhor, essas empresas terceiras também 

podem ser contratadas para realizar avaliação dos bens, tendo em vista que, em razão de sua 

especificidade, não é tarefa simples determinar quanto o objeto vale. Assim, esses terceiros 

independentes podem avaliar se a mercadoria que pretendem entregar é suficiente para garantir 

o crédito que se pretende conceder. 

Por fim, vale destacar que os credores podem já instituir àqueles que pretendem 

contratar financiamento, desde o início, a obrigatoriedade da contratação e pagamento da 

remuneração dessas empresas, de modo que não assumirão para si qualquer custo com esse 

processo. 

 

3.1.2 Alienação Fiduciária 
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O mecanismo de Alienação Fiduciária, regulado pelo Código Civil, pela Lei nº 

4.728/1965 e pela Lei nº 10.931/2004, prevê a transmissão da propriedade fiduciária de algum 

bem ao credor, podendo ser o bem móvel ou imóvel, como garantia às obrigações assumidas 

pelo devedor. 

Dessa forma, a posse direta dos bens alienados permanece com o devedor, no entanto, 

diferentemente do penhor, é transferida ao credor a propriedade resolúvel da coisa, inclusive 

com relação ao bem móvel infungível, de modo que a posse é desmembrada e o domínio e a 

posse indireta passam ao credor que recebeu os bens em garantia (de modo que, apesar de não 

haver a tradição real, há a tradição ficta). 

Nesse sentido, destaca-se que a propriedade do credor é apenas resolúvel porque, assim 

que a dívida for integralmente paga pela parte devedora, a propriedade se resolve 

automaticamente em favor do devedor que alienou os bens, sem que seja necessário qualquer 

outro ato. 

No que se refere à Alienação Fiduciária, também é necessário o registro do contrato para 

que possua a publicidade e efetividade necessária perante terceiros, conforme previsto no 

Parágrafo Primeiro, do Artigo 1.361, do Código Civil:  

 

Art. 1.361. [...]  

§ 1o Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado 

por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos 

e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição 

competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro. 

(grifos nossos) 

 

Para os financiadores, inicialmente, houve grande incentivo para formalizarem esse tipo 

de garantia, tendo em vista que, caso os devedores não quitem suas obrigações até a data de 

vencimento, há previsão legal que permite que os credores ajuízem diretamente ação de busca 

e apreensão dos bens alienados (apossando-se, vendendo e aplicando o valor de venda no 

pagamento, recuperando de forma mais ágil seus créditos – assim, desobriga o credor de 

precisar, obrigatoriamente, acionar primeiro o devedor para, somente após, perseguir o bem 

alienado). 

Com relação à recuperação de créditos garantidos por Alienação Fiduciária quando 

devedores ajuízam e possuem o deferimento de recuperação judicial, por se tratar de 

proprietário fiduciário, há previsão específica no Parágrafo Terceiro, do Artigo 49, da Lei de 

Recuperação de Empresas e Falências:  
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Art. 49. [...] 

§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens 

móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor 

de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou 

irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em 

contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos 

da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa 

e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, 

contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, 

a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital 

essenciais a sua atividade empresarial. (grifos nossos). 

 

No mesmo sentido, conforme ensinamentos de Maria Helena Diniz: 

 

[...] o devedor de empréstimo obtido junto ao credor transfere a este, em garantia, 

a propriedade de determinado bem ou de determinado crédito de sua 

titularidade [...] uma das principais obrigações do devedor fiduciante é não dispor 

da coisa alienada fiduciariamente, onerosa ou gratuita, porque o bem não mais lhe 

pertence, é da propriedade do seu credor. (grifos nossos).31 

 

Ocorre que, em sentido contrário ao quanto previsto na legislação, é comum que sejam 

proferidas decisões que deferem pedidos de recuperações judiciais e acabam incluindo os 

créditos garantidos por alienação fiduciária dentro do passivo das empresas devedoras, de modo 

que esses credores ficam impossibilitados de prosseguir com a execução de suas garantias. 

Assim, atualmente, grande parte dos credores tem receio em formalizar esse tipo de 

garantia, em razão de decisões surpresas que possam afetar em muito a segurança jurídica do 

país. Isso acaba impactando diretamente nas empresas que precisam de aporte para desenvolver 

suas culturas e permitir seu crescimento e manutenção dos empregos e de sua função social, tão 

necessária.  

Em consulta a algumas decisões proferidas nesse sentido, ou seja, que acabaram 

incluindo créditos garantidos por Alienação Fiduciária na recuperação judicial, evidencia-se 

que, de forma geral, foram baseadas como se os bens objeto de alienação fiduciária, em regra e 

genericamente, fossem sempre bens de capital essenciais, que não podem ser retirados durante 

o prazo de suspensão – o que não faria qualquer sentido para o produto agropecuário em si, que 

acaba sendo consumido -, conforme Parágrafo Terceiro, do Artigo 49, da Lei de Recuperação 

de Empresas e Falências, destacado acima.  

Sendo assim, importante destacar o conceito de bens de capital, conforme previsto no 

Artigo 2º do Decreto 2.179, de 18 de março de 1997, que dispõe sobre a concessão de incentivos 

fiscais: 

Art. 2º [...] 

                                                 
31 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil: Direito das Coisas. São Paulo: Saraiva, 2007. 
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I – “Bens de Capital”: máquinas, equipamentos, inclusive de testes, ferramental, 

moldes e modelos para moldes, instrumentos e aparelhos industriais e de controle 

de qualidade, novos, bem como os respectivos acessórios, sobressalentes e peças 

de reposição, utilizados no processo produtivo e incorporados ao ativo 

permanente; 

II – “Insumos”: matérias-primas, partes, peças, componentes, conjuntos e 

subconjuntos, acabados e semi-acabados, e pneumáticos, destinados aos produtos 

relacionados no inciso IV; (grifos nossos). 

 

Ainda, de acordo com artigo publicado por Ana Claudia Alem e Ronaldo Martins 

Pessoa, economistas do BNDES:  

 

Sob a categoria de uso genérica “bens reunidos bens extremamente distintos como 

máquinas e equipamentos propriamente ditos – associados à indústria mecânica – e 

ônibus e caminhões – referentes à indústria de material de transporte. Na verdade, o 

que define um bem como de capital é a sua utilização em contínuos processos 

produtivos de outros bens e serviços, sem que sofra transformação, como ocorre 

com os insumos. Sendo assim, um bem pode ser ou não caracterizado como de 

capital de acordo com o seu uso. Por exemplo, a geladeira de uma residência 

destinada à conservação dos alimentos da família é um bem de consumo durável, 

enquanto a mesma geladeira utilizada em um restaurante é um bem de capital. (grifos 

nossos).32  

 

Ou seja, deve haver clara distinção entre as mercadorias objeto da alienação fiduciária 

e, quando se tratar de bens móveis, como, por exemplo, as mercadorias produzidas pelo 

devedor, ou de bens imóveis, como, por exemplo, o armazém onde as mercadorias estão 

depositadas, o credor não deve se submeter aos efeitos da recuperação judicial.  

Evidencia-se, portanto, a importância do registro do contrato, de se descrever à exaustão 

o objeto da alienação fiduciária e, ainda, de fazer uma pesquisa sobre ônus. Ademais, deve 

haver agilidade em eventual execução e, se possível, também envolver um terceiro 

especializado para realizar o monitoramento ou o fiel depósito das mercadorias objeto da 

alienação, para os serviços de monitoramento, fiel depositário e/ou avaliação, tendo em vista 

que os bens permanecem sobre a posse do devedor. 

Cabe, por fim, ao Judiciário, obedecer ao ordenamento jurídico, visando que quando 

sujeita o produto agrícola objeto de alienação fiduciária a uma recuperação judicial, embora 

tente proteger especificamente aquela empresa em recuperação judicial acaba por causar efeito 

dominó em todo o mercado agrícola, já que diante desse cenário de insegurança jurídica, todo 

o mercado passa a não ter mais interesse em financiar o produto objeto de alienação fiduciária, 

                                                 
32 ALEM, Ana Claudia e PESSOA, Ronaldo Martins. O setor de bens de capital e o desenvolvimento econômico: 

quais são os desafios?. BNDES Setorial, v. 22, p. 71 – 88, 2005. Disponível em: 

<https://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/bnset/set

2203.pdf>. Acesso em 07 de março de 2019. 
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que contrariamente ao que rege a Lei de Recuperação de Empresas e Falências, acaba por ser 

incluído no plano. 

 

3.1.3 Certificados de Depósito Agropecuários e Warrants Agropecuários 

 

A Lei nº 11.076 de 30 de dezembro de 2004, conforme anteriormente mencionada, 

surgiu como um mecanismo para fomentar o agronegócio, tendo em vista que a possibilidade 

de emissão de títulos representativos de promessa de entrega das mercadorias transforma a 

simples guarda de produtos em oportunidades negociais, viabilizando não só a comercialização 

dos títulos, mas, também, o financiamento de carregamento de estoques. 

Para melhor entendimento, veja-se o que ensina Fábio Ulhoa Coelho acerca desta 

atividade: 

 

Pelo contrato de armazenamento, o armazém-geral (depositário) recebe, para 

guarda e conservação, mercadorias do contratante (depositante) e obriga-se a 

restituí-las, ou entregá-las a terceiros portadores dos títulos armazeneiros 

correspondentes (warrant e conhecimento de depósito), assim que solicitadas. (grifos 

nossos).33 

 

Nesse sentido, o Certificado de Depósito Agropecuário (CDA) é um título de crédito 

que representa a promessa de entrega do produto representado e descrito na cártula, sendo que 

esse produto deve ser necessariamente agropecuário e estar depositado em um armazém geral 

agropecuário.  

Em contrapartida, o Warrant Agropecuário (WA) é um título que confere o direito de 

penhor sobre o produto depositado no armazém e devidamente representado no Certificado de 

Depósito Agropecuário.  

Ambos são títulos de crédito executivos extrajudiciais, portanto, regidos por si só. O 

portador que apresenta os referidos instrumentos ao depositário tem o direito de retirar a 

mercadoria, enquanto o depositário possui o dever de entregá-los. 

Dessa forma, o CDA e o WA devem ser emitidos simultaneamente pelo armazém geral 

(“Depositário”), a pedido do proprietário da mercadoria (“Depositante”), podendo circular 

separadamente, mediante endosso, os quais devem ser devidamente registrados na B3 (que é 

fruto da fusão entre BM&FBovespa e Cetip). Ainda, em razão desse registro, há possibilidade 

de negociação dos títulos em mercados de bolsa e de balcão. 

                                                 
33 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 2012. 3 v. 
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Ainda, de acordo com o quanto previsto no Artigo 5º da Lei nº 11.076, o CDA e o WA 

devem indicar a denominação do título, número de controle (que deve ser o mesmo para cada 

conjunto de CDA e WA), menção de que o depósito do produto se sujeita às leis aplicáveis, 

identificação, qualificação e endereços do depositante e do depositário, identificação comercial 

do depositário, endereço completo do local do armazenamento, descrição e especificação do 

produto, peso bruto e líquido, forma de acondicionamento, valor dos serviços de armazenagem, 

conservação e expedição, a periodicidade de sua cobrança e a indicação do responsável pelo 

seu pagamento, identificação do segurador do produto e do valor do seguro, data do 

recebimento do produto e prazo do depósito, data de emissão do título, identificação, 

qualificação e assinatura dos representantes legais do depositário, identificação precisa dos 

direitos que conferem e demais dados relevantes exigidos pela lei ou pelo tipo de mercadoria 

armazenada. 

Resta claro, portanto, a necessidade de envolvimento de um terceiro na relação entre 

proprietário da mercadoria (Depositante) e seu credor (que figurará como Endossatário dos 

títulos). Esse terceiro será responsável pela emissão dos títulos de CDA/WA e figurará como 

depositário das mercadorias. Assim, a partir da formalização de um contrato de comodato, 

constitui uma filial de armazém geral agropecuário na unidade armazenadora, atuando de forma 

totalmente independente, gerindo o recebimento de produtos e emissão dos títulos.  

O Depositário assume a obrigação de guardar, conservar, mantendo a qualidade e a 

quantidade do produto recebido em depósito e de entregá-lo oportunamente. Sendo assim, é 

evidente a necessidade de utilizar serviços de armazenagem que requerem análise do prestador, 

ou seja, do Depositário, para que verifique sua credibilidade, traduzida pela garantia da guarda 

e conservação dos produtos recebidos em depósito, a qualidade dos serviços prestados e tarifas 

competitivas. 

Assim, a utilização dos serviços de armazenagem de terceiros garante credibilidade à 

operação, levando em consideração a garantia da guarda e conservação dos produtos recebidos 

em depósito, os quais podem ser utilizados como garantia para operações de financiamento. 

Ainda, com base na legislação, esse terceiro deve contratar seguro para cobertura dos 

bens objeto dos Certificados de Depósito Agropecuários e Warrants Agropecuários com 

coberturas mínimas também previstas na lei, sendo o credor/endossatário o beneficiário de 

eventual indenização. 

O CDA, se endossado separadamente, confere ao seu portador o direito de 

disponibilidade da mercadoria, limitado ao direito de penhor constituído sobre a mercadoria, 

representado pelo WA. Enquanto, se endossado separadamente o WA, confere ao portador 
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direito real de penhor sobre a mercadoria nele especificada. Dessa forma, apenas se os dois 

títulos forem endossados em conjunto é que conferem ao portador o direito de dispor, com toda 

a liberalidade, da mercadoria depositada. 

São muitos atrativos para a utilização desses títulos, sendo que, atualmente, têm sido 

considerados como a melhor forma de instrumentalização de garantias, tanto pelos credores 

quanto pelos produtores, de modo que o CDA e o WA passaram a ser considerados como moeda 

para os produtores rurais, já podem vender o CDA como se estivessem vendendo o produto ou 

contratar empréstimos com o WA. 

Esses títulos não estão sujeitos aos efeitos de recuperação judicial e falência, tendo em 

vista o quanto disposto no Artigo 12 da Lei 11.076: “Art. 12. Emitidos o CDA e o WA, o produto 

a que se referem não poderá sofrer embargo, penhora, seqüestro ou qualquer outro embaraço 

que prejudique a sua livre e plena disposição.”. 

Há, ainda, uma série de benefícios fiscais para os portadores de títulos de CDA/WA, 

como, por exemplo, do Convênio ICMS nº 30/2006, que prevê a isenção de ICMS na circulação 

até a transferência de propriedade da mercadoria (retirada). Ademais, há isenção de IOF (Lei 

11.076 - “Art. 18. As negociações do CDA e do WA são isentas do Imposto sobre Operações 

de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários.”) e isenção do IR 

para PF (Lei 11.033/2004 – “Art. 3º. Ficam isentos do imposto de renda: (...) IV - na fonte e na 

declaração de ajuste anual das pessoas físicas, a remuneração produzida por CDA e WA”). 

Com relação ao procedimento para formalização desses títulos, o Depositante deve 

inicialmente entregar, de forma física, a mercadoria ao Depositário acompanhada de nota fiscal 

de remessa para fins de armazenagem e carta de solicitação de emissão. Ainda, por meio da 

carta de solicitação de emissão, o Depositante declara ser o proprietário do produto, estando 

livre e desembaraçado de quaisquer ônus, e outorga, em caráter irrevogável, poderes ao 

Depositário, para que este possa proceder à transferência da propriedade da mercadoria ao 

Endossatário do título. 

Após, o Depositário, já tendo constituído sua filial de armazém agropecuário no local, 

passa a guardar o produto e emite os Certificados de Depósito Agropecuários e Warrants 

Agropecuários, entregando-os ao Depositante, para que este, por sua vez, possa negociá-los no 

mercado. 

Assim, tendo em vista a obrigatoriedade de registro dos títulos em sistema de registro e 

de liquidação financeira de ativos autorizado pelo Banco Central do Brasil: B3, no prazo de 30 

dias, contado a partir da emissão dos títulos, o Depositante deve proceder com o endosso-
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mandato à instituição Custodiante (entidade registradora autorizada), que registrará os títulos 

em nome do Endossatário, credor da operação. 

No que se refere à retirada do produto, seu processo de execução é extrajudicial. Ou 

seja, basta que o CDA e o WA sejam apresentados para o depositário que a mercadoria descrita 

nos títulos deverá ser entregue. Nesse sentido, o Endossatário dos títulos solicitará a baixa do 

registro eletrônico, requerendo ao Custodiante o endosso na cártula e sua entrega. Com a 

entrega dos títulos ao Depositário, o Endossatário adquire a propriedade do produto nele 

descrito, enquanto o Depositante recebe nota fiscal para baixa no estoque. 

Vale destacar que, de acordo com as previsões legais, são condições para a retirada das 

mercadorias, objeto dos títulos, o pagamento integral dos serviços e custos de armazenagem 

incorridos pelo Depositário, bem como o cumprimento das obrigações tributárias relativas à 

operação (ICMS). 

Cumpre-se, ainda, explicar quão fundamental é o respeito ao sistema de depósitos e 

CDAs/WAs para o mercado agrícola brasileiro. 

Imagine-se, por exemplo, que uma empresa produtora, de nome “P”, necessita de crédito 

junto a um fornecedor “F”. Como se trata de um produtor, o que este possui como moeda de 

troca a seu fornecedor será o seu produto. 

Logo, precisando “P” de um milhão de reais, por exemplo, poderia entregar, em 

contrapartida a “F”, 50.000 (cinquenta mil) sacas de seu produto. 

Imagine-se o volume e espaço ocupado para o depósito destas sacas de produto, e se 

perceberá que na maioria das situações o fornecedor sequer terá local para armazenar este 

produto. E, aliás, mesmo que haja espaço, o simples transporte da mercadoria de um local para 

o outro representaria um custo que inviabilizaria a própria operação. 

Assim, uma vez depositado o produto junto ao Depositário, o fornecedor “F” assegura-

se de que, sendo emitido os correspondentes CDAs/WAs e endossados em seu favor, aquelas 

sacas de produto passam à sua propriedade.  

E, a qualquer momento, basta o endossatário apresentar-se com os CDAs/WAs perante 

o Depositário para poder retirar o produto depositado e dar a ele o destino que desejar, nos 

termos da lei específica e, ainda, do artigo 894 do Código Civil de 2002: 

 

Art. 894. O portador de título representativo de mercadoria tem o direito de 

transferi-lo, de conformidade com as normas que regulam a sua circulação, ou de 

receber aquela independentemente de quaisquer formalidades, além da entrega do 

título devidamente quitado.” (grifos nossos). 
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 Ou, se preferir, poderá também, a qualquer momento, vender este produto depositado a 

um terceiro, sem qualquer custo de transporte, bastando fazer novo endosso dos CDAs/WAs. 

Desta forma, o Depositário sequer sabe quem será o proprietário que poderá lhe apresentar os 

títulos, característica do próprio título, criado justamente para circular no mercado. 

 Dessa forma, extinguir o sistema de CDAs/WAs significaria para o mercado agrícola, 

na prática e por analogia, o mesmo que extinguir as contas correntes do sistema bancário! Sem 

a certeza de que os CDAs/WAs são aptos a transferir a propriedade dos bens depositados, o 

titular do título teria, a cada momento, que fazer o transporte físico e deslocamento de toda a 

produção de um local para o outro!  

 Imagine-se isto nas estradas diariamente, quando se sabe que, com o sistema de 

CDAs/WAs, várias trocas de propriedade dos bens podem ocorrer durante um mesmo dia, 

garantindo a liquidez necessária ao mercado. 

 Trata-se, a toda prova, de algo absolutamente inconcebível, e que inviabilizaria qualquer 

atividade agrícola nos dias atuais, de modo que não se pode deixar que os CDAs/WAs percam 

a força dentro do mercado nacional. 

 Assim, há que se ressaltar a importância de títulos como estes, criados justamente para 

fomentar o agronegócio, e que não estão sujeitos a uma recuperação judicial,  porque uma vez 

endossados no mercado, o endossatário se torna o proprietário da mercadoria e, portanto, aquele 

produto não mais pertence ao patrimônio da empresa depositante – esteja ou não em 

recuperação judicial.  

 Dessa forma, o CDA/WA deve ser utilizado de forma consciente por todas as partes, eis 

que aquele que negocia os títulos pode alcançar juros de financiamento mais baratos porque 

oferece segurança para o credor, no entanto, o depositante deve saber que em caso de 

inadimplemento, trata-se de título executivo extrajudicial e, mediante sua apresentação ao 

depositário, o endossatário retira o produto sem necessidade de medida judicial e independente 

da situação financeira do depositante. 

 Trata-se, portanto, de instrumento que gera novas fontes de financiamento do 

agronegócio, trazendo o conforto necessário aos credores, de modo que se sintam estimulados 

a investir no mercado brasileiro.  
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4 PRINCIPAIS DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA CONCESSÃO DE 

CRÉDITOS PARA EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

 

É fundamental que se confira às normas de recuperação e falência a segurança jurídica 

necessária, conferindo a estas a maior clareza e precisão possível, dirimindo as possibilidades 

de interpretação divergente para que não fique prejudicado o planejamento das atividades das 

empresas e, também, de seus credores, que investem recursos nas respectivas atividades. 

Nesse sentido, a Lei de Recuperação de Empresas e Falências deve ser aplicada à risca 

e devem ser retiradas do mercado as sociedades e empresários que não forem recuperáveis, isto 

para evidenciar que o instituto é aplicável (e efetivo) para as sociedades que façam bom uso 

dele, não funcionando como uma forma de “carta branca” que possibilita aos devedores agirem 

com má fé e imprudência no desenvolvimento de suas atividades. 

Havendo segurança jurídica, por meio da preservação de garantias constituídas e 

protegidas nos exatos termos da lei e efetiva recuperação das empresas, haverá um claro 

incentivo à aplicação de recursos por bancos, tradings e todos os tipos de credores, fomentando 

o mercado financeiro para que invista novamente em empresas brasileiras, especialmente no 

ramo do agronegócio, que carece de altíssimos investimentos.  

Assim, é fundamental que os credores participem ativamente no processo de 

recuperação, de modo que, ao diligenciar para defesa de seus interesses e recebimento de seus 

créditos inadimplidos, melhorem gradativamente os resultados obtidos com esses processos, 

diminuindo a possibilidade de fraude dos devedores ou eventual uso incorreto dos recursos da 

empresa ou da massa falida. 

Da mesma forma, deve haver definitivo rigor na punição de crimes relacionados à 

falência e recuperação judicial e extrajudicial, punindo com severidade os crimes falimentares, 

para coibir as falências e recuperações fraudulentas, em função do prejuízo social e econômico 

que são capazes de causar.  

Desse modo, resta evidenciado que, atualmente, é preservada a figura da empresa 

devedora, que possui diversas finalidades sociais, em especial com os seus empregados. De 

modo que o cunho da recuperação de ativos passou a ser mera e simplesmente patrimonial, sem 

que seja ofendida a moral do devedor. 

No entanto, há que se dar a devida importância a preservação dos direitos dos credores, 

já que, evidentemente, se tiverem segurança jurídica na operação, investirão novamente naquela 

empresa e outras do setor. Especialmente no que trata à concessão de novos recursos às 

empresas em Recuperação Judicial, o Artigo 67 da Lei de Recuperação de Empresas e Falências 
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concede caráter extraconcursal aos novos empréstimos e valores devidos pela empresa 

recuperanda, que sejam contratados após o deferimento da Recuperação senão vejamos:  

 

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. (grifos nossos). 

 

Ou seja, há incentivo legal para novas contratações, tendo em vista que, em eventual 

processo de falência, esses credores possuem preferência sobre qualquer outro, inclusive 

trabalhista e com garantia real. 

Ainda, é importante destacar, como anteriormente mencionado, a estrutura do DIP 

Financing, utilizada nos Estados Unidos, que serviu de inspiração quando da redação da Lei de 

Recuperação de Empresas e Falências, que prevê a concessão de novos recursos para empresas 

que já ajuizaram seus pedidos. 

Ademais, além de prever a possibilidade de concessão desses recursos, tendo em vista 

todo o exposto nesse trabalho, a ideia da legislação norte americana é de incentivar, de modo 

que há muitos incentivos legais para que financiadores emprestem recursos em operações 

relacionadas ao DIP, especialmente assegurando aos novos credores a prioridade no pagamento 

com relação aos já existentes, assim como previsto na Lei de Recuperação de Empresas e 

Falências. 

Nesse sentido, resta evidenciado que o credor está em posição muito mais favorável 

quando concede créditos e fornece serviços para empresas em recuperação judicial, isto porque 

a devedora precisa adimplir os pagamentos, sob pena de decretação de falência, além disso, 

ainda que ocorra a falência, o credor está em posição extraconcursal, que é a primeira na lista 

para recebimento dos valores.  

Em contrapartida, quando as empresas estão com seu funcionamento regular, sempre há 

um risco, que não é pequeno no ramo do agronegócio, de que ajuízem pedido de recuperação 

judicial, o que sujeitaria os credores a todo o processo de recuperação, provável deságio dos 

créditos e grande carência no pagamento. 

Por fim, deve ser afastada de vez a ideia pejorativa atrelada à antiga concordata, para 

que não haja tanta dificuldade de obtenção de recursos por empresas em crise, de modo que, ao 

menos inicialmente, é necessário conferir, no texto legal, maior segurança jurídica para novos 

financiamentos durante o processo de recuperação e, ainda, deve-se reduzir o período para 
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aprovação desse tipo de financiamento, garantindo-se a prioridade para esses credores, a fim de 

disseminar essa prática no mercado. 

Ainda, os fornecedores e instituições devem conscientizar-se desse cenário favorável 

para concessão de créditos e que as decisões caminhem em concordância ao quanto previsto 

nesse conceito inovador a fim de que o mercado possa seguir nesse sentido, permitindo a 

viabilidade dessas empresas. 

Desse modo, resta evidenciado que há que se haver um equilíbrio entre a busca da 

preservação da empresa e, igualmente, da preservação dos direitos dos credores, para que a Lei 

de Recuperação de Empresas e Falências se torne sustentável, inclusive para garantir a 

segurança jurídica no país e a fomentação dos mais diversos setores, sobretudo o do 

agronegócio, tão relevante para o mercado nacional.  
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