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Breves notas da doutrina nacional sobre o 
polêmico tratamento diferenciado dado 
às instituições financeiras na lei falimentar 
brasileira (ou “Por que os spreads bancários já 
não caíram mais rapidamente no Brasil?”)1 
Guilherme Jurema Falcão2 

Resumo

Trata-se de breve estudo acerca das medidas governamentais editadas, 
ao longo dos últimos quinze anos, com o intuito de reduzir o spread ban-
cário no Brasil. Ênfase dada à Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, 
que instituiu novo tratamento aos créditos bancários na recuperação ju-
dicial e falência de empresas.
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Abstract

This is a brief study of the government measures published over the last 
fifteen years, in order to reduce the banking spread in Brazil. Emphasis on 
Law nº 11101 of February 9, 2005, which established new treatment to 
bank loans in bankruptcy and corporate bankruptcy.
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1 Texto baseado na dissertação de Mestrado intitulada “Os privilégios concedidos aos créditos garantidos, 
de titularidade das instituições financeiras, no âmbito dos processos de insolvência (em Portugal) e 
de falência e recuperação judicial de empresas (no Brasil) à luz do princípio par condictio creditorum”, 
defendida, em 18/11/2011, perante o Júri da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em 
Portugal. 

2 Consultor Legislativo da Área VII – Sistema Financeiro, Direito Comercial, Econômico, Defesa do 
Consumidor.
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“Há muito tempo, o mercado financeiro necessita de um 
título de crédito que espelhe com realidade as relações ju-
rídicas entre as instituições financeiras e seus clientes e 
que, principalmente, torne a formalização das diversas 
operações de crédito menos onerosa e complicada, confe-
rindo maior flexibilidade e agilidade na mobilização do 
crédito, cumprindo assim com a extraordinária função 
econômica para a qual foi concebida a primeira cédula, 
inspirada na legislação italiana, (...)”.

Pois bem, esse era o texto que iniciava a Exposição de Motivos Minis-
terial nº 1433, datada de 15 de agosto de 2001, assinada pelo ex-Ministro 
de Estado da Fazenda, Sr. Pedro Sampaio Malan, que acompanhava a en-
tão Medida Provisória nº 2.160-25, de 23 de agosto de 2001, posterior-
mente reeditada nas versões nºs 2.221, de 4 de setembro de 2001; 2.223, 
de 4 de setembro de 2001, e, finalmente, convertida na Lei nº 10.931, de 
2 de agosto de 2004.

Estava assim introduzido no ordenamento jurídico nacional mais um 
forte instrumento de cobrança de dívidas pelos bancos no Brasil, qual seja 
a “Cédula de Crédito Bancário”!

O argumento, como já repetido incansavelmente outrora, era o mes-
mo: tais mecanismos de cobrança de dívida e recuperação do crédito iriam 
ajudar o sistema bancário a reduzir suas perdas com eventuais inadimple-
mentos e, logo, reduzir seus spreads!

Após o inegável sucesso do bom instituto da alienação fiduciária em 
garantia de bens móveis, concebido desde 1º de outubro de 1969, por 
intermédio do Decreto-lei nº 911, eis que em 1997, por meio da Lei 
nº 9.514, de 20 de novembro, é introduzida no Brasil uma moderna lei 
de alienação fiduciária em garantia de bens imóveis, sendo igualmente 
exaltada como uma formidável garantia que também iria agilizar a reto-
mada do bem imóvel na eventualidade de inadimplemento por parte do 
tomador do crédito e, consequentemente, provocaria uma forte expansão 
na oferta de crédito imobiliário no País aliada, novamente, à redução do 
spread bancário nessas operações.

Mais recentemente, em junho de 2011, foi a vez do famoso “cadastro 
positivo”, introduzido pela Lei nº 12.414, de 2011 (oriunda da Medida 

3 Na versão publicada no Diário do Congresso Nacional, de 22/9/2001, págs. 19.179 e seguintes.
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Provisória nº 518, de 30/12/2010), que foi alardeado como um novo 
mecanismo que iria ajudar o sistema de crédito4: 

“(...) Dessa forma, o mercado de crédito e de varejo pode-
rá diferenciar de forma mais eficiente os bons e os maus 
pagadores, com a consequente redução do risco de crédito 
por operação, que permitirá a redução dos custos vincu-
lados à expansão do crédito de uma forma geral. (...) Em 
suma, com este conjunto de medidas, espera-se dotar o 
País de um arcabouço legal que incentive a troca lícita de 
informações pertinentes ao crédito e às transações comer-
ciais, reduzindo o problema da assimetria de informações 
e proporcionando novos meios para redução das taxas de 
juros e para ampliação das relações comerciais, com a 
adequada proteção da privacidade das pessoas”.

Retrocedendo a anos anteriores ao recente cadastro positivo mencio-
nado, mas ainda no bojo desse robusto “pacotaço” de medidas governa-
mentais que têm o objetivo de incentivar a redução do spread bancário no 
Brasil, o Poder Executivo foi além e empenhou-se fortemente para a mo-
dernização da legislação falimentar brasileira que datava do longínquo ano 
de 1945. Foi em 1993, quando apresentou o então Projeto de Lei nº 4.376, 
que resultou, após quase doze anos de tramitação no Congresso Nacional, 
na importante Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, e conhecida como 
a “Lei da recuperação da empresa brasileira”. Na sua concepção, pensava-se 
em cuidar da falência como um apêndice aos festejados institutos da “recu-
peração judicial” e “recuperação extrajudicial” da empresa brasileira.

Chega-se, assim, ao cerne deste artigo que é a lei brasileira de recu-
peração e falência de empresas. Tendo iniciado sua vigência apenas em 
junho de 2005, essa auspiciosa legislação trouxe alguns dispositivos que 
suscitaram intensa discussão doutrinária, especialmente porque defini-
ram condições especiais e diferenciadas para os credores que, em sua am-
pla maioria, estão enquadrados no segmento das instituições financeiras 
(ou de crédito) no país.

Referimo-nos mais exatamente aos artigos 36 a 45; 49, §§ 3º, 4º e 5º; 
71, inciso I, e 83 da Lei nº 11.101/2005, que trazem disposições que são 
claramente de exclusão da regra geral estabelecida para a universalidade 
dos credores submetidos ao processo de recuperação ou falência no siste-

4 Texto constante da Exposição de Motivos Interministerial nº 171, de 19/11/2010, assinado pelos 
Ministros de Estado da Fazenda, Sr. Guido Mantega, e da Justiça, Sr. Luiz Paulo Teles Ferreira Bar-
reto.
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ma legal brasileiro, com indisfarçável favorecimento a uma categoria de 
credores formada, nomeadamente, por instituições financeiras.

O eminente professor de Direito Comercial da USP e juiz Manoel 
Justino Bezerra Filho5, ao comentar o § 3º do art. 49 da lei brasileira – 
que relaciona os créditos sujeitos ao processo de recuperação judicial da 
empresa – tece ácidas críticas a esse respeito: 

“(...) 11. Esta disposição foi o ponto que mais diretamen-
te contribuiu para que a Lei deixasse de ser conhecida 
como ‘lei de recuperação de empresas’ e passasse a ser co-
nhecida como ‘lei de recuperação do crédito bancário’, ou 
‘crédito financeiro’, ao estabelecer que tais bens não são 
atingidos pelos efeitos da recuperação judicial. Ou seja, 
praticamente todos os bens da empresa que forem obje-
to de alienação fiduciária, arrendamento ou reserva de 
domínio, não estarão englobados pela recuperação. Fica-
rá extremamente dificultada qualquer recuperação, se os 
maquinários, veículos, ferramentas etc., com o quais a 
empresa trabalha e dos quais depende para o seu funcio-
namento, forem retirados”.

Do mesmo modo, Manoel Justino6 faz crítica muito procedente ao § 
4º desse mesmo art. 49, que exclui da sujeição ao processo de recuperação 
judicial as “importâncias entregues ao devedor, em moeda corrente nacio-
nal, decorrente de adiantamento a contrato de câmbio para exportação”7:

“(...) O § 4º também será um sério óbice à possibilidade 
de se conseguir uma efetiva recuperação. Com a inserção 
do País no processo de globalização, que pelo menos por 
ora parece irreversível, houve um esforço e um incentivo 
muito grandes no sentido de produção para exportação. 
E, em contrato de exportação, a grande possibilidade de 
capitalização da empresa nacional surge da concessão, 
por parte dos bancos, do adiantamento por conta do con-
trato de câmbio. (...)”.

5 BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Nova Lei de Recuperação e Falência Comentada. p. 136 e ss. 
3ª ed. São Paulo: RT, 2005.  

6 Op. cit. p. 136.

7 A restituição em dinheiro prevista no art. 86, inciso II, da Lei nº 11.101/05. Tal previsão de resti-
tuição em dinheiro nas operações relacionadas com “adiantamento de contratos de câmbio (ACC)”, 
para os casos de concordata e falência, já constava do art. 75, § 3º, da Lei nº 4.728, de 14/7/1965.
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No entanto, a despeito da regra que impõe a não sujeição desses cré-
ditos, Manoel Justino8 entende que a lei não proibiu a inclusão deles no 
plano de recuperação:

“(...) Como determina o parágrafo ora sob exame, 
também tal valor não estará sob os efeitos da recupera-
ção judicial. Observe-se, porém, que mesmo estando o 
adiantamento de contrato de câmbio fora do alcance da 
recuperação, ainda assim não será possível o pedido de 
restituição, por ausência de previsão legal; a possibilidade 
de pedido de restituição para tal tipo de crédito apenas 
existe para o caso de falência (inciso II do art. 86).

Sem embargo dos malefícios que defluem de tal disposi-
ção, ainda assim é necessário ressaltar que a Lei, ao dizer 
que tais créditos não se submetem à recuperação judicial, 
mesmo assim não proibiu a inclusão deles no plano. Se 
houver – embora extremamente improvável – anuência 
do credor, estes valores podem ser incluídos na decisão que 
concede a recuperação na forma do art. 58, se houver 
concordância do credor”.

Ainda em relação a esse importante art. 49 da lei brasileira, vale men-
cionar os comentários que o autor faz em relação ao seu § 5º:

“(...) Este parágrafo estabelece que, em caso de haver dé-
bitos garantidos pignoraticiamente por títulos de crédi-
to, direitos creditórios, aplicações financeiras ou valores 
mobiliários, todos papéis que ao menos teoricamente se 
transformam em dinheiro no momento do vencimento, 
em tais casos as garantias podem ser substituídas ou re-
novadas.

Um exemplo demonstra a extensão exata deste artigo. 
Se o devedor tem um débito com um banco e entregou 
a este banco notas promissórias de terceiro, este terceiro, 
não sujeito a qualquer efeito da recuperação, deverá fazer 
normalmente o pagamento quando do vencimento. Em 
uma situação normal, o banco abateria o valor recebido 
da dívida e ficaria com o dinheiro. Este parágrafo prevê 
que aquela garantia pode ser substituída e, portanto, o 

8 Op. cit. p. 137
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dinheiro recebido viria diretamente para a empresa em 
recuperação. (...)”.

Ainda quanto a essas significativas exceções feitas pela Lei na fase da 
recuperação judicial do devedor, previstas nos §§ 3º e 4º do art. 49, pode-
se recorrer às seguintes explicações de Fábio Ulhoa Coelho 9:

“Também estão excluídos dos efeitos da recuperação ju-
dicial o (credor) fiduciário, o arrendador mercantil ou o 
negociante de imóvel (como vendedor, compromitente ven-
dedor ou titular de reserva de domínio) se houver cláusula 
de irrevogabilidade ou irretratabilidade no contrato.

Igualmente, os bancos credores por adiantamento aos ex-
portadores (ACC) não se sujeitam aos efeitos da recupe-
ração judicial. (...)

Os credores posteriores à distribuição do pedido estão ex-
cluídos porque, se assim não fosse, o devedor não conse-
guiria mais acesso a nenhum crédito comercial ou bancá-
rio, inviabilizando-se o objetivo da recuperação.

Os titulares de determinadas garantias reais ou posições 
financeiras (fiduciário, ‘leasing’ etc.) e os bancos que ante-
ciparam recursos ao exportador em função de contrato de 
câmbio excluem-se dos efeitos da recuperação judicial para 
que possam praticar juros menores (‘spreads’ não impacta-
dos pelo risco associado à recuperação judicial), contribuin-
do a lei, desse modo, com a criação do ambiente propício à 
retomada do desenvolvimento econômico”. (grifei)

Nesse sentido, é curioso constatar que tal prognóstico, feito pelo ilus-
tre autor ainda na segunda edição de sua obra em meados do ano de 
2005, não se confirmou, conforme se comentará logo mais adiante.

Por ocasião do disciplinamento do plano especial de recuperação judi-
cial para as microempresas e empresas de pequeno porte, a lei brasileira es-
tabeleceu, mais uma vez, uma exceção à regra geral de submissão dos credo-
res a esse plano, na medida em que assim dispôs no inciso I do seu art. 71:

“Art. 71. O plano especial de recuperação judicial será 
apresentado no prazo previsto no art. 53 desta Lei e limi-
tar-se-á às seguintes condições:

9 COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas. p. 
131/132. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2005.
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I – abrangerá exclusivamente os créditos quirografários, 
excetuados os decorrentes de repasse de recursos oficiais e os 
previstos nos §§ 3º e 4º do art. 49 desta Lei; (...)” (grifei)

Parece-nos que o Legislador inicialmente não pretendia limitar o al-
cance do plano de recuperação das microempresas e empresas de pequeno 
porte (MPEs) tão somente aos credores comuns, sem garantia, como são 
considerados os quirografários. Ao menos não era o que continha o art. 
48 do superado PL nº 4.376/1993, na sua redação final aprovada na 
Câmara dos Deputados:“Estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial 
todos os credores anteriores ao pedido”. Como visto, a intenção era de se 
ampliar o alcance da lei para todo o universo de credores, não havendo 
previsão para sua limitação.

Por certo, tal restrição foi somente inserida ao longo da tramitação do 
projeto de lei no Senado Federal após sucessivas interferências dos interes-
ses do sistema bancário nacional junto àquela Câmara Alta.

Parece-nos que não pode haver razoabilidade ou efetiva aplicação do 
princípio de isonomia do alcance da norma quando se busca fragilizar as 
microempresas em favorecimento de uma (ou mais) classe de credores, sem 
que se tenha inevitavelmente um forte desequilíbrio no concurso de credo-
res, culminando com o insucesso do processo de recuperação desse devedor.

É sabido que, no contexto econômico atual, as microempresas e em-
presas de pequeno porte possuem no seu elenco de credores uma fatia de 
20 a 30% destinada aos credores bancários. Portanto, mantê-los afastados 
do processo de recuperação judicial dessas empresas se constitui num óbi-
ce intransponível ao sucesso do instituto idealizado pelo legislador para 
permitir o soerguimento do empreendimento empresarial com todas as 
boas consequências que daí podem derivar.

Novamente demonstrando uma clara contrariedade com mais essa ex-
cepcionalidade inserida na lei, Manoel Justino10 assim comentou a questão:

“(...) À semelhança da concordata preventiva na lei an-
terior, o plano especial de recuperação abrange apenas os 
créditos quirografários e, mesmo entre os quirografários, 
ficam excluídos aqueles decorrentes de repasse de recur-
sos oficiais. Os parágrafos citados do art. 49 são aqueles 
que favorecem o capital financeiro de uma forma geral, 
excluindo da recuperação os débitos relativos a alienação 
fiduciária, arrendamento e outros, bem como os valores 

10 Op. cit. p. 183.
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devidos a títulos de adiantamento de contrato de câmbio 
(...)”. (grifei)

Sobre a mesma estranha exceção, assim também se manifestou critica-
mente Carlos Henrique Abrão11:

“(...) Excetuam-se do quadro de quirografários os credo-
res que se relacionam com valores considerados recursos 
oficiais e ainda os que envolvem adiantamento de câm-
bio (ACC), por estarem referidos negócios fora da sujeição 
no plano de recuperação judicial.

Destarte, a reorganização societária de microempresa e 
de empresa de pequeno porte se adstringirá aos credores 
quirografários, todos considerados comuns, fato que cri-
ticamos porque não se trata de recuperar apenas e tão-
somente o crédito, mas a própria empresa como um todo 
envolvendo o passivo genérico e nada restrito à categoria 
específica sem interferência na importância do negócio 
empresarial. (...)” (grifei)

Quando a questão da excepcionalidade dos créditos bancários está 
inserida no contexto da falência, Manoel Justino12 repete suas críticas ao 
inciso II do art. 83 da lei, conforme já expunha sua estranheza com tal 
diferenciação no tocante à classificação dos créditos na falência:

“(...) A seguir, atendendo à pressão do sistema bancário 
nacional e internacional, já extremamente privilegiado em 
diversas passagens da Lei, em segundo lugar estão classi-
ficados os créditos garantidos, limitados ao valor do bem 
gravado. Como a prática dos negócios demonstra, o em-
presário, para conseguir crédito no sistema financeiro, tem 
que oferecer bens em garantia real e, normalmente, estas 
garantias são em valor bastante superior ao crédito forneci-
do. Embora esta classificação agregada de última hora à lei 
tenha vindo por pressão do setor bancário, evidentemente 
favorecerá a qualquer credor com garantia real”.

11 ABRÃO, Carlos Henrique et alli. Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência. p. 180. 
São Paulo: RT, 2005

12 Op. cit. p. 204
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Ao se referir e explicar, com base no art. 83 da lei, a preferência dos 
créditos com garantia real sobre os créditos fiscais, o posicionamento de 
Fábio Ulhoa Coelho13 foi claro:

“Após os créditos titulados pelos empregados e equiparados, 
a preferência na ordem de classificação dos credores da fali-
da recai sobre os dotados de garantia real.

A preferência sobre os créditos fiscais – introduzida no di-
reito brasileiro pela nova Lei de Falências – visa atenuar os 
prejuízos a que esses últimos podem se expor, socializando 
o risco associado à insolvência do devedor com a sociedade 
como um todo. A intenção última do legislador foi criar 
as condições para o barateamento dos juros bancários, me-
dida destinada a acentuar o desenvolvimento econômico 
do País, em atendimento, portanto, ao interesse público. 
Como a maioria dos credores com garantia real são os 
bancos, aposta-se que a inversão na ordem de classificação 
aumentará o volume de recuperação dos créditos abertos a 
empresários ou sociedades empresárias e, consequentemen-
te, levará à prática de ‘spreads’ menores”. (grifei)

 Pela intensidade e alto grau de assertividade do que escreveu Fábio 
Ulhoa Coelho, torna-se pertinente aqui reproduzir a nota do mesmo au-
tor14, quando se referiu à sua participação em audiência pública na Co-
missão de Assuntos Econômicos do Senado Federal do Brasil, por ocasião 
da tramitação do então projeto da atual lei de falências, tendo sentencia-
do, em tom quase profético, sobre o que iria se verificar hoje, após sete 
anos de vigência da lei brasileira:

“Na audiência pública de que participei na Comissão de 
Assuntos Econômicos do Senado Federal, para discussão 
do projeto de lei, manifestei-me nos seguintes termos acer-
ca desse objetivo da reforma (contribuir para a redução 
dos juros bancários): ‘Não devemos alimentar esperanças 
vãs. Tenho como clientes diversos bancos e, por isso, acho 
que entendo como raciocinam os banqueiros. A reforma 
da lei de falência deve contribuir para a redução dos riscos 
associados à inadimplência e insolvência, mas ninguém se 

13 COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas. p. 
219. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2005.

14 Ibidem.
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iluda que, logo no dia seguinte, os ‘spreads’ estarão redu-
zidos. Os banqueiros, primeiro, irão dizer que não estão 
reduzindo os juros porque ainda não se manifestaram os 
efeitos das inovações. E é fato: os ‘spreads’ baseiam-se não 
só em projeções (futuro) como em estatísticas (passado). 
Somente após algum tempo, a contribuição da nova lei de 
falências irá se traduzir em dados estatísticos que influem 
a composição dos juros. Mas mesmo depois de a reforma 
frutificar haverá banqueiros mantendo seus juros altos 
alegando um outro pretexto qualquer. A reforma deve ser 
feita, mas não vamos depositar nela falsas ilusões”. (grifei)

Com a mesma preocupação esboçada acima por Ulhoa Coelho, já nos 
manifestávamos15, por ocasião de um ensaio crítico a esse direcionamento 
da nova lei brasileira:

“Outro tema não menos polêmico e que já demanda uma 
profunda revisão pela Câmara Alta diz respeito à sus-
pensão, no âmbito da recuperação judicial, de todas as 
ações ou execuções contra o devedor relativas a créditos 
decorrentes de financiamento de valores a receber, garan-
tidos por penhor sobre direitos creditórios; por títulos de 
crédito; valores mobiliários e aplicações financeiras.

O privilégio, concedido a uma determinada classe de cre-
dores - no caso, especialmente, as instituições financeiras -, 
é absolutamente descabido, face à violação do princípio da 
‘par condictio creditorum’, consagrado pelo direito concur-
sal com o fito de assegurar a igualdade de condições de todos 
os credores, incluídos os trabalhistas e os fiscais, no processo 
de recuperação judicial. Sob o forte argumento de estímulo 
à redução dos denominados ‘spreads’ bancários, houve um 
insistente apelo do Poder Executivo para manutenção da 
exclusão dessa categoria de créditos do rol de credores que 
se sujeitariam à norma de suspensão das ações e execuções, 
como indispensável mecanismo de trégua para a reorgani-
zação da empresa em crise econômica e financeira. (...)”

15 FALCÃO, Guilherme Jurema; ANDRADE JUNIOR, Milso Nunes. A recuperação judicial de mi-
croempresas e empresas de pequeno porte e outros aspectos controversos da nova lei falimentar 
brasileira.  Brasília: Revista Plenarium, Volume nº 3, Ano III, p. 276/277. Editora da Câmara dos 
Deputados do Brasil, 2006.
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Marcos Andrey de Sousa16, ao defender que o legislador brasileiro 
procurou evitar que a força da garantia fosse comprometida e trouxes-
se inevitáveis consequências nas taxas de juros, buscou uma análise de 
cunho mais comparativo entre o art. 49 da atual lei e os dispositivos já 
revogados do DL nº 7.661/45:

“(...) o caput do artigo 49 estabelece, como regra geral, que 
todos os créditos se sujeitam aos efeitos da recuperação. 
Porém, a própria lei tratou de estabelecer as exceções.

Os §§ 3º e 4º do artigo 49 apontam expressamente os cré-
ditos excluídos. O primeiro deles refere-se àqueles créditos 
em que o credor é proprietário do bem objeto do negócio 
ou oferecido em garantia. Note-se que não corresponde 
exatamente a todos os créditos com garantia real, eis que 
esta, na maioria das vezes, é representada por bem que se 
mantém na propriedade do devedor, mas que é onerado 
para garantir a eventual inadimplência de determinado 
negócio jurídico.

Em todos os negócios mencionados no artigo 3º 17, toda-
via, os respectivos credores são proprietários do bem que 
os garante, razão pela qual a lei optou por excluí-los da 
sujeição ao plano sob pena de enfraquecimento da garantia 
e, consequentemente, do aumento do risco do negócio com 
inevitável influência nas taxas de juros (‘spreads’). Mesmo 
assim, para viabilizar a recuperação com a manutenção da 
atividade do empresário, a lei restringiu a possibilidade de 
retirada dos referidos bens de capital essenciais a sua ativi-
dade empresarial pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias 
a contar do deferimento do processamento da recuperação. 

No § 4º do mesmo artigo 49 a lei exclui dos efeitos da re-
cuperação os créditos decorrentes de adiantamento de con-
trato de câmbio (ACC), certamente em decorrência de sua 
importância no financiamento das exportações pelos baixos 
custos incidentes. Note-se que também neste caso os recursos 
ainda não incorporam ao patrimônio do devedor.

16 LUCCA, Newton de; LISBOA, Roberto Senise; et alli. Comentários à Nova Lei de Recuperação de 
Empresas e de Falências. p. 235/236. 1ª ed. São Paulo: Editora QuartierLatin do Brasil, 2005.

17 Corrige-se: na verdade, o autor aqui quis se referir ao parágrafo 3º (e não ao artigo 3º) do art. 49 da 
lei falimentar brasileira.
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Tais exclusões, a nosso ver, não representam modificação 
em relação ao regime anterior, já que tais créditos eram 
sujeitos a pedido de restituição, tanto na falência quanto 
na concordata, pelo que dispunham os artigos 76 e 166 
do Decreto-Lei 7.661/45, justamente pelo fato dos bens 
estarem nas mãos do devedor, mas são decorrentes de um 
direito real do credor”. (grifei)

Em que pese essa posição do autor18, assumindo a identidade do atual 
artigo 49 com o pedido de restituição então previsto no revogado decre-
to-lei, o mesmo faz uma ressalva oportuna:

“Importante salientar que os créditos com garantia real 
não estão excluídos dos efeitos da recuperação judicial. É 
que a regra do artigo 50, § 1º, cuida apenas de eventual 
alienação dos bens dados em garantia, cuja previsão deve se 
sujeitar à concordância do respectivo credor. Assim, as con-
dições da obrigação, incluindo prazos e encargos, podem ser 
amplamente modificadas pelo plano de recuperação. Tanto 
que a legislação estabelece uma classe específica para este 
tipo de crédito na assembleia e no comitê de credores”. 

Já com relação aos créditos garantidos com penhor, tratados no § 5º 
do art. 49 da lei falimentar brasileira, o autor19 teceu uma didática expli-
cação:

“O § 5º do artigo 49 traz uma importante regra. Trata 
de créditos que são garantidos por penhor, sobre títulos 
de crédito, direitos creditórios, aplicações financeiras ou 
valores mobiliários. Neste caso, o devedor contrai deter-
minada dívida e, em garantia ao cumprimento da obri-
gação contraída, oferece ao credor determinado papel que 
documenta um crédito que possui perante terceiro ou que 
pode ser transformado em dinheiro (valores mobiliários), 
como ainda outros direitos creditórios que possui.

 As obrigações cujos direitos do devedor foram oferecidos em 
garantia ao credor (título de crédito, por exemplo) podem 
se vencer, e os terceiros podem efetuar os devidos pagamen-
tos ou restituições. Na prática, o credor recebe o valor e 
abate do valor do crédito que possui perante o devedor.

18 Op. cit. p. 235.

19 Ibidem.
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Todavia, pela regra ora analisada, se o devedor estiver em 
recuperação judicial e a garantia se vencer ou for liquida-
da deverá ser renovada ou substituída. Mas, na hipótese 
de ser liquidada, o credor não poderá ficar com o dinhei-
ro e abater a importância do crédito que possui.

Por sua vez, a importância só será remetida ao devedor em 
recuperação se este renovar ou substituir a garantia. En-
quanto não tomar esta providência, a importância perma-
necerá depositada em conta vinculada durante o período 
de suspensão das ações a que se refere o § 4º, do art. 6º”.

Desta feita, retomando-se a discussão sobre o tema do flagrante “de-
sequilíbrio” que permeia as regras de sujeição de todos os credores no âm-
bito do processo de recuperação judicial na lei brasileira, acompanha-se o 
que diz Eduardo Secchi Munhoz20, quando afirma que:

“O art. 49 da LRF estabelece que estão sujeitos à recupe-
ração judicial ‘todos os créditos existentes na data do pe-
dido, ainda que não vencidos’. Logo a seguir, no entanto, 
nos §§ 3º e 4º do mesmo dispositivo, a LRF excepciona 
do regime da recuperação judicial os créditos ali expressa-
mente mencionados. Também o § 5º do art. 49, embora 
não excepcione do regime da recuperação judicial os cré-
ditos ali referidos, estabelece um tratamento diferenciado 
em termos de proteção da garantia, durante o prazo de 
suspensão de ações e execuções.

Pode-se afirmar, portanto, que não estão sujeitos à recupe-
ração judicial todos os créditos, como o caput do art. 49 da 
LRF pretende fazer crer. É possível estabelecer a seguinte dis-
tinção quanto ao regime aplicável a créditos existentes à data 
do pedido de recuperação judicial: (i) créditos sujeitos à recu-
peração judicial; (ii) créditos não submetidos à recuperação 
judicial e cuja exigibilidade não é atingida por esse procedi-
mento (art. 49, § 4º) – é o caso dos créditos decorrentes de 
adiantamento a contrato de câmbio para exportação objeto 
do art. 75, §§ 3º e 4º, da Lei nº 4.728/1965; (iii) crédi-
tos não submetidos à recuperação judicial, mas atingidos, 
ainda que indiretamente, pelo prazo de suspensão de 180 

20 MUNHOZ, Eduardo Secchi. Cessão fiduciária de direitos de crédito e recuperação judicial de em-
presa. São Paulo: Revista do Advogado (AASP), nº 105, Vol. 29, p. 33, 2009.
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dias, na medida em que fica impedida a venda ou retirada 
do bem do estabelecimento do devedor, desde que essencial à 
sua atividade empresarial (art. 49, § 3º) – créditos objeto 
de alienação fiduciária, compromisso de compra e venda, 
arrendamento mercantil etc.21; e (iv) créditos sujeitos à recu-
peração judicial e ao prazo de suspensão de ações e execuções 
por 180 dias, mas cuja garantia é objeto de proteção especial 
consistente na exigência de depósito do valor correspondente 
em conta vinculada à recuperação (art. 49, § 5º) – penhor 
de direitos de crédito em geral”. (grifei)

Cumpre analisar também que, ao admitir a exclusão de certos créditos 
do regime da recuperação judicial, a lei brasileira confere ao titular de crédi-
to “excluído” uma prerrogativa muito especial em relação aos demais credo-
res envolvidos. Tal problema decorre do fato de que esse credor “excluído” 
não se inclui entre os demais credores, que foram divididos em classes na 
recuperação e, por consequência, a sua vontade não pode ser superada pela 
da maioria. Essa realidade contribui para um comportamento individua-
lista desse credor, titular desse crédito “excluído”, no qual poderá assumir 
uma posição isolada, desvinculada dos demais credores, o que lhe confere 
“um substancial poder de barganha”, como entende Munhoz22.

Essa situação poderá acarretar o que se denomina de hold up, uma vez 
que se conferirá ao credor “excluído” o poder de inviabilizar a recuperação 
da empresa ou a adoção de uma solução que poderia ser melhor para o 
conjunto dos credores envolvidos.

A conclusão a que se chega nesse quadro é que a exclusão de certos 
créditos do regime de recuperação judicial deve ser excepcional, sempre 
que possível, além de considerar os reais riscos do hold up, que poderão 
comprometer a busca de uma solução que atenda à generalidade ou à 
maioria dos credores participantes do processo.

De outro modo, Munhoz23 entende que “a não sujeição de certos 
créditos aos efeitos da suspensão de ações e execuções contra o devedor 
(stay period) pode prejudicar a proteção da integridade do patrimônio 
da empresa no curso do processo de recuperação e, assim, pôr em risco 
o objetivo de buscar soluções no sentido da maximização do valor desse 
patrimônio”. (grifei)

21 Quanto aos créditos garantidos por alienação fiduciária, importa observar que não apenas ficam ex-
cluídos do regime da recuperação, como, na hipótese de falência, dão ensejo a pedido de restituição, 
nos termos dos arts. 85 e 86 da LRF (ainda a esse respeito, cf. art. 20, Lei nº 9.514/1997).

22 Ibidem

23 Ibidem
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Na verdade, como alerta o autor, é preciso se analisar que “o crédito 
excluído do stay period continua a observar a racionalidade da corrida 
individual, que leva à liquidação desordenada do patrimônio do devedor, 
em detrimento de uma perspectiva global, que possa levar a soluções me-
lhores para o conjunto de titulares de interesse contra o devedor”.

A conclusão, diante da regra contida no art. 49 da lei brasileira, a que 
chega Munhoz, é bem realista e preocupante24:

“Assim, os credores não alcançados pelo ‘stay period’ po-
dem buscar a satisfação individual de seu crédito, com a 
liquidação de bens integrantes do patrimônio do devedor, 
podendo, com isso, não apenas diminuir o valor disponí-
vel para todos, como até mesmo inviabilizar a recupera-
ção da empresa. Por esse motivo, também a exclusão de 
certos créditos dos efeitos do ‘stay period’ deve realizar-se 
com parcimônia, e sempre de modo excepcional”. (grifei)

Note-se que a cessão fiduciária de direitos de crédito, diferentemen-
te do penhor, fica excluída da recuperação judicial, de acordo com os 
termos do § 3º do art. 49 da lei brasileira, de tal modo que o plano de 
recuperação judicial não poderá atingi-la. No entanto, ainda que durante 
o stay period os recursos provenientes do recebimento dos créditos cedidos 
fiduciariamente não possam ser levantados pelo credor, uma vez trans-
corrido e expirado esse prazo, tal levantamento poderá ser efetuado pelo 
respectivo credor.

Há aqueles, como Ernesto Antunes de Carvalho e outros juristas25, 
que entendem que o sistema falimentar brasileiro, ao excluir dos efeitos 
da recuperação judicial o credor titular da posição de proprietário fidu-
ciário de bens móveis, exclui também os direitos obrigacionais, inclusive 
aqueles transmitidos (ou cedidos) em caráter fiduciário. Desse modo, es-
ses estudiosos, com amparo em sólida posição doutrinária, explicam que 
“o art. 49, § 3º, da lei falimentar e recuperacional brasileira, precisa ser 
interpretado em consonância com a regra contida no art. 83, inciso III, 
do Código Civil brasileiro, de modo que a cessão fiduciária de créditos 
fica inequivocamente fora do âmbito de abrangência da recuperação ju-
dicial da empresa que o tenha cedido”.

Diante desse entendimento, segundo o autor, não há dúvida, portan-
to, quanto à situação do credor que detém garantia de cessão fiduciária 

24 Ibidem

25 CARVALHO, Ernesto Antunes de. Cessão fiduciária de direitos e títulos de crédito (recebíveis). 
São Paulo: Revista do Advogado (AASP), nº 105, Vol. 29, p. 54, 2009. Outros como Teresa Arruda 
Alvim Wambier e Luiz Rodrigues Wambier.
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de recebíveis, uma vez que, inequivocamente, ele é titular da posição de 
proprietário fiduciário e, assim, o crédito não está sujeito aos efeitos da 
recuperação judicial.

Ao se fundamentar em ilustrativa jurisprudência26, decorrente de 
decisões recentes proferidas por diversos Tribunais brasileiros, Antunes 
de Carvalho27 admite que a cessão fiduciária em garantia de recebíveis 
tornou-se um instrumento de plena utilização no mercado financeiro e 
foi alçada como a mais nobre garantia, em detrimento das demais (como 
hipoteca e o penhor), uma vez que elas não afastam a sujeição dos créditos 
ao instituto da recuperação judicial. (grifei)

Samira Otto28 tem uma apreciação diferente da questão do suposto 
favorecimento dos créditos titulados por bancos na lei brasileira:

“A Lei de Recuperação e Falência dispensa, portanto, o cre-
dor com garantia real de disputar o recebimento de seu cré-
dito com os demais credores, inclusive crédito trabalhista. 
Aos credores com garantia real assiste assim, grande privi-
légio: o de receber seus créditos com antecedência e, em tese, 
prescindindo da negociação com os demais para aprovação 
do plano de recuperação da empresa a ser homologado ju-
dicialmente em caso de recuperação extrajudicial.

Críticos têm chamado atenção para o excesso de garantias 
atribuído às instituições financeiras, principais credores dessa 
modalidade, e sobre aspecto imoral da lei ao privilegiar os 
bancos em detrimento de verbas trabalhistas, por exemplo. 
Contudo, à luz da realidade e do contexto da legislação bra-
sileira, essa argumentação não faz muito sentido. (...)

Ao acender a luz amarela, o empresário acena que precisa 
reestruturar sua gestão, para o que precisará de liquidez 
para cumprir com seus compromissos. Ora, se o governo 
não consegue sustentar fonte segura de financiamento, os 
bancos – únicos veículos relevantes na oferta de crédito 
no mercado – vão assumir esse papel. Contudo, sem ga-

26 Agravo de Instrumento (AI) nº 7.222.504/8-00, em 19/2/2008, julgado pela 15ª Câmara do 
TJSP; AI nº 7.328.969-5, em 17/3/2009, julgado pela 15ª Câmara do TJSP; AI nº 472.495-6, em 
16/7/2008, julgado pelo TJPR; AI nº 91370/2008, em 11/3/2009, julgado pelo TJMT; e AI nº 
2009.002.09750, em 24/6/2009, julgado pelo TJRJ. 

27 Op. cit. p. 60.

28 OTTO, Samira. O credor fiduciário e a recuperação de empresas. São Paulo: Revista de Direito 
Bancário e do Mercado de Capitais (RT), nº 45, p. 67, 2009.
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rantias mínimas de que receberão, ao menos, parte desses 
empréstimos de risco, estas fontes também secarão. (...)

As críticas endereçadas ao privilégio das instituições fi-
nanceiras, principais credoras da modalidade de crédito 
com direitos reais de garantia, fazem alusão ao risco de 
‘échec’ do empresário em recuperação, já que não raro sua 
conta-movimento de crédito acaba sendo comprometida 
pelos bancos que teriam, ainda, privilégio de pagamento 
sobre créditos mais nobres, como os trabalhistas”. (grifei)

A abordagem da autora29 conduz para o entendimento de que os ban-
cos, como principais fomentadores de crédito no Brasil, devem se manter 
como credores privilegiados em razão da natureza de suas garantias:

“Em nossa modesta opinião, suprimir direitos reais de ga-
rantia, fazendo tábua rasa da legislação para privilegiar di-
reitos de melhor natureza creditícia, é dar um tiro no pé. (...)

Um empresário em processo de recuperação é um empre-
sário cujo problema mais imediato, via de regra, é a ca-
rência de crédito, e o mercado de crédito no Brasil ainda 
é precário. As principais fontes de financiamento empre-
sarial hoje no Brasil, os bancos, não vão assumir os riscos 
do empreendimento para assegurar o saneamento de cré-
ditos ‘mais nobres’ do empresário, como é o caso do crédito 
trabalhista. Portanto, é justo que se atenda às garantias 
reais dos credores que se envolvam com maior risco a fim 
de assegurar o plano de recuperação do empresário, resta-
belecendo sua saúde financeira e possibilitando o cum-
primento de suas obrigações com os demais ‘stakeholders’ 
– dentre os quais, os trabalhadores”.

O combativo advogado e jurista Elias Katudjian30, que foi membro 
integrante da comissão do Instituto dos Advogados de São Paulo, que ela-
borou o primeiro anteprojeto de reforma da lei falimentar brasileira, te-
ceu duras críticas às modificações que foram introduzidas, no Congresso 
brasileiro, por ocasião da tramitação do então projeto de lei, no contexto 
do atual art. 49 da lei:

29 Op. cit. p. 75.

30   KATUDJIAN, Elias.  Pela (re)inclusão dos créditos excluídos da recuperação. São Paulo: Revista do 
Advogado (AASP), nº 105, Vol. 29, p. 48, 2009.
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“Essas modificações foram introduzidas sob a falsa justi-
ficativa de serem necessárias para a redução do ‘spread’, 
pela redução dos riscos resultantes da inadimplência dos 
tomadores de empréstimos e financiamentos junto a ins-
tituições financeiras. Pois bem, cabe, hoje, perguntar: o 
‘spread’ foi efetivamente reduzido como prometido?

Deixemos que a resposta seja dada por ninguém menos 
que o Ministro da Fazenda, Guido Mantega31: ‘O bode 
na sala é o ‘spread’. As instituições financeiras dizem que 
querem se garantir contra a inadimplência, mas abusam. 
Fora os períodos de crise, quando ela aumenta mesmo, 
nossa inadimplência é normal. Mas ela é superestimada 
pelas instituições financeiras’. Disse mais: ‘O custo finan-
ceiro no Brasil continua muito alto. É uma distorção em 
relação ao que acontece em outros países. A grande anor-
malidade é que os ‘spreads’ (diferença entre o custo que o 
banco paga na captação do dinheiro e o juro que cobra do 
cliente) são muito altos no país. O consumidor brasileiro 
paga juros absurdos’.

Aí está: caiu a máscara do argumento falacioso, usado 
como pretexto para excluir os créditos dos bancos do al-
cance da recuperação judicial ou extrajudicial do devedor, 
inviabilizando a consecução de seus objetivos”. (grifei) 

Desse modo, o autor se manifesta favoravelmente à inclusão das insti-
tuições financeiras na situação de credoras sujeitas às propostas apresenta-
das por seus devedores em crise econômico-financeira, no âmbito de seu 
plano de recuperação judicial, ao amparo da lei brasileira.

Segundo ele32:
“É inaceitável a exclusão dos créditos detidos pelos ban-
cos, quando revestidos das especiais condições estabeleci-
das nos §§ 3º, 4º e 5º do art. 49 da Lei de Recuperação de 
Empresas. Com a consequente supressão do direito a voto 
na assembleia geral de credores que irá aprovar ou rejeitar 
o plano de recuperação, pela disposição do art. 39.

31 Parte de entrevista concedida pelo atual Ministro de Estado da Fazenda do Brasil e publicada no 
jornal Estado de São Paulo, na página B-6, em 21/6/2009.

32  Op. cit. p. 50.
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Sustentamos a necessidade de excluir os privilégios outor-
gados aos bancos, com a modificação da redação do § 3º, 
com a volta da original, e com a revogação dos §§ 4º e 
5º, juntamente com a de todos os outros dispositivos que 
a eles fazem remissão, (...)

Com as revogações dos §§ 4º e 5º, aqui propostas, cujas 
hipóteses passariam a ser contempladas, exclusivamen-
te e suficientemente, pela norma do § 2º, de alcance 
realmente abrangente de todos e quaisquer contratos, 
e com a volta do texto original33 do § 3º, as institui-
ções financeiras deverão ser incluídas no contexto do 
plano. Mesmo perdendo seus privilégios, com relação 
à proteção de que gozam atualmente (em detrimento 
da viabilização da recuperação da empresa devedora), 
serão merecedoras, em contrapartida, de especiais con-
dições de prazo para cumprimento, que o plano deverá 
propor e que a assembleia geral de credores irá aprovar 
ou rejeitar, já com sua participação e capacidade de 
votação, afastada a vedação do § 1º do art. 39, com 
sua necessária revogação”.

Procurou-se traçar, assim, um panorama de posições doutrinárias 
fortes e bem definidas. De um lado, têm-se aqueles que criticam dura-
mente a desigualdade de tratamento dos credores dada na lei falimentar, 
argumentando invariavelmente que tal distinção prejudica sobremanei-
ra o êxito do processo de recuperação judicial de uma empresa ou pune 
a maioria dos credores na partilha dos bens no processo falimentar.

Outros crêem que há, sim, justificadas razões, que estão ligadas à ra-
cionalidade econômica, para a lei privilegiar o crédito bancário, vez que 
esse é a “mãe de todos os créditos” que alimentam a roda viva da econo-
mia. Para esses, a lei torna iguais aqueles que são iguais, resultando talvez 

33  O texto original (diferente na parte final do atual) do § 3º do art. 49, da lei falimentar brasileira, 
durante sua tramitação na Câmara dos Deputados do Brasil, a que se refere o autor, assim dispunha:

      “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, podendo ainda o plano de recuperação judicial pre-
ver outras condições de cumprimento do contrato na forma do art. 50, inciso I”. (grifei)
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numa lógica por demais perversa para aqueles credores que são preteridos 
numa ou noutra fase da crise empresarial.

Diante de tão contundentes posições de tantos renomados juristas e 
tendo fulcrado nossas pesquisas doutrinárias somente sobre os reflexos 
da lei de recuperação e falência de empresas sobre a redução do spread 
bancário no Brasil, não é despiciendo afirmar que a análise mais completa 
sobre esse comportamento dos bancos merece um enfoque metajurídico, 
quiçá mais macroeconômico.

A verdade é que o cenário compreendido entre o início de vigência 
da lei falimentar e agora indica um quadro de preocupação para ambas as 
partes: bancos e empresas. 

Aqueles porque continuam a se lamuriar na expectativa de que o Esta-
do lhes proteja das intempéries da economia e das inexoráveis mudanças 
que virão na redução do patamar das taxas de juros. Ainda que contando 
com todo arsenal legal que lhes fora facultado nas últimas décadas, são 
entidades gigantes em busca de um inesgotável auxílio estatal.

As empresas, sempre na perseguição do sonho de manter o empreen-
dimento produtivo, aguardam ansiosamente por um sistema de crédito 
que lhes permita sobreviver num país mais equânime com suas duras 
regras de convivência no jogo do capitalismo.

Por último, para ser fiel aos fatos divulgados recentemente pela mídia 
no País, reproduzem-se as oportunas e indignadas palavras do Ministro 
Guido Mantega34, quando esbravejou contra o insistente e reincidente 
apelo das instituições financeiras para que o Governo Federal apresente 
novas medidas com o propósito de incentivar a redução do spread bancá-
rio no Brasil:

“Temos nova Lei de Falências, a alienação fiduciária 
que garante a retomada dos bens e até o cadastro positivo 
já foi aprovado. Os bancos diziam que iriam reduzir o 
‘spread’, quando nós aprovássemos o cadastro positivo. Ele 
está regulamentado e valendo”.

Para bem ilustrar o comportamento do spread bancário no Brasil, no 
período de janeiro de 2011 a fevereiro de 2012, e um comparativo deste 
em relação ao spread praticado em outros países, mostra-se útil analisar os 
gráficos na página seguinte:

34 Publicado no jornal O Estado de São Paulo, em 12/4/2012.
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Por ser também extremamente conveniente, finaliza-se este breve es-
tudo com a reprodução das palavras da presidente Dilma Rousseff, em 
tom forte e emblemático, na medida em que sinalizam enfaticamente o 
advento de um novo tempo para o sistema bancário no Brasil, especial-
mente com a tendência de continuação da redução da taxa Selic e de sua 
manutenção no patamar de apenas um dígito:
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“Nosso sistema bancário é um dos mais sólidos do mundo, 
está entre os que mais lucraram. Isso tem lhes dado força 
e estabilidade, o que é bom para toda a economia, mas 
isso também permite que eles dêem crédito melhor e mais 
barato aos brasileiros. É inadmissível que o Brasil, que 
tem um dos sistemas financeiros mais sólidos e lu-
crativos, continue com um dos juros mais altos do 
mundo. Estes valores não podem continuar tão altos. O 
Brasil de hoje não justifica isso. (...) Vem daí também a 
posição firme do governo para que bancos e financeiras 
diminuam as taxas cobradas dos clientes nos empréstimos, 
nas compras a prazo e nos cartões de crédito”.(grifei)

Fecham-se as cortinas. Resta à plateia tão somente esperar, com sofre-
guidão, pelo início do segundo ato...
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