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A Lei de Recuperação Judicial e Falências, Lei 11.101, 
entrou em vigor em fevereiro de 2005. Destinada ao 
empresário e às sociedades empresariais, foi inspirada na 
legislação americana. O objetivo da lei é, evidentemente, 
criar condições de manutenção das cadeias produtivas, 
evitando-se uma série de falências e seus impactos 
negativos nos aspectos macroeconômicos, como aumento 
de desemprego, redução na capacidade de consumo, 
por exemplo. Ela tem por eixo central o princípio da 
preservação da empresa. No entanto, após esses longos 
15 anos em vigor, estudos demonstram que apenas 1 por 
cento das empresas que pediram recuperação judicial no 
Brasil saíram do processo recuperadas. 

Nos Estados Unidos a taxa é de sucesso, variando 
historicamente entre 20 e 30 por cento, bem acima, 
portanto, do 1% brasileiro. São milhares de empresas 
com pedido de recuperação judicial no país. E esses 
números expressivos, que serão apresentados pelo CNJ, 
foram resultado, sem dúvida, do impacto resultante da 
pandemia da Covid-19, que se espalha rapidamente 
pela população, causando mortes e muito sofrimento; o 
que exigiu das autoridades de saúde pública, medidas 
de isolamento social e quarentena para contenção da 
disseminação do vírus. 

As pessoas deixaram de frequentar bares, restaurantes, 
lojas, shoppings, hotéis, shows e qualquer tipo de evento 
que pudesse gerar aglomeração foram cancelados, apenas 
serviços essenciais como supermercados, padarias e 
farmácias continuaram funcionando. Por trás desses locais 
que deixaram de ser frequentados, existem empresários 
perdidos, funcionários demitidos e contratos desfeitos. 
Fatalmente, muitos desses casos chegarão ao Poder 
Judiciário em processos de recuperação judicial e falência.

Para discutir esse cenário, o IEJA dividiu o tema em dois 
grandes blocos: a recuperação judicial no setor do 

agronegócios e a recuperação judicial na indústria de 
bens e serviços. 

Sobre o tema do agronegócio, o Código Civil permite 
que produtores rurais possam atuar como pessoa física 
ou empresa. Porém, a lei 11.101, conhecida como Lei 
de Recuperação Judicial e Falências, admite apenas aos 
produtores com cadastro na Junta Comercial, e com no 
mínimo dois anos de atividade, terem acesso a um processo 
de reestruturação. Conforme o IBGE, em 2017, de um total 
de cinco milhões de produtores rurais no país, apenas 97,5 
mil tinham Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.

Esse assunto, o da possibilidade de o produtor rural ter 
acesso ao instituto da recuperação judicial, está em ampla 
discussão no Congresso Nacional. Há, por exemplo, o PLS 
624, de 2015, de autoria do ex-senador e hoje governador 
de Goiás, Ronaldo Caiado, e relatado pelo senador Jayme 
Campos, em análise pela Comissão de Agricultura do 
Senado.

De outro lado, na Câmara dos Deputados, também 
tramitam projetos de lei sobre o tema, como o PL 6279, 
de 2013, de relatoria do deputado Jerônimo Goergen, com 
outros apensados. Por outro lado, esse tema tem chegado 
ao Superior Tribunal de Justiça, que corriqueiramente 
discute o assunto. Portanto, é um tema atualíssimo, 
entretanto, ainda bastante controvertido.

1 - INTRODUÇÃO
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Esse é um tema realmente instigante, eu o acompanho 
desde o começo da minha vida profissional. Como sabe, 
fui juiz de carreira, assim como o Ministro Paulo Moura. 
Comecei como substituto, depois fui para o interior. 
Quando estava na comarca da capital, fiquei substituindo 
por muito tempo em uma vara de falências e concordata 
– na época, ainda estávamos sob a vigência do decreto 
anterior, e a denominação da vara especializada era essa. 
Havia ainda aquele instituto da concordata, que era uma 
moratória simples. O rigor da lei de falência, é isso que 
gostaria de comentar, certa vez, como juiz, eu decretei 
uma falência, que me chamou a atenção para o impacto 
dessa legislação, que, às vezes, passa despercebida. Desde 
cedo, no entanto, notei que ela tem uma carga, já que lida 
diretamente com a vida das pessoas.

Por acaso, eu decretei a falência de um restaurante 
próximo ao fórum. Naquela época, quando se decretava 
a falência, chamava-se o oficial de justiça, ele ia ao local 
e lacrava o estabelecimento. Foram passando as horas e, 
quando eu saí, no final do dia, passei pelo restaurante e 
pude verificar uma aglomeração na porta, além de muitas 
pessoas chorando porque estavam sem emprego. Uma 
delas, em especial, chorava copiosamente, pois todos seus 
documentos e todo o valor do seu salário daquele dia 
estavam lá dentro. Eu perguntei o que estava acontecendo, 
e ela respondeu que o juiz tinha dado uma ordem para 
fechar o estabelecimento e que nem ela nem sua família 
tinham o que comer naquele dia. 

Aquilo chamou muito a minha atenção para a importância 
desse instituto, uma vez que a recuperação judicial – 
a lei posterior – e a falência dizem respeito ao trabalho 
das pessoas, ao emprego, ao tributo; é o que move a 
economia, é o que faz a roda girar num país capitalista. 
Não é à toa que um dos indicadores mais considerados 
para avaliação de ambiente de negócios no mundo é 
justamente a eficiência da recuperação de créditos em 
determinado país, além do funcionamento do sistema 
de falência como um todo. De fato, crédito é o que faz a 
atividade econômica, é o seu oxigênio. Sem crédito, não se 
vai a lugar nenhum. Portanto, apresentar bons índices de 
recuperação de crédito, em caso de recuperação judicial 
ou falência, é um indicador positivo para o ambiente de 
negócios no mundo. Qualquer índice que reflita esse 
cenário, certamente levará a uma constatação de que a 
posição do Brasil não é das melhores.

 Esperemos que, uma vez aprovada a atualização da lei, 
consigamos avançar nesse patamar. Mas, como eu disse 
aqui, entre tantos temas tratados na Segunda Seção do 
Superior Tribunal de Justiça, esse é um dos mais relevantes 
para a regulação e o funcionamento do mercado, matéria 
presente no dia a dia do direito privado no Superior 
Tribunal de Justiça. 

Este é um momento de alerta, porque estimamos que em 
torno de 70% das empresas estão sofrendo algum tipo 
de dificuldade, seja de fluxo de caixa, seja de manutenção 

2 - Aspectos práticos da Recuperação 
Judicial e sua discussão no STJ
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de pagamento de salário, umas com índice menor, outras 
com índice maior, dependendo da atuação. Quem sofre 
mais são, especialmente, as médias e pequenas empresas. 
Consequentemente, temos 13 milhões de desempregados, 
uma taxa de quase 14% de desempregados formais. Vários 
especialistas do mundo todo e economistas renomados 
falam numa queda do PIB mundial de oito pontos e meio, 
quase nove pontos de queda percentual. Referem-se a um 
abalo sem precedentes na economia do mundo. A própria 
OCDE, grupo dos países com economia mais avançada, 
já admite uma contração de 6% na economia mundial. É 
muito para um período tão curto, em meio a essa tragédia. 

É óbvio que, nesse contexto, as demandas vão explodir 
dentro do Judiciário. Por isso, temos uma perspectiva 
de inadimplência, a despeito da linha de crédito que o 
Governo Federal vem concedendo às empresas, bem como 
do auxílio emergencial ao cidadão. Apesar desse esforço – 
e essa é uma brevíssima introdução para falar um pouco 
do agronegócio –, existe a possibilidade de uma explosão 
de demandas na Justiça do Trabalho, quer pelo impacto 
das demissões, quer pela necessidade de se avaliarem as 
novas formas de relação de trabalho. Hoje não sabemos 
mais quanto tempo o cidadão fica trabalhando em casa, 
como funciona a hora extra, nem quais são as formas de 
vínculo trabalhista. 

Além disso, temos a perspectiva dos pedidos de recuperação 
e falência. Só até junho, os medidores sérios já apontavam 
40% do aumento de pedidos de recuperação. Ainda não 
podemos ter um quadro mais límpido porque não temos 
os reflexos dessa situação. Sabemos que a projeção, em 
relação ao ano passado, é haver o dobro de pedidos de 
recuperação e quase o triplo de falências decretadas, 
um desastre para qualquer economia do mundo. E esse 
não é um cenário só brasileiro, ele se verifica no mundo 
todo, porque diz respeito a legislações que estão sendo 
atualizadas para fazer frente a essa circunstância, sem 
contar que muitas empresas simplesmente fecham suas 
portas sem nenhuma providência jurídica ou legal, por não 
terem como voltar a funcionar. 

Locação, serviços educacionais, contratos em geral com 
o consumidor nas áreas de serviços, turismo, pacotes de 
viagem, hotéis, aviação, tudo isso vai sofrer um impacto 
enorme, como podemos imaginar. Hoje, fala-se muito 

num dever anexo de renegociação. Todos os civilistas se 
debruçam sobre esse tema, que seguramente chegará 
para a nossa apreciação. É preciso ter uma sensibilidade 
maior neste momento, e há algumas iniciativas do Poder 
Judiciário nessa área para evitar a elevação brutal da 
litigiosidade. O Judiciário já trabalha no limite, como a Dra. 
Fabiana lembrou. Dados do CNJ, no relatório Justiça em 
Números, já revelam nossa situação dramática de volume 
de demandas. E agora, observando a mesma terminologia 
da pandemia, o Judiciário trabalha para achatar um pouco 
essa curva de novas demandas. 

Há um grupo de trabalho no CNJ criado para abordar e 
estudar a recuperação judicial e a falência, que tem acolhido 
algumas recomendações com o intuito de se criarem centros 
judiciários de mediação especializados na área empresarial. 
Há recomendação para serem criadas varas especializadas 
tanto em recuperação quanto em agronegócio em alguns 
estados. É importante haver varas especializadas. Estamos 
trabalhando a todo vapor para incrementar medidas que 
não dependam do aspecto legislativo. 

No Parlamento, o Projeto de Lei n. 6.229 foi aprovado 
recentemente pela Câmara e ganhou outro número no 
Senado. A lei também tem uma boa probabilidade de 
aprovação, e nela temos o princípio da preservação da 
empresa muito bem fincado, permitindo a renegociação 
tributária, permitindo o fresh start, que é uma linha de 
crédito, um fomento ao crédito para a continuidade dos 
negócios, e a mediação num sentido mais amplo da palavra. 
Naquele projeto, há todo um tratamento para a mediação 
a fim de se evitar a demanda judicial, a composição entre 
devedores e credores. Tudo isso vai ao encontro do 
interesse de fornecer ferramentas para enfrentarmos este 
momento. 

Quanto ao agronegócio, há alguns dados muito significativos 
também. O Brasil é o maior exportador de suco de laranja 
do mundo. Nosso agronegócio representa quase 30% do 
PIB nacional. Essa atividade é pujante e orgulha-nos muito. 

Relativamente ao produtor rural e à possibilidade de se 
obterem os benefícios da recuperação judicial, como já foi 
aqui apresentado, temos enfrentado a questão no âmbito 
do STJ e também no Legislativo, agora com o projeto 
aprovado na Câmara. 



10

No caso do STJ, o imbróglio, como se diz, começa com 
a interpretação conjugada da lei de Recuperação e do 
Código Civil. Tentando traduzir o “juridiquês” para uma 
expressão mais simples, o que acontece é que, de acordo 
com o art. 51, inciso 5o, da Lei de Falência e Recuperação 
Judicial, só os inscritos no registro adequado podem 
requerer recuperação judicial; ao passo que o art. 48 do 
mesmo diploma legal fala que são necessários dois anos 
de inscrição para pedir a recuperação judicial. Então, 
quando se conjugam esses dois dispositivos, indaga-se se 
são necessários dois anos de inscrição para todos. Ocorre 
que o Código Civil, nos arts. 970 e 971, fala na facultatividade 
do registro para o empreendedor rural, surgindo daí as 
seguintes indagações complementares: é preciso o registro? 
E, se for preciso o registro para requerer recuperação, é 
necessário que ele esteja válido há dois anos?

A Quarta Turma do STJ já apreciou esse tema em um 
julgamento de fevereiro deste ano. O relator para o acórdão 
foi o Ministro Raul Araújo, e ficou assentado, no Recurso 
Especial n. 1.800.032, que é necessária, sim, a inscrição para 
fazer esse registro. Em sequência, Sua Excelência disse que, 
como é facultativo, os dois anos podem ser comprovados 
por outros meios, e não apenas pelo registro. 

Um julgado anterior da Terceira Turma deixou a discussão 
em aberto. Lá, em precedente de 2013, tivemos como 
relator para o acórdão o Ministro Sidnei Agostinho Beneti, 
que honrou nosso Superior Tribunal de Justiça. O julgador 
afirmou a necessidade do registro, mas não disse com 
todas as letras se haveria ou não necessidade da prova 
dos dois anos. Hoje, posso presumir que vale o julgado 
da Quarta Turma, o único que enfrentou o tema no STJ. 
Daí há vários desdobramentos da questão: contratos que 
foram firmados antes da vigência dos dois anos, contratos 
posteriores aos dois anos de inscrição, além de uma série 
de consequências que são avaliadas caso a caso.

 Vou concluir essa brevíssima exposição já com o tratamento 
do tema por dois diplomas legislativos recentes. 

Um é o projeto de lei que mencionei. O Parlamento acabou 
adotando a interpretação da Quarta Turma: necessidade do 
registro para pedir a recuperação, mas dispensa da prova em 
relação aos dois anos, a qual pode ser obtida por outros meios 
– e o próprio projeto indica quais os meios para essa obtenção. 

O outro é a Lei n. 13.986, de 2020, que tratou do patrimônio 
rural de afetação e praticamente conduziu o crédito para 
esse tipo de garantia, à semelhança do que acontece com 
o sistema imobiliário em geral. No caso do patrimônio 
rural de afetação, blindou esse tipo de garantia para que 
o credor pudesse mais facilmente fazer fluir o crédito para 
a atividade rural, que vem produzindo mais do que nunca 
e é essencial no momento, porquanto, diante do drama da 
pandemia, é preciso fornecer alimentos para os brasileiros 
e para o mundo todo. O Brasil exporta muito, sobretudo 
para a China, coloca comida na mesa de vários países. 
Então, em decorrência da Lei n. 13.986/20, que foi fruto 
daquela MP do agronegócio, temos uma maior perspectiva 
de fluência do crédito.
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Sou formado na Faculdade Católica de Direito de Santos, 
uma cidade onde a única provocação do agronegócio é 
o porto, nas suas exportações e importações. Pensar 
no agronegócio sempre me remetia às aulas sobre a 
obrigação de dar coisa incerta, tema irrelevante em 
Santos. A minha vida na magistratura iniciou na comarca 
de Franca, local com grande presença do setor calçadista e 
do agronegócio. Fui parar em Teodoro Sampaio, a comarca 
mais distante de São Paulo, onde o agronegócio também 
estava presente. Em Fernandópolis, outra comarca que 
cheguei, nunca vi um movimento tão grande de produção, 
principalmente de café. Então, com os casos passando nas 
minhas mãos, atentei àqueles quatro artigos do Código 
Civil, da importância do que hoje chamamos commodity. 

Esse ano o Brasil vai ter uma mega produção de soja no 
Rio Grande do Sul, extrapolando muito aquilo que se 
podia imaginar. A partir de fevereiro, teremos outra mega 
produção, dessa vez de arroz. Mas, sem dúvida alguma, 
do meu ponto de vista, segundo os dados do ministro 
Luis Felipe Salomão, corroborados pelo Dr. Buranello, 
o agronegócio está fortemente sustentando o país. 
É o produtor rural, em sua grande maioria pequenos 
produtores rurais e lavradores, provendo muitos empregos 
e produzindo incessantemente. 

No projeto 6229 há um jeito de se pensar a possibilidade, 
academicamente, sobre a questão do produtor rural. 
No projeto há um tratamento amplificado sobre agente 

e produtor. Então, qualquer agente produtor tem o 
benefício da recuperação judicial. É claro que, sem dúvida 
alguma, precisávamos ter um micro estatuto do produtor 
rural, sendo se suma importância para o país. Acredito ser 
muito importante, visto que produtor rural merece um 
estatuto pelo volume de dinheiro, pelo número de pessoas 
envolvidas, de pessoas trabalhando nessa área, dando o 
suor, efetivamente, para esta produção que temos. 

É importante ter uma ideia de uma solução pacífica de 
controvérsias, porque a Constituição Federal, no seu 
preâmbulo, diz com todas as letras que os deputados 
constituintes se uniram em Assembleia, exatamente para 
criar um país democrático e adequado à solução pacífica 
de controvérsias. Suponho que, mesmo com as diversas 
discussões sobre o preâmbulo da Constituição ser de fato 
uma norma, temos outras tantas normatividades que levam 
a um incentivo dessa solução pacífica de controvérsias. 

Além disso, temos uma solução pacífica inserida nos 
primeiros artigos da Constituição Federal e também no 
novo Código de Processo Civil, sendo um exemplo total 
para a área. O princípio do artigo oitavo do novo Código 
de Processo Civil precisa ser olhado sempre com muito 
carinho por seu papel na solução pacífica de controvérsias. 
A antiga Lei de Introdução ao Código Civil também tratava 
sobre esse assunto ao discorrer que as coisas precisam 
ter em conta o bem-estar social. Em última análise, o 
artigo quinto da Lei de Introdução às Normas do Direito 

3 - A Obrigação de Dar Coisa Incerta na 
Recuperação Judicial dentro do Agronegócio
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Brasileiro continua o mesmo, com a mesma redação. 

Precisamos levar em consideração, sem dúvida alguma, o 
que esta pandemia vai trazer em questão de demanda, que 
já estão começando a chegar no STJ, grande ancoradouro 
nesse quesito. Me parece que temos outro problema a 
pensar com bastante cautela, em dados os efeitos, esses que 
o ministro Salomão se preocupa: a teoria do adimplemento 
substancial do contrato. O que acontecerá? A pandemia 
atrapalhou a vida de todas as pessoas, todos os envolvidos 
nos contratos. Porque, afinal de contas, ninguém contrata 
para se enforcar. A ideia dos contratos, desde os romanos, 
é a prestação em face da contraprestação, para que ela 
flua com bastante equidade. 

E neste sentido, parece que o STJ terá que começar a 
repensar a teoria do adimplemento substancial e, assim 
como foi feita com a questão do dólar no passado, quando 
caíram as barreiras, talvez seja necessário pensar num 
diferimento dessas prestações e contraprestações. O 
artigo 317 do Código Civil, que está umbilicalmente ligado 
à obrigação pecuniária, enquanto o artigo 315 fala na 
obrigação de guardar dinheiro e o artigo 317 apresenta a 
teoria da imprevisão, que no Código Civil fala apenas da 
obrigação de guardar dinheiro, sabemos que a imprevisão 
vai abarcar as demais obrigações, a de fazer e a de não 
fazer, em grande quantidade. 

Nesse andar da carruagem, precisamos deitar os olhos, 
pois, se o artigo 317 não bastar, temos o 478, o 421 e 
421-A. Além disso, o Código Civil, nos artigos 478 e 480, 
requer tantos requisitos, que não sei se isso se amolda 
efetivamente a essas questões.

Vale ressaltar que, o ministro Luis Felipe Salomão havia 
detectado esse problema na Terceira e na Quarta Turma, 
tanto que ele fez a proposta de afetação, entretanto,  não 
foi aceita porque se entendeu que não havia repetição. 
Logo, o STJ está atento a isso, tem sensibilidade para 
isso, sabe do drama que envolve isso, mas ainda não 
conseguimos solucionar essa questão. Por outro lado, o 
processo legislativo é demorado. Talvez o Superior Tribunal 
de Justiça se pronuncie antes, em razão desses artigos 
do Código Civil. E fica o questionamento sobre o que vai 
valer? Temos muito a considerar, como falou o ministro 
Salomão, tem muita gente atrás disso e muitos indivíduos 

que não podem sofrer tal qual aquele trabalhador daquele 
restaurante. Então, temos que considerar que o capital 
precisa ter cheiro bom, o capital não é draconiano, não 
pode ser. 

Em conclusão, o capital precisa fluir bem, o capital precisa 
ter alma. E, nesta medida, o Superior Tribunal de Justiça vai 
honrar a toga, vai trabalhar para dar a solução mais justa 
e mais adequada a todos esses problemas. O Superior 
Tribunal de Justiça deu uma solução para o produtor rural 
antes do Legislativo. Temos condição para isso, pois, afinal 
de contas, é o Tribunal da Cidadania, é ali que se resolvem 
os grandes problemas da sociedade. 
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Uma primeira reflexão relevante sobre o tema é a reflexão 
ligada às expectativas legítimas que as partes têm quando 
existe uma operação, falo especificamente de uma operação 
dentro do sistema financeiro nacional. Quando o produtor 
rural procura uma entidade do Sistema Financeiro Nacional 
para tomar recursos, para investir na sua produção, quais 
as expectativas legítimas que as partes têm a respeito 
desses negócios? E parece que a situação fática e a situação 
jurídica do devedor, que é o produtor rural tomador dos 
recursos, no momento que ele assume uma obrigação, é 
extremamente relevante, para a formação do contrato e 
para o desenvolvimento desse contrato. 

Precedente a formalização desse empréstimo bancário, 
contrato de mútuo, o produtor rural deve apresentar 
suas condições econômicas, fazer um cadastro, e declarar 
o seu regime jurídico. Então, o fornecedor dos recursos, 
entidade dadora dos recursos deste contrato de mútuo, 
tem absoluta consciência e convicção de que ela celebra 
uma operação de empréstimo, com uma contraparte que 
declara como seu regime jurídico, e quando tratamos 
com o produtor rural pessoa física, em regra o seu regime 
jurídico civil ao invés do empresarial.

Esse dado é um fator importante na avaliação do risco 
de crédito, porque sabemos que o regime jurídico civil 
encaminha, num cenário de crise naquele contrato, a 
uma execução singular e o regime jurídico empresarial 
encaminha aos procedimentos de execução coletiva, 
de recuperação judicial, e até mesmo a um cenário de 
falência. Estabelecido esse momento da contratação de 
um empréstimo bancário, estabelecidas as expectativas 
legítimas das partes em relação a esse contrato. 

Por exemplo, se há, no curso do que foi pactuado, uma 
mudança deste regime jurídico feita pelo tomador dos 
recursos, de forma unilateral, sem avisar à sua contraparte, 
então a instituição financeira celebrou um contrato de 
mútuo com um produtor rural pessoa física, sob regime 
civil. Ao longo deste contrato esse produtor rural se 
estabelece no regime empresarial, contudo, ele não adita 
esse contrato e não comunica a outra parte acerca dessa 
mudança no seu estado jurídico. Por conseguinte, isso 
acaba gerando uma situação de surpresa para a instituição 
financeira, se ela se depara, em certo momento, com o 
pedido de recuperação judicial daquele agricultor, daquele 
pecuarista, pessoa física.

4 - Segurança jurídica e efeitos 
macroeconômicos e financeiros da 
insolvência do Produtor rural  
pessoa física X pessoa jurídica
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Registrando aqui todas as vênias a respeito às opiniões 
em contrário, que isso não contribui para a estabilidade 
das relações jurídicas. Essa surpresa que a instituição 
financeira acaba tendo, quando contrata com uma pessoa 
física, e daqui a algum tempo ela recebe a comunicação 
do pedido de recuperação judicial, não contribui para a 
estabilidade das relações jurídicas e acaba desaguando, 
em certa medida, na questão da boa-fé objetiva. Essas 
expectativas legítimas, que as partes têm quando celebram 
um contrato, são exatamente as expectativas que refletem 
esse princípio fundamental e essa regra de interpretação 
dos contratos, sendo a boa-fé objetiva, e acaba tendo uma 
correlação direta com a segurança jurídica dos negócios. A 
opção, do tomador do recurso, do produtor rural pessoa 
física, em alterar o seu regime durante o contrato é uma 
conveniência unilateral, que não parece positiva para 
os negócios, haja vista que optar pelo melhor cenário 
conforme sua conveniência não contribui para uma relação 
jurídica estável e segura.

Portanto, se o produtor rural é pessoa física e toma 
recursos com taxas subsidiadas pela regulação do 
Conselho Monetário Nacional, se o produtor rural é 
pessoa física e ele tem nesse contexto melhores condições 
fiscais, se tem menores contribuições previdenciárias, e 
menos formalidade nas suas obrigações, os agricultores e 
pecuaristas pessoas físicas não possuem a obrigação de 
levantar balanços. Em outras palavras, eles não possuem 
a obrigação de levar os balanços a público e também 
ter os livros sociais obrigatórios registrados em registro 
no comércio. Isso dificulta até mesmo uma eventual 
identificação dos credores, para aquele primeiro quadro 
de credores que se forma quando existe o pedido de 
recuperação judicial. 

Esta instabilidade jurídica que acaba sendo gerada pelo 
produtor rural sob o regime civil que contratou uma 
obrigação a uma instituição financeira, e o produtor rural 
sob o regime empresarial, que aparece no meio da sua 
relação jurídica e dentro do momento da crise financeira 
ou crise de capital que ele possa ter, é uma situação que 
acaba retraindo, em certa medida, ou deixando com que 
o sistema financeiro passe, em se consolidando esse 
entendimento, a avaliar uma pessoa física como avaliaria 
uma pessoa jurídica. Isso não me parece uma posição 
positiva para o mercado de crédito e, a seguir, passarei 

alguns dados que foram obtidos do Banco Central do Brasil 
sobre a volumetria do mercado de crédito.

Reconheço, por outro lado, que o tema é permeado de 
polêmica e apresento a reprodução de dois enunciados 
do Conselho Federal, que por si só denotam a polêmica 
do tema. O enunciado 202 do Conselho da Justiça Federal 
da 3ª Jornada de Direito Civil estabelece que o registro do 
empresário como sociedade rural na Junta Comercial é 
facultativo e de natureza constitutiva, portanto de efeitos 
ex nunc. Por outro lado, o enunciado 97 no Conselho da 
Justiça Federal da 3ª Jornada de Direito Comercial, fazendo 
referência legislativa especificamente ao artigo 48 da Lei 
de Falências e Recuperação de Empresas, estabelece que 
o produtor rural, pessoa natural ou jurídica, na ocasião do 
pedido de recuperação judicial, não precisa estar inscrito 
há mais de dois anos no Registro Público de Empresas 
Mercantis, bastando a demonstração do exercício de 
atividade rural por esse período e a comprovação de 
inscrição anterior. Vejam que os próprios enunciados 
delimitam a controvérsia. Fica o desafio. Seguramente será 
enfrentado e muito bem enfrentado pelo Superior Tribunal 
de Justiça na interpretação sistemática das normas da lei 
de falência com as normas do Código Civil.

Acerca das informações sobre o volume de contratação do 
crédito rural no Brasil, os dados mais  relevantes são de 
2017 e 2018, onde se registrou um crescimento significativo 
por conta de uma grande oferta do sistema financeiro 
nacional. Fica a dúvida se o produtor rural que se beneficia 
desse fundo está num regime que poderá ser levado a 
uma recuperação judicial e, uma questão que se fala muito 
pouco quando se faz a correlação do produtor rural com 
o regime empresarial, o automóvel do produtor rural vai 
ser arrecadado? Os bens particulares daquele produtor 
rural serão arrecadados? Temos todas as questões ligadas 
ao Termo de Compromisso de falido, ao termo legal da 
falência, a ineficácia de atos do produtor rural, enfim, todo 
o pacote dos capítulos falimentares da 11.101 também irão 
recair sobre o produtor rural, no regime empresarial.

Adicionalmente, este registro é importante porque muito 
se comenta do produtor rural pela ótica da recuperação 
judicial, mas em ele sendo admitido no regime empresarial, 
ficará também sujeito às imposições da falência. Conforme 
os dados do Banco Central do Brasil, o crédito rural oferecido 
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bilhões de reais dentro desse cenário de inadimplência. 
Colocados esses dados econômicos, chegamos num 
momento, no processo legislativo, cujo objetivo é 
reformular a lei de falências do Brasil. 

para a pessoa física é muito mais representativo do que é 
o crédito rural oferecido para as pessoas jurídicas. Para o 
ano de 2017/18, 70.75% dos recursos direcionados para o 
crédito rural foram direcionados à pessoa física, enquanto 
29.25% para pessoas jurídicas. Em 2018/19, 73.39% dos 
créditos para o agronegócio foram direcionados a pessoa 
física e 26.61% a pessoa jurídica. Ademais, agora no ano 
2019/20, 77.42% da oferta de crédito do agronegócio foi 
levada a pessoa física e 22.5% para pessoa jurídica.

Em suma, falamos um pouco do Regime Jurídico do 
produtor rural, da questão das expectativas legítimas 
que as partes têm quando celebram um contrato de 
empréstimo envolvendo uma das partes o produtor rural, 
falamos da oferta de crédito pelo mercado que tem como 
fonte o Banco Central do Brasil e também o United States 
Department of Agriculture (USDA)1, temos o cenário da 
inadimplência do produtor rural. Uma coisa que chama 
atenção, a inadimplência do crédito rural, embora seja 
uma inadimplência em patamares mais controlados 
que os demais produtos voltados à pessoa física, é um 
descumprimento que, no mercado norte americano, para 
contratos celebrados até 90 dias de atraso, ela representa 
0,48% de toda a carteira de crédito rural. E quando são 
considerados atrasos acima de 90 dias, e reestruturações 
de dívidas, e cobranças, a inadimplência do crédito rural no 
mercado norte americano é de 0.81%. 

Quando trazemos este mesmo comparativo para o 
mercado brasileiro, temos as operações de crédito rural 
com aqueles em curso obrigatório das carteiras de crédito 
rural dos bancos, elas alcançam uma inadimplência para 
créditos com vencimento posterior a 90 dias, de 2.21% da 
carteira. Então, enquanto o mercado norte americano tem 
uma inadimplência de 0.8% por cento, a inadimplência 
brasileira é de 2.21% da carteira. Percentualmente não é 
um indicador percentual elevadíssimo, mas é quase três 
vezes o indicador de inadimplência do mercado norte 
americano, e em volume de dinheiro, falamos de alguns 

1 - Órgão do governo americano encarregado do setor da agricultura, seu site que traz os dados do mercado do produtor rural norte americano. 
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1. Crédito rural e os recursos controlados.

O crédito rural no Brasil, dentro do Sistema Financeiro Nacional, é regulamentado pelo Banco Central (BCB) através de 
um Manual de Crédito Rural (MCR) que consolida os diversos normativos sobre o tema e pode ser consultado no sítio do 
BCB na internet.2

Sua classificação decorre da atividade relacionada, sendo assim identificado como agrícola, quando voltado ao 
financiamento de produtos de origem vegetal, e como agropecuário quando voltado ao financiamento de produtos de 
origem animal.

O financiamento rural no Brasil possui finalidades próprias, a depender do objetivo final do crédito rural tomado pelo 
agricultor ou pecuarista. Existe um rol de finalidades relacionadas à atividade rural que podem ser classificadas como 
crédito rural, que são as seguintes: (a) custeio, para cobrir as despesas normais dos ciclos produtivos de lavouras e de 
atividades de exploração agropecuária; (b) investimentos em bens ou serviços, para um ou para vários ciclos de produção 
ou industrialização de produtos agropecuários; (c) o incentivo à inovação nos sistemas de produção com o objetivo de 
aumentar a produtividade e utilização dos recursos naturais; e (d) comercialização, para cobrir despesas da fase posterior 
à coleta da produção. 

Segundo o MCR são beneficiários do crédito rural o produtor rural pessoa física, o produtor rural pessoa jurídica, as 
cooperativas de produção agropecuária, as pessoas físicas ou jurídicas produtoras de mudas, sementes, sêmen para 
inseminação artificial e embriões, os prestadores de serviços de mecanização, de medição de serviço na lavoura e os 
prestadores de serviços de inseminação artificial à agropecuária, o cerealista, e o pescador.

Nota-se, desde logo, que existe sob o âmbito regulatório uma distinção para o crédito rural concedido às pessoas físicas, 
em relação às pessoas jurídicas e às cooperativas. Essa distinção parte de premissas indo desde a análise de crédito até 
o cenário de insolvência na medida em que cada qual (pessoa física, jurídica e cooperativa) possui um regime próprio de 
insolvência.  Os regimes de insolvência estão indicados mais abaixo, no correr dessas linhas.

Segundo o MCR todo o financiamento destinado a produtores rurais, dentro do setor que o mercado convencionou 
chamar de agronegócio, se enquadra ou como “recurso controlado” ou como “recurso não controlado”. 

Os recursos controlados são os (a) recursos obrigatórios (decorrentes da exigibilidade de depósito à vista); (b) os 
decorrentes das operações oficiais de crédito sob supervisão do Ministério da Fazenda; (c) os recursos de qualquer 
fonte destinados ao crédito rural na forma da regulação aplicável, quando sujeitos à subvenção da União, sob a forma 
de equalização de encargos financeiros, inclusive os recursos administrados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES); (d) os recursos oriundos da poupança rural, quando aplicados segundo as condições 
definidas para os recursos obrigatórios; (e) os recursos dos fundos constitucionais de financiamento regional; e, por fim, 
(f) os recursos do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé). 

Por outro lado, os recursos “não controlados” são todas as demais modalidades de financiamento à atividade rural no 
Brasil, seja ela feita por instituições públicas ou privadas.

2 - BCB - Clique aqui!
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3 - O Decreto-lei 167, de 14 de Fevereiro de 1967 dispõe sobre títulos de crédito rural e dá outras providências.
4 - A Lei 10.9031, de 02 de Agosto de 2004, dispõe sobre a Cédula de Crédito Bancário.
5 - Art. 50.  São tributáveis os resultados positivos provenientes da atividade rural exercida pelas pessoas físicas, apurados con-
forme o disposto nesta Seção.                                                       
Art. 477.  A pessoa jurídica que tenha por objeto a exploração da atividade rural pagará o imposto sobre a renda e o adicional 
de acordo com as normas aplicáveis às demais pessoas jurídicas.

Naturalmente, como sua própria denominação indica, os “recursos controlados” são fiscalizados pelas instituições 
financiadoras, não apenas porque possuem taxas de juros favorecidas, mas porque sua vinculação necessita de 
enquadramentos dos beneficiários e direcionamento dos recursos conforme as finalidades declaradas. Essas fiscalizações 
ocorrem, via de regra, por amostragem e atingem os empreendimentos beneficiados com a concessão desses “recursos 
controlados”. A matéria é hoje regulamentada pela Resolução/CMN n. 4.174, de 27/12/2012.

Em contrapartida, os “recursos não controlados” são aplicados no crédito rural de acordo com as políticas de captação 
e concessão de crédito de cada instituição, daí porque não necessitam de fiscalização de sua destinação ou mesmo de 
seus destinatários.

Definido o enquadramento do financiamento rural (se controlado ou não controlado), sua instrumentalização pode ser 
realizada, de acordo com o Decreto-lei nº 167/1967 3 e da Lei 10.931/2004 4 por meio dos seguintes títulos:  Cédula Rural 
Pignoratícia (CRP); Cédula Rural Hipotecária (CRH); Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária (CRPH); Nota de Crédito Rural 
(NCR); Cédula de Crédito Rural Bancário (CCB). Faculta-se a formalização do crédito rural por meio de contrato de mutuo, 
no caso de peculiaridades insuscetíveis de adequação aos títulos acima mencionados.

Na avaliação sobre a concessão do crédito rural um aspecto que não pode ser esquecido é sua regularidade fiscal, e os 
requisitos para essa verificação.

O produtor rural pessoa física atua e se apresenta à Receita Federal do Brasil apenas com sua inscrição no CPF – Cadastro 
de Pessoa Física, enquanto que o produtor rural pessoa jurídica atua e se apresenta à Receita Federal do Brasil com sua 
inscrição no CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. 

O Regulamento do Imposto de Renda (Decreto nº 9.580/2018) distingue de forma expressa a atividade rural exercida por 
pessoa física da exercida por pessoa jurídica. O tema vem regulado em Seções diferentes do referido Decreto, sendo as 
pessoas físicas tratada em seu art. 50 e a pessoas jurídicas em seu art. 477.   A diferenciação parte desde a tributação até 
a entrega de obrigações acessórias.

Para o produtor rural pessoa física, o resultado da atividade integrará a base de cálculo de sua declaração de imposto 
de renda, apurada na Declaração de Ajuste Anual. Essa apuração se dá mediante a escrituração do livro-caixa que deve 
abranger as receitas, as despesas, os investimentos e demais valores que integram sua atividade, encontrando-se a partir 
daí o resultado pela diferença entre o total das receitas e o das despesas/investimentos.

A Receita Federal do Brasil disponibiliza em seu website o programa Livro-Caixa da Atividade Rural (LCDPR – Livro 
Caixa Digital do Produtor Rural) para pessoa física, que permite a escrituração por meio de sistema de processamento 
eletrônico, que posteriormente pode ser importado para a Declaração de Ajuste Anual.
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A propósito, a IN RFB nº 1.848/2008, que altera a IN SRF nº 83/2001, dispõe sobre a tributação dos resultados da atividade 
rural de pessoas físicas.

Por sua vez, o produtor rural pessoa jurídica, além de inscrição no CNPJ, inscrição estadual e constituição devidamente 
arquivada na Junta Comercial de seu Estado, deve, como qualquer outra empresa, optar por um regime de tributação, 
dentre as opções de lucro real, lucro presumido, lucro arbitrado ou simples nacional. Nesse contexto, o produtor rural 
pessoa jurídica terá obrigações acessórias (declarações próprias da Receita Federal), a depender do regime de tributação 
por ele dotado.

Assim, a constatação da regularidade fiscal do produtor rural, como um dos elementos avaliados no momento da 
concessão do crédito, toma diferentes caminhos a depender de como esse produtor se apresenta para o exercício da 
atividade, se pessoa física ou jurídica, vale dizer, se exerce sua atividade sob o regime civil ou regime empresarial.

Note-se, neste ponto, que o Estado trata os produtores rurais de forma distinta no momento de prestarem contas de 
seus resultados e serem por eles tributados, conforme sejam eles pessoas físicas ou jurídicas.

Se o direito público, por meio do direito tributário, dispensa diferentes tratamentos para os produtores rurais empresários e 
não empresários, o direito privado (civil e comercial) não pode se afastar desse rigor conceitual e suprimir essa diferenciação.

2. Os números do crédito rural no Brasil.
A formulação da política de crédito a ser aplicada ao SNCR – Sistema Nacional de Crédito Rural é de competência do 
Conselho Monetário Nacional e observa diretrizes governamentais para o desenvolvimento do agronegócio no Brasil. Desta 
forma, o SNCR acaba não apenas regulando a política do crédito rural mas também atua em certa medida no planejamento 
da produção agrícola e pecuária no País uma vez que quanto maior a oferta de crédito maiores os investimentos e 
consequentemente maiores serão as safras e os resultados do agronegócio ano a ano.

A política agrícola atual tem buscado a diversificação do crédito rural, com foco na priorização dos recursos controlados 
para pequenos e médios produtores, e estímulo a fontes de captação do mercado para os médios e grandes produtores, 
através de emissão de títulos do agronegócio – papéis de financiamento do setor agrícola – envolvendo toda a cadeia de 
negócios do setor, desde a produção até a comercialização do produto final. 

Esses títulos do agronegócio são: CPR – Cédula de Produto Rural (Lei 8.829/94), CPRF – Cédula de Produto Rural com 
liquidação financeira (Lei 10.200/01), CDA e WA – Certificado de Depósito Agropecuário e Warrant Agropecuário (Lei 
11.076/04), CDA – Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio (Lei 11.076/04), LCA – Letra de Crédito do Agronegócio 
(Lei 11.076/04), CRA – Certificado de Recebíveis do Agronegócio (Lei 11.076/04), 

Segundo os dados do Banco Central do Brasil (matriz de dados do crédito rural), a oferta de operações bancárias relacionadas 
ao financiamento do agronegócio no Brasil se divide entre os bancos privados, os bancos públicos e os financiamentos 
através de cooperativas.

A oferta de crédito cresce a cada ano/agrícola conforme quadro abaixo, alcançando a casa de R$ 190,5 bilhões de reais no 
último ano (2019/2020). 
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O aumento da participação da pessoa física na tomada de recursos voltados ao crédito rural chama atenção para um outro 
fator, que é o risco de inadimplência nesse setor e mais especificamente da pessoa física, e ai se apresente o problema 
tratado neste artigo sobre o regime jurídico desse tomador de recursos (se civil ou empresarial) e as consequências para o 
direito de uma eventual inadimplência desse produto rural e mesmo de sua insolvência.

No mercado norte americano a inadimplência de crédito rural destinado a pessoas físicas, com até 90 dias de atraso, está 
em 0,48% da carteira. Quando são considerados atrasos acima de 90 dias, reestruturações e créditos em cobrança, esse 
índice sobre para 0,81%. 6

No mercado brasileiro as operações de crédito rural para pessoas físicas com recursos obrigatórios (os recursos controlados 
abordados no primeiro capítulo deste artigo) possuem uma inadimplência de 2,21% da carteira 7, considerados os atrasos 
acima de 90 dias.

Esses números, por si, refletem a importância do tema tanto para a economia como para o direito.

6 - A fonte dessa informação é o USDA (www.fsa.usda.gov/programs-and-srvices/farm-loan-programs/index) 
7 - A fonte dessa informação é o Banco Central do Brasil (Notimp – Nota à imprensa).

Um dado relevante dentro do cenário do crédito rural e dentro do escopo deste artigo é o aumento significativo de 
concessão do crédito rural para produtores rurais pessoas físicas. Esse financiamento rural para pessoa física vem a cada 
ano ampliando sua participação e hoje representa quase 78% dos recursos direcionados, dentro do SNCR.
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8 - A Resolução 2.682, de 21 de dezembro de 1999, dispõe sobre critérios de classificação das operações de crédito e regras para constituição de 
provisão para créditos de liquidação duvidosa.

3. A boa fé objetiva, as declarações firmadas no momento da contratação do 
crédito, a previsibilidade como elemento de estabilização das relações jurídicas 
e a cláusula geral de abuso do direito.
 
É essencial para a estabilidade das relações jurídicas que as expectativas legítimas das partes contratantes no momento 
da celebração de qualquer contrato, e aqui se confere ênfase ao mútuo bancário em razão do título deste artigo, sejam 
observadas não apenas nas providências preliminares ao contrato (v.g. cadastro, qualificação, informações econômicas e de 
patrimônio, etc.) como no momento de seu aperfeiçoamento, de sua execução/cumprimento e de sua extinção.

O mercado de crédito no Brasil é estruturado por todo um arcabouço de normas que regulam a captação e circulação 
de recursos existindo para tanto um sistema de supervisão prudencial exercido pelas autarquias integrantes do Sistema 
Financeiro Nacional (Banco Central do Brasil e Comissão de Valores Mobiliários), que estabelecem regras, políticas e 
procedimentos de gestão das atividades financeiras e de organização do mercado, com o objetivo de evitar falhas e 
ao mesmo tempo atender padrões prudenciais nacionais e internacionais para proteção dos clientes (aplicadores, 
tomadores e investidores) e do próprio mercado financeiro. 

A estruturação de todo esse sistema prudencial tem como grande foco, em uma palavra, a avaliação do risco de crédito, 
ou seja, a possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento pelo tomador de suas respectivas 
obrigações financeiras, nos termos pactuados e à desvalorização do “valor do crédito” em decorrência da deterioração 
da classificação de risco do tomador e os custos e riscos para recuperação desse crédito.8 

Existe no mercado financeiro um conceito de caráter utilitário-pragmático para a definição do risco de credito. Os tópicos 
norteadores para o crédito estruturam uma verdadeira práxis para análise de risco e são denominados de 5 Cs do 
crédito, que são: (1) Capital: análise do patrimônio líquido da empresa ou do indivíduo, sua rentabilidade e seu nível 
de endividamento; (2) Caráter: análise do histórico de transações financeiras do tomador do crédito e sua reputação, 
inclusive se pagou em dia empréstimos anteriores; (3) Capacidade: análise da capacidade do tomador em cumprir com 
suas obrigações após o empréstimo; (4) Condições: mensura o potencial da empresa ou do indivíduo com base em 
vários aspectos, como situação financeira atual, perspectivas de mercado e contexto econômico; (5) Colateral: são as 
garantias que o tomador tem a oferecer em troca do empréstimo e conforme sua classificação de risco, tais como 
imóveis, equipamentos, contas a receber, aval, fiança e os riscos de execução dessas garantias, dentre outras avaliações 
precedentes ao desembolso dos recursos.

A estruturação necessária para circunscrever o problema do crédito no brasil passa pelas bases econômicas e pela tutela 
jurídica do crédito, em especial na hipótese de inadimplemento.

Neste ponto da tutela jurídica do crédito e sua relação com a insolvência é importante o estabelecimento de uma premissa 
fundamental, qual seja, o direito dos credores é conferido pelo Direito Civil e Comercial e não pelo Direito Falimentar. 
O Direito Falimentar atua na organização dos créditos, na forma de pagamento dos credores e em muitos casos na 
socialização das perdas. 
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9 - CC, Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. 
10 - AZEVEDO, Álvaro Villaça, Aspectos Controvertidos do Novo Código Civil, escritos em homenagem ao Ministro José Carlos Moreira Alves, Ed. Revista 
dos Tribunais, 2003, pg. 34. 
11 -  AZEVEDO, Álvaro Villaça, obra citada, pg. 35. Os destaques não constam do original. 
12 - Para a insolvência civil o Código de Processo Civil de 2015 manteve, por força de seu Art. 1.052, as disposições do Código de Processo Civil de 
1973, em seus artigos 748 a 786-A, que regulam a execução contra devedor insolvente. O procedimento da insolvência civil se desdobre em duas 
fases, a primeira de natureza cognitiva se encerra com a sentença que reconhece e insolvência, abrindo a segunda fase, esta sim de natureza 
executiva onde se dará a expropriação de bens do executado em prol dos credores habilitados. 

Posto isso, o direito que atua nesse momento de contratação do crédito é o direito civil e aí atua de forma determinante 
a boa-fé objetiva, que é indissociável da ética nos contratos.

Conforme preceitua o at. 113 do CC9 os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar 
de sua celebração. Trata-se de regra de interpretação que milita em favor da segurança das relações jurídicas.

O princípio da boa-fé assegura o acolhimento do que é lícito e o não acolhimento do que é ilícito. Ela deve ser observada 
ante a lealdade, a honestidade e a segurança que se devem aos contratantes, nos atos preliminares, nas tratativas 
negociais, na formação, na celebração, na execução (cumprimento) e na extinção dos contratos, bem como após esta.10

Assim, desde o início devem os contratantes manter seu espírito de lealdade, esclarecendo os fatos relevantes e as 
situações atinentes à contratação, procurando razoavelmente equilibrar as prestações, expressando-se com clareza e 
esclarecendo o conteúdo do contrato, evitando eventuais interpretações divergentes, bem como cláusulas leoninas, 
só em favor de um dos contratantes, cumprindo suas obrigações nos moldes pactuados, objetivando a realização dos 
fins econômicos e sociais do contrato, tudo para que a extinção do contrato não provoque resíduos ou situações de 
enriquecimento indevido, sem causa.11

É nesse sentido de lealdade e transparência que a boa-fé objetiva reflete as legítimas expectativas das partes no momento 
do aperfeiçoamento do contrato, e essas legítimas expectativas são de grande relevância para o crédito do produtor rural 
na medida em que antes da tomada de recursos esse produtor prestou informações cadastrais e nesse momento se 
qualificou como pessoa física e não como pessoa jurídica (empresário).

Disso resulta todo seu enquadramento dentro do regime civil ou comercial e também no regime tributário, como já dito 
linhas acima. Tudo parte de informações prestadas pelo produtor rural tomador dos recursos. Essas informações são 
recebidas pelo credor em boa-fé. 

Nesse espírito de boa-fé o credor avalia, dentre outros riscos, o risco de inadimplência do crédito do produtor rural 
pessoa física e o faz sob a perspectiva de uma eventual execução singular, onde as expectativas de recuperação do 
crédito são muito maiores, quando comparadas a um universo de execução coletiva ou concurso de credores, situações 
próprias do regime de insolvência dos empresários.

Portanto, são diferentes as avaliações de crédito para o produtor rural pessoa física e para o produtor rural pessoa 
jurídica.  Para pessoa física a vinculação do crédito à sua garantia é absoluta, seja essa relação vista pelo ângulo da 
obrigação como pelo ângulo da garantia em si. De outra parte, para a pessoa jurídica o credor considera o fato concreto 
de uma possível execução coletiva (falência) ou mesmo de um pedido de recuperação judicial, que são situações nas 
quais sua força contratual é relativizada e o cenário da maioria prevalece sobre o interesse individual do credor.

Daí se conclui que no cenário de inadimplemento do produtor rural pessoa física, sempre considerado em uma avaliação 
de crédito, seja esse inadimplemento relativo ou absoluto, o devedor fica sujeito a uma execução singular, tendo como 
cenário extremo e raro em nosso direito uma ação de insolvência civil.12
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13 - CC, Art. 982. Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário 
sujeito a registro (art. 967), e, simples, as demais. Parágrafo único. Independentemente de seu objeto, considera-se empresária a sociedade por ações; e, 
simples a cooperativa. 
14 - CC, Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico 
ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.  
15 - BOULOS, Daniel Martins, Aspectos Controvertidos do Novo Código Civil, escritos em homenagem ao Ministro José Carlos Moreira Alves, Ed. Revista 
dos Tribunais, 2003, pg. 130. 
16 - Expressão de latim forense que significa “quem usa do seu direito não lesa ninguém”. 
17 - ROSAS, Roberto, Do Abuso de Direito ao Abuso de Poder, Ed. Malheiros, 2011, pg. 36.

Mas, para o cenário de inadimplemento do produtor rural pessoa jurídica se apresentam institutos de insolvência próprios 
do regime empresarial – recuperação judicial, recuperação extrajudicial e falência – previstos na Lei 11.101/05.

Um terceiro e especial cenário se apresenta para as Cooperativas, agentes importantes do crédito rural, mas que não 
polarizam a discussão sobre produtor rural pessoa física ou jurídica na medida em que as Cooperativas se aplicam as 
disposições do regime próprio previsto na Lei 5.764/71, que em situação extrema pode levá-las à liquidação extrajudicial 
na medida as cooperativas são consideradas sociedades simples (CC, 982)13 e esse tipo de sociedade não se sujeita à 
falência.  

Isso posto, no contexto do enquadramento do produtor rural em um regime jurídico específico, não é demais lembrar 
que a autonomia privada nos contratos atua sob o manto das cláusulas gerais da boa-fé e da função social, trazidas pelo 
Código Civil de 2002 como pedras angulares do novo direito contratual brasileiro.

Essas cláusulas gerais estão em absoluta consonância com outra cláusula geral, prevista no art. 187 do Código Civil e que 
trata do abuso do direito.14

Trata-se, em realidade, da aplicação do princípio que veda o abuso do direito no ramo dos contratos, pelo que se infere 
que a regra contida no art. 421 do Código Civil é decorrência lógica (verdadeiro desdobramento) daquela contida no 
art. 187. Com efeito, se basta que exista uma liberdade para que se tenha a possibilidade de abusar dela, é plenamente 
possível identificar, no desatendimento da função social do contrato, um abuso da liberdade contratual.15

Há uma importante diferença entre exercício regular de um direito e os excessos no exercício desse direito. Esses 
excessos configuram abuso de direito e são vedados pelo sistema jurídico porque conflitam com os fins econômicos e 
sociais do direito exercido além do limite.  Se as expectativas das partes no momento da celebração do contrato forem 
distorcidas estará configurado um abuso de direito e não um exercício de direito.

Isso é exatamente o que ocorre quando uma das partes de um contrato altera seu regime jurídico (de civil para empresarial) 
de forma silenciosa, sem comunicar sua contraparte, e abusa dessa condição promovendo repentinamente um pedido 
de recuperação judicial – ato não considerado no momento do aperfeiçoamento do contrato pois celebrado com um 
mutuante pessoa física -  em completo cenário de surpresa e ato não previsível para o outro contratante.  

O abuso do direito no âmbito contratual está relacionado com a vontade de um dos elementos integrantes do contrato. 
No entanto, a vontade não pode atingir o direito alheio por força da espontânea decisão da outra parte contratante, que, 
usando do “neminem laedere qui suo jure utitur”,16 vá prejudicar outrem.17
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18 - DUARTE, Nestor, in Código Civil Comentado, 4ª Ed., Ed. Manole, 2010, pg. 103 – comentários ao art. 113 do CC. 
19 - CC, Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé. 
20 - CC, Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais a intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. 
21 - CC, art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. 
22 - NERY JUNIOR, Nelson e Rosa Maria de A. Nery, Código Civil Comentado, Ed. Revista dos Tribunais, 2014, comentário ao art. 113 do CC.

4. Alteração unilateral e silenciosa do regime jurídico do tomador do 
empréstimo no curso do contrato. Antijuridicidade da “atitude surpresa”.
A previsibilidade é um elemento essencial para a estabilização das relações jurídicas. 

Previamente à tomada do empréstimo o credor diligente elabora um estudo de crédito, como mencionado acima, e 
nesse momento conhece não só o tomador do empréstimo mas sua atividade, sua fonte de renda, seu patrimônio, enfim, 
conhece seu cadastro.

O produtor rural pessoa física que assim se apresenta no momento de celebrar o mútuo bancário, seja pela forma 
de contrato ou de emissão dos títulos do agronegócio mencionados na introdução deste artigo, cria para o credor a 
expectativa de que sua contraparte é uma pessoa física e não uma pessoa jurídica, levando assim a relação jurídica 
integralmente para o regime civil e não para o regime empresarial.

A manifestação da vontade no momento da celebração do contrato não se restringe ao objeto da contratação, mas 
se espraia por todas as declarações que as partes contratantes emitem, dentre elas, seu regime jurídico (se civil ou 
comercial) e sua qualificação (pessoa física ou empresário individual ou pessoa jurídica). 

Por essa razão é que a manifestação de vontade não subsiste apenas sobre si mesma, pois subentende-se que a ela são 
agregadas as consequências jurídicas decorrentes. Também isso compreende o dever de colaboração das partes, a fim 
de que o negócio jurídico produza os efeitos que lhe são próprios, não podendo uma das partes impedir ou dificultar a 
ação da outra no cumprimento de suas obrigações, ou seja, devem as partes agir com lealdade e confiança.18

A boa-fé objetiva, prevista no art. 42219 do Código Civil como cláusula geral aplicável a todos as relações jurídicas, atua 
tanto na celebração como no cumprimento dos contratos, sendo fator determinante nesse momento em que o agricultor 
ou o pecuarista resolve mudar seu regime jurídico e não leva esse importante fato ao conhecimento de sua contraparte. 
O direito contratual reserva às partes o direito subjetivo de convencionarem cláusulas sobre os efeitos jurídicos e 
econômicos de suas atitudes naquela relação contratual. 

Disso decorre ainda, nos termos do que dispõem os arts. 11220 e 11321 do Código Civil quanto à boa-fé subjetiva, que 
a melhor forma de se interpretar as declarações de vontade é examinar o modo como as partes cumprem o negócio 
jurídico, observando, sobretudo, o princípio da boa-fé objetiva (CC, art. 422).

Segundo Nelson Nery Jr., o novo sistema jurídico de direito privado impõe às partes que resguardem, tanto na conclusão 
quanto na execução do contrato, os princípios da probidade e da boa-fé (CC, art. 422). Igualmente, nas disposições finais 
e transitórias, prescreve que nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais como 
estabelecidos pelo CC para resguardo da função social dos contratos (CC, art. 2035, § único). Ao intérprete, por sua vez, 
incumbe a exegese do negócio jurídico em consonância com a principiologia do sistema.22
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Especificamente no trato da boa-fé subjetiva, Nelson Nery Jr. conclui afirmando que a norma (CC) trata de boa-fé subjetiva, 
isto é, da intenção e do comportamento efetivo das partes na conclusão do negócio jurídico. Nesse contexto, assume caráter 
subjetivo, tendo natureza de regra de interpretação do negócio jurídico. Para interpretar o negócio jurídico, o juiz deve 
buscar a intenção das partes (CC, 112), que devem ter agido de acordo com a boa fé (subjetiva). O art. 422 do CC trata da 
boa-fé em sua outra conformação: boa-fé objetiva, que tem natureza de cláusula geral.23

Na concessão do crédito ao produtor rural não há distinção ou exceção em relação a todos os demais contratos. Assim 
sendo, a boa-fé, em suas conformações tanto subjetiva como objetiva, é determinante para a decisão do credor em 
contratar um mútuo com o produtor rural pessoa física e não com o produtor rural empresário. A avaliação de crédito é 
toda estruturada para o exame do risco de uma pessoa física e não para o exame do risco de um empresário.

Exatamente por esse motivo fundamental é que na mudança repentina, silenciosa e unilateral do regime jurídico do 
produtor rural (de pessoa física para empresário), se abre a possibilidade do credor não desejar continuar com aquela 
relação jurídica, contratada originalmente com uma pessoa física e que agora deverá transcorrer tendo como contraparte 
um empresário, e desejar com isso antecipadamente resolver a relação jurídica do mútuo.

São situações que, examinadas à luz das cláusulas gerais, vão muito além da discussão sobre os efeitos constitutivos ou 
meramente declaratórios do ato de inscrição do produtor rural no registro de pessoas jurídicas.

Uma conduta não previsível de uma das partes, que contradiz as expectativas criadas no momento do aperfeiçoamento 
do contrato, não está adequada ao modelo legal previsto no ordenamento jurídico moldado pela previsibilidade das 
condutas e pelo respeito ao “querer contratual”, às causas determinantes do contrato e às condutas esperadas dos 
contratantes.  

A informação gera uma reação. Esse direito à informação está presente dentro do tão debatido direito ao contraditório, 
que inclusive ganhou especial ênfase no Código de Processo Civil de 2015 ao prever, em seu art. 10 a vedação de 
“decisões surpresa”.

Pois bem, a necessária estabilidade das relações jurídicas está assentada na mesma premissa, qual seja, os contratantes 
não podem ser surpreendidos durante o curso de um contrato com uma mudança de regime jurídico realizado por uma 
das partes de forma silenciosa, não prevista, sem que uma parte possa avaliar as consequências jurídicas, econômicas e 
sociais dessa postura de sua contraparte. Essa surpresa não se coaduna com os primados da boa-fé (subjetiva e objetiva) 
e da função social dos contratos.

Agrava essa situação de ofensa à boa-fé e às expectativas legítimas das partes no momento da celebração do contrato o 
argumento sobre a natureza do registro do produtor rural, a ser tratado no capítulo seguinte deste artigo, mas que para 
o fundamento de cláusula geral dos contratos, que aqui se coloca, tem seu efeito potencializado no fato de que o registro 
do comércio é um ato com publicidade. Sem esse ato com publicidade fica impossível ao credor literalmente adivinhar 
que sua contraparte (um produtor rural pessoa física) mudou seu regime jurídico em uma atitude silenciosa (sob o ponto 
de vista contratual) e sem comunicar sua contraparte. O credor tem contra si uma surpresa indesejável, surpresa essa 
que altera substancialmente a avaliação de risco dessa operação de crédito.

Importante a lembrança que, sob a ótica da publicidade, não socorre ao produtor rural o argumento no sentido de que 
seus livros fiscais podem atestar essa mudança de regime (de civil para empresarial) uma vez que esses livros são de 

23 - NERY JUNIOR, Nelson e Rosa Maria de A. Nery, obra citada, comentários ao art. 422 do CC.
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acesso restrito ao produtor rural e à receita federal, e permanecem no âmbito da unilateralidade da decisão, dentro de 
um contrato bilateral.

Repita-se, o exame do tema sob a ótica da boa-fé leva à conclusão no sentido de que não socorre ao produtor rural o 
argumento de apresentação de declarações fiscais e de livro caixa, que em tese poderiam caracterizar essa mudança de 
regime e, também em tese, teriam o condão de dispensar o registro no Registro do Comércio, e não lhe socorrem esses 
argumentos porque as declarações fiscais e o livro caixa do produtor rural além de não serem dotados de publicidades, 
como já dito, não são por ele apresentados à sua contraparte, mas somente à receita federal em razão do sigilo fiscal. 
Novamente, o elemento surpresa atuando para desequilibrar a relação jurídica do mútuo. 

Mutatis mutandis, seria o mesmo se um locador resolvesse, no meio do prazo de vigência de um contrato de locação, 
comunicar seu inquilino que vendeu o imóvel (à sua revelia e sem o direito de preferência) e que o novo proprietário não 
tem interesse em continuar com a locação. Uma surpresa desagradável e não prevista para o locatário, que reflete abuso 
de direito do locador, e portanto um ato ilícito dele, que o direito veda e, neste exemplo, regula a forma de reparação.    

A “surpresa” é a mesma quando, tempos depois da celebração do contrato, é apresentado um pedido de recuperação 
judicial dessa até então “pessoa física”, sem que a outra parte (o credor) tenha sido comunicada da mudança de regime 
jurídico do tomador dos recursos (devedor) para o regime empresarial. É um ato de abuso do direito praticado pelo 
produtor rural, na forma do que estabelece o art. 187 do CC, sendo portanto um ato ilícito. 

Mesmo que o produtor rural faça sua inscrição no registro do comércio, no curso do seu contrato de mútuo, deveria, 
por lealdade e boa-fé, comunicar seu credor sobre sua mudança de regime jurídico, de civil para comercial, uma vez 
que as premissas existentes no momento da celebração e aperfeiçoamento do mútuo bancário foram unilateralmente 
alteradas e essa conduta não condiz com os preceitos de ordem pública (boa-fé e função social) presentes hoje no direito 
contratual brasileiro.

Dentro do regime empresarial, poderia o credor decidir por não celebrar o contrato, dado os riscos associados à crise 
de liquidez de um empresário (recuperação judicial, extrajudicial e falência) e esse fato não pode ser desconsiderado 
pelo direito, muito menos com uma mudança de regime jurídico do tomador do recurso “ex post facto” ao momento do 
aperfeiçoamento do contrato.

Como investigar possíveis relações de causa e efeito entre um fato determinado – produtor rural pessoa física que toma 
um empréstimo como tal – e um fenômeno que ocorre posteriormente – mudança de regime dessa pessoa física para 
o regime empresarial. Essa impossibilidade de previsão não pode gerar uma consequência lesiva para o credor que 
concedeu um empréstimo a um tomador sob o regime civil e que assim se declarou. 

Daí estar presente o abuso do direito como configurador do ato ilícito praticado pelo tomador dos recursos, que altera 
seu regime jurídico no curso do contrato e depois se aproveita dessa mudança em benefício próprio e em detrimento de 
todos que nele confiaram e acreditaram, quando decidiram contratar com uma pessoa física e não com um empresário, 
frente às diferenças de consequências legais dessa contratação, máxime no cenário de crise de liquidez.

5. A opção do produtor rural pela inscrição no registro público de empresas 
mercantis e o artigo 971 do Código Civil.
Ao tratar do Direito de Empresa, o Código Civil/02 estabeleceu um feixe de regras para o empresário comum e uma 
disposição especial, de tratamento favorecido, diferenciado e simplificado ao empresário rural, notadamente em relação 
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ao seu regime jurídico e os efeitos daí decorrentes.

O art. 96724 do CC estabelece como obrigatória a inscrição do empresário (empresário comum) no Registro Público de 
Empresas do local onde tem a sede, antes do início da atividade. 

Por sua vez, o art. 97125 do CC estabelece a facultatividade da inscrição do produtor rural no Registro Público de Empresas. 
Porém a literalidade do art. 971 estabelece um efeito jurídico direto decorrente deste registro que é a equiparação, 
depois de inscrito, do produtor rural a empresário. 

É cediço, como regra de hermenêutica do direito, que a lei não contém palavras inúteis ou sem efeito. Não podemos 
assim “fechar os olhos” para uma disposição expressa da Lei. No caso presente se trata do efeito jurídico que a inscrição 
do produtor rural no Registro Público de Empresas produz, na medida em que somente “depois de inscrito” é que ele se 
equipara ao empresário.

Embora exista para determinados operadores do direito, “Data Maxima Venia”, a tentação de afastar uma expressão que 
possa criar alguma dificuldade interpretativa que conduza a um resultado indesejado ao intérprete, a redação do art. 
971 do CC não apresenta nenhuma deficiência, obscuridade ou dubiedade que justifique afastar seu texto expresso 
e substituí-lo por construções interpretativas que levam a subjetividades ou alteram a exata perspectiva da situação 
tratada pela lei.

Todas as palavras contidas na lei são lei, e todas têm força obrigatória. Nenhum conteúdo da lei pode ser esquecido e 
todas suas disposições têm força obrigatória. Segundo Carlos Maximiliano, “devem-se compreender as palavras (da lei) 
como tendo alguma eficácia”.26 

Assim, a inscrição ou não do empresário rural no Registro Público de Empresas, por disposição expressa do art. 971 do 
CC, é que determinará a sua natureza jurídica, e via de consequência o regime jurídico a ele aplicável, se o regime civil ou 
o regime empresarial.

Nesse sentido está o Enunciado 202 do Conselho da Justiça Federal, elaborado na III Jornada de Direito Civil e com 
referência legislativa aos artigos 971 e 984 do CC, de seguinte redação: “O registro do empresário ou sociedade rural na 
Junta Comercial é facultativo e de natureza constitutiva, sujeitando-o ao regime empresarial”.

O produtor rural somente terá a natureza de empresário comum se optar por constituir-se como tal, inscrevendo-se no 
Registro Público de Empresas Mercantis, nos termos do art. 971 do Código Civil. 

Mutatis mutandis, dá-se o mesmo em relação à sociedade que realiza atividade empresarial rural: se não realizada a 
inscrição, tem natureza de sociedade simples, e, realizada a inscrição, tem natureza de sociedade empresarial, sujeitando-
se aos respectivos regimes jurídicos.27

Por disposição expressa de lei (CC, 971) a inscrição no Registro Público de Empresas do produtor rural integra de forma 
indissociável o suporte fático que diferencia o empresário rural do empresário comum.  O empresário rural só se equipara 

24 - CC, Art. 967. É obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade. 
25 - CC, Art. 971. O Empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, pode, observadas as formalidades de que tratam o art. 968 e seus 
parágrafos, requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para 
todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro. (o destaque não consta do texto original) 
26 - Maximiliano, Carlos, Hermenêutica e Aplicação do Direito, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 1993, p. 250. 
27 - Medina, José Miguel Garcia, Código Civil Comentado, Ed. Revista dos Tribunais, 2ª Edição, 2018, comentários ao art. 971 do CC, pg. 720.
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ao empresário comum depois de realizado seu registro na respectiva Junta Comercial, até que isso não ocorra ele deve 
ser tratado pelo Direito como pessoa física, um produtor rural ou agropecuário, e sujeito ao regime civil e não comercial. 

Nesse sentido, tanto as pessoas naturais (CC, art. 971) como as sociedades (CC, art. 985) que realizarem atividades 
empresariais rurais não são, como regra, tratados como empresários comuns ou sociedades empresárias, salvo se 
optarem por constituírem-se como tal. Dessa opção decorrem consequências jurídicas e econômicas.

Em síntese, o agricultor ou pecuarista que não realizar sua inscrição no Registro Público de Empresas não se submete 
à disciplina jurídica do empresário, e portanto não poderá requerer sua recuperação judicial nem ter sua falência 
decretada.28

Além dessas consequências no âmbito do direito privado, existem ainda diferentes e importantes consequências no 
âmbito tributário, enumeradas no capítulo inicial deste artigo e também presentes no Estatuto da Terra (Lei 4.504/1964).

Digna de lembrança é a mudança de tratamento que o Código Civil de 2002 conferiu à figura do empresário. Isso porque 
na vigência do Código Civil de 1916 o termo “empresário” era empregado de modo genérico e pouco técnico, adotando 
a terminologia de “comerciante” para qualificar o que hoje denominamos de “empresários”. Do mesmo modo, no tocante 
às sociedades o vetusto Código Civil usava as expressões “sociedades civis” e “sociedades comerciais” para os tipos 
societários que hoje denominamos de “sociedades simples” e “sociedades empresárias”.  

Ainda no mesmo tema, um outro ponto que merece realce trata da natureza jurídica e, via de consequência dos efeitos, 
da inscrição do produtor rural no Registro Público de Empresas Mercantis, isso porque o empresário comum (CC, art. 966 
e 967) já é considerado empresário, embora informal ou limitado, antes de sua inscrição no Registro do Comércio, e por 
isso que se diz com frequência que esse registro (o do empresário comum) tem eficácia declaratória sobre sua condição 
fática de empresário, até para proteção de terceiros. 

Inclusive o art. 97329 do CC regula os efeitos da atividade do empresário regular. Isso significa dizer que o “empresário 
comum” informal (sem registro) já se submete ao regime jurídico empresarial, mas sem a capacidade plena para a 
prática dos atos empresariais exatamente pela falta de registro. Dada a natureza declaratória desse registro, para ele a 
alteração de status produzida com a inscrição no Registro Público de Empresas será de “empresário comum irregular” 
para “empresário comum regular”.

No tocante ao produtor rural a questão se coloca de forma diametralmente oposta, à luz do que dispõe o Código Civil, em 
seu art. 971.  Para o produtor rural a inscrição no Registro Pública de Empresas é facultativa, ou seja, antes do registro o 
regime jurídico do produtor rural é o civil, e depois do registro seu regime jurídico será empresarial, o que confere caráter 
constitutivo à inscrição do Produtor Rural no Registro do Comércio. Outra interpretação do CC, art. 971 deixaria como 
letra morta na lei a expressão “depois de inscrito” presente neste artigo, tal como já abordado linhas acima.

Fazendo um comparativo, os atos praticados por um “empresário comum” (CC, art. 967) sem registro são atos praticados 
por um “empresário irregular” e sujeitos ao regime empresarial podendo ter até sua falência decretada , enquanto os 

28 - Na III Jornada de Direito Comercial foi editado o Enunciado 97, que faz referência ao art. 48 da Lei 11.101/05, e a nosso ver, com o devido respeito, 
contraria o disposto no CC, art. 971. Segue a redação do Enunciado 97 da III Jornada de Direito Comercial: “O produtor rural, pessoa natural ou jurídica, 
na ocasião do pedido de recuperação judicial, não precisa estar inscrito há mais de dois anos no Registro Público de Empresas Mercantis, bastando a 
demonstração de exercício de atividade rural por esse período e a comprovação da inscrição anterior do pedido.”   
29 - CC, Art. 973. A pessoa legalmente impedida de exercer atividade própria de empresário, se a exercer, responderá pelas obrigações contraídas. 
Sobre esse artigo, o empresário que não realiza seu registro está legalmente impedido e responderá com seu patrimônio pessoal pelas obrigações que 
contrair, incluindo perdas e danos (CC, art. 1.151, § 3º).
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atos praticados por um “produtor rural” (CC, art. 971) sem registro são atos praticados por uma pessoa física, com efeitos 
meramente civis. 

A diferença é clara. Enquanto a inscrição no Registro Público de Empresas para o empresário comum tem eficácia 
declaratória, para o produtor rural essa inscrição no registro do comércio realiza uma mudança de regime jurídico (do 
civil para empresarial), tanto que somente “depois de inscrito” (expressão constante do art. 971 do CC) o produtor rural 
passa a ter todos os direitos e deveres de um empresário comum. Por essa razão é que a eficácia do registro do produtor 
rural é sempre constitutiva, enquanto a eficácia do registro do empresário comum é declaratória.

Alia-se ao caráter constitutivo da inscrição do produtor rural no Registro Público de Empresas o caráter de publicidade 
desse registro, uma vez que as Juntas Comerciais são registros públicos e qualquer pessoa pode consultar seus 
assentamentos, sem a necessidade de comprovar interesse.

A publicidade tem especial relevo quando se fala de produtor rural porque as contrapartes em seus contratos podem 
consultar se determinado produtor rural está ou não inscrito na Junta Comercial como empresário individual, e, portanto, 
se esse produtor rural contrata sob o regime civil ou empresarial.

Essa manifestação de vontade do produtor rural na alteração de seu regime jurídico, de civil para empresarial, com 
os efeitos jurídicos dela decorrentes, só terá a proteção do manto da licitude se for plena, dotada de publicidade, não 
prejudicar direitos e expectativas legítimas de terceiros, não afetar as intenções negociais que motivaram (causa) os 
contratos celebrados com o produtor rural sob este ou aquele regime jurídico, enfim, respeito à intenção das partes. 

Se uma contraparte (em regra o credor) tinha intenção de contratar com o produtor rural sob regime civil, ela precisa ser 
consultada sobre manter ou não essa intenção se sua contraparte (tomador do empréstimo) alterar seu regime jurídico 
para empresarial. Está exatamente nesse ponto a diferença entre a licitude e a ilicitude da conduta do produtor rural 
que altera silenciosamente seu regime jurídico. Neste momento (da alteração silenciosa do regime jurídico, ciente das 
consequências) incide a regra do CC, art. 187 do abuso de direito.

6. O produtor rural no projeto de reformas da Lei de Falências e Recuperação de 
Empresas.
Aprovado na Câmara dos Deputados em Sessão realizada dia 26/08/2020, o Projeto de Lei 6.220/2005 (PL), que promoverá 
importantes alterações na Lei 11.101/05 (Lei de Falências e Recuperação de Empresas - LFRE), de relatoria do Deputado 
Hugo Leal, está atualmente no Senado Federal onde recebeu o número 4.458/20, seguindo a tramitação do processo 
legislativo.

Em apertada síntese, o PL de alteração da LFRE no seu estágio atual concentra as mudanças no produtor rural nos 
seguintes pontos:

(a) a comprovação do exercício da atividade estará desvinculada da inscrição no Registro de Empresas Mercantis, 
podendo ser evidenciada pelo livro caixa digital do produtor rural, por sua declaração de imposto de renda pessoa física 
e por um balanço patrimonial (não auditado);

30 - O empresário irregular pode ter sua falência decretada, porém não pode requerer recuperação judicial, nem apresentar pedido de falência, uma vez 
que o art. 97, § 1º da Lei 11.101/05 permite somente ao empresário inscrito na Junta Comercial requerer a falência de outro empresário.
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(b) o produtor rural pessoa física poderá requerer recuperação judicial (e via de consequência ter sua falência decretada), 
mesmo sem evidências públicas de sua adoção pelo regime empresarial e independente do que dispõe o ar. 971 do 
Código Civil;

(c) estarão sujeitos à recuperação judicial do produtor rural os créditos que decorram exclusivamente da atividade rural, 
ainda que não vencidos (existirão, portanto, dívidas do produtor rural que estarão sujeitas à recuperação judicial e outras 
que não estarão – um desafio para os operadores do direito – como suspender algumas obrigações do produtor rural e 
não suspender outras, dentro de um cenário de insolvência);

(d) estarão excluídos da recuperação judicial: (i) os créditos com taxas favorecidas (recursos controlados pelo CMN) 
mencionados na Lei 4.829/65 (Lei do Crédito Rural), desde que tenham sido objeto de renegociação entre devedor e 
instituição financeira, antes da recuperação judicial, e (ii) os créditos tomados pelo produtor rural nos 3 anos anteriores 
à recuperação judicial e destinados a aquisição de propriedade rural.

Os dispositivos do PL que tratam do produtor rural são os arts. 48, §s 2º e 3º, art. 49, § 6º, 7º, 8º e 9º, art. 51, § 6º e art. 70-A.

Como se trata de um PL, para facilitar a compreensão do contexto em que são colocadas as reflexões e conclusões deste 
artigo, os dispositivos do PL que versam sobre produtor rural estão aqui reproduzidos.

Art. 48, § 2º. No caso de exercício de atividade rural por pessoa jurídica, admite-se a 
comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo por meio de Escrituração 
Contábil Fiscal (ECF), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que 
venha a substituir a ECF, entregue tempestivamente.

Art. 48, § 3º. Para a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo, o 
cálculo do período de exercício de atividade rural por pessoa física é feito com base 
no Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR), ou por meio de obrigação legal de 
registros contábeis que venha a substituir o LCDPR, e pela Declaração do Imposto 
sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) e balanço patrimonial, todos entregues 
tempestivamente.

Art. 49, § 6º. Nas hipóteses em que tratam os §§ 2º e 3º do art. 48 desta Lei, somente 
estarão sujeitos à recuperação judicial os créditos que decorram exclusivamente da 
atividade rural e estejam discriminados nos documentos a que se referem os citados 
parágrafos, ainda que não vencidos.

Art. 49, § 7º. Não se sujeitarão aos efeitos da recuperação judicial os recursos 
controlados e abrangidos nos termos dos arts. 14 e 21 da Lei 4.829, de 5 de 
novembro de 1965.

Art. 49, § 8º. Estarão sujeitos à recuperação judicial os recursos de que trata o § 
7º. deste artigo que não tenham sido objeto de renegociação entre o devedor e a 
instituição financeira antes do pedido de recuperação judicial.

Art. 49, § 9º. Não se enquadrará nos créditos referidos no caput deste artigo 
aquele relativo à dívida constituída nos 3 (três) últimos anos anteriores ao pedido 
de recuperação judicial, que tenha sido contraída com a finalidade de aquisição de 
propriedades rurais, bem como as respectivas garantias.
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Art. 51, § 6º. Em relação ao período de que trata o § 3º do art. 48 desta Lei:

I – a exposição referida no inciso I do caput deste artigo deverá comprovar a crise de 
insolvência, caracterizada pela insuficiência de recursos financeiros ou patrimoniais 
com liquidez suficiente para saldar suas dívidas;

II – os requisitos do inciso II do caput deste artigo serão substituídos pelos documentos 
mencionados no § 3º do art. 48 desta Lei relativos aos últimos 2 (dois) anos.

Art. 70-A. O produtor rural de que trata o § 3º do art. 48 desta Lei poderá apresentar 
plano especial de recuperação judicial, nos termos desta Seção, desde que o valor 
da causa não exceda a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).   

Nota-se, portanto, que no PL existem dispositivos que tratam diretamente da recuperação judicial do produtor rural 
pessoa física, com previsões conflitantes com as disposições do Código Civil, dentro de seu capítulo do direito de empresa.  

O Projeto admite a recuperação judicial do produtor rural pessoa física, permitindo a comprovação do exercício de 
atividade por meio do Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR) e pela declaração de imposto de renda – pessoa 
física, sem fazer menção ao registro de empresas.  Existirá neste ponto uma troca da publicidade do registro de empresas 
(informação pública) pela declaração unilateral do livro caixa e pela declaração de imposto de renda (informação de 
acesso restrito e coberta pelo sigilo fiscal). 

Dentro de uma visão prática do crédito rural no cenário de insolvência, a flexibilização de requisitos como a ampliação 
de hipóteses autorizadoras do pedido de recuperação do produtor rural, em especial do produtor pessoa física, poderá 
sensibilizar os credores e em alguma medida afetar a previsibilidade dos negócios o que poderá se refletir na segurança 
jurídica do crédito dentro do setor do agronegócio no Brasil. 

Os efeitos dessas mudanças na economia, se positivos ou negativos, ficarão a cargo do tempo.

7. Conclusões
O crescimento da carteira de crédito rural no Brasil nos últimos anos revela, por si só, a importância desse mercado 
denominado mais recentemente de agronegócio e que está estruturado em políticas de crédito definidas com o objetivo 
de permitir seu desenvolvimento em concurso com o planejamento da produção agrícola e agropecuária do País. Quanto 
maior a oferta de crédito, maiores os investimentos e consequentemente maiores serão as safras e os resultados do 
agronegócio ano a ano.

Toda essa oferta de crédito para o setor rural se opera, necessariamente, através da atuação dos agentes do Sistema 
Financeiro Nacional dentro de um ambiente de segurança jurídica, que passa pela observância da distinção entre atuação 
das normas de direito comum (direito civil) e direito de empresa (direito comercial) e pela aplicação das disposições de 
direito privado previstas do Código Civil e atinentes às cláusulas gerais dos contratos e o respeito à opção do produtor 
rural que pode decidir entre o regime civil ou empresarial quando toma recursos no mercado de crédito.

Corrobora para essa oferta de crédito rural a necessária estabilidade que devem possuir as relações jurídicas e o respeito das 
expectativas legítimas das partes contratantes (credor e devedor) presentes no momento da celebração do mútuo bancário. 

Essa estabilidade deve existir desde as providências antecedentes ao contrato (v.g. cadastro, qualificação, informações 
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econômicas e patrimoniais, etc), devendo ser mantida durante toda sua vigência, passando pela celebração, pela execução 
e chegando até o momento do cumprimento definitivo do contrato.

A quebra dessas expectativas legítimas com a mudança silenciosa do regime jurídico do produtor rural, pessoa física no 
momento da celebração do negócio jurídico, e, de repente, empresário no momento de pedir recuperação judicial, gera 
uma antijuridicidade dessa “atitude surpresa”, que leva a um abuso de direito da contraparte infratora, pela desrespeito 
à lealdade e à confiança, fazendo atuar o art. 187 do CC que trata do abuso de direito.

Nesse contexto, o art. 971 do Código Civil é expresso ao afirmar que “depois de inscrito” no Registro Público de Empresas 
Mercantis o produtor rural se equipara ao empresário, ou seja, somente depois de efetuada sua inscrição o empresário 
rural é aquinhoado com todos os benefícios e assume todos os deveres comuns aos empresários, tais como previstos 
nas normas componentes do direito comercial, excluindo a partir daí a incidência daquelas das normas de direito comum, 
o direito civil.31

Essa possibilidade de opção de mudança de regime do produtor rural, que lhe confere idêntico tratamento jurídico 
conferido aos empresários, é plena, ou seja, o produtor rural não poderá optar por ser empresário no que lhe for 
conveniente e se sujeitar às regras de direito civil no que lhe for inconveniente.

Tome-se por exemplo a decisão do produtor rural, inscrito na Junta Comercial, de requerer recuperação judicial, que 
é uma decisão restrita aos empresários regulares. Essa decisão não pode vir dissociada dos riscos da falência. Outro 
exemplo, o produtor rural empresário inscrito não pode optar por uma atuação como empresário no momento de 
insolvência e depois se recusar a observar as obrigações tributárias próprias dos empresários, pretendendo manter a 
pouca formalidade fiscal das pessoas físicas. A mudança de regime jurídico do produtor rural, quando ocorre, se opera 
na plenitude.

Sobre a expectativa de inovação legislativa, o projeto de alteração da Lei de Falências e Recuperação de Empresas entrou 
no tema do produtor rural flexibilizando requisitos bem como ampliando as hipóteses autorizadoras de seu pedido de 
recuperação judicial, em especial do produtor pessoa física, o que provavelmente sensibilizará a segurança jurídica do 
crédito para o setor do agronegócio. 

A pergunta que fica no ar neste momento vai além dos aspectos jurídicos e da interpretação sistemática do tema, e está 
concentrada no viés econômico dessa possível mudança legislativa. O que se indaga é se a sensibilização do ambiente 
de crédito do produtor rural, gerada pela possibilidade de sua recuperação judicial, será positiva ou negativa para o 
crédito rural no Brasil. Essa é uma questão que, embora existam previsões econômicas de ambos os lados, só o tempo 
responderá.

São Paulo, Outubro de 2020.

Marcio Calil de Assumpção - Advogado, Mestre em Direito pela Universidade Mackenzie, Professor convidado nos cursos 
de pós graduação do INSPER, Membro do Instituto dos Advogados de São Paulo, Membro do Instituto Brasileiro de Direito 
Processual, Coordenador do Comitê Legal de Recuperação de Créditos da Febraban – Federação Brasileira de Bancos.

30 - Barbosa Filho, Marcelo Fortes, in Código Civil Comentado, 4ª Ed., Ed. Manole, 2010, pg. 978 – comentários ao art. 971 do CC.
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As cooperativas agropecuárias são bastante importantes 
no contexto da produção agrícola no país e, naturalmente, 
na condição de vice-líder do governo, é muito importante 
tratar de um tema caro para toda a sociedade brasileira. 
Me remeto ao debate feito na nossa revisão. Quero afirmar 
que estou trabalhando no tema para podermos finalmente 
formular um estatuto do produtor ou a revisão do Estatuto 
da Terra, em outras palavras, algo para termos ferramentas 
que tragam maior lucidez, maior segurança jurídica, e 
comprometimento da sociedade para com o capital da 
produção. Principalmente, tendo em vista naturalmente 
que os produtores rurais estão sofrendo com os preços 
em geral. Naturalmente, no cenário agrícola no Brasil, os 
números das dificuldades financeiras dos produtores rurais 
nos últimos anos, como foi exposto anteriormente. 

A limitação em fazer um enfrentamento burocrático e jurídico 
para que se garanta o mínimo, a dignidade de ficarmos 
de pé e nos restabelecermos, numa atividade essencial. É 
nobre querer alimento barato para quem consome, mas a 
cada dia, o Brasil percebe que isso foi feito à custa de quem 
produz. A frase “a agricultura é realizada a céu aberto e não 
tem contracheque” mostra que é uma atividade de extremo 

risco e não recebemos periculosidade por isso. 

Vale ressaltar que, na atividade agrícola não existe plano B, 
simplificando, que não seja levantar cedo, preparar terra, 
jogar semente, colocar fertilizante e pedir que a chuva 
possa vir porque ela é um fator essencial e quando ela não 
vem, em certas regiões, possamos ter minimamente o uso, 
inclusive, da irrigação. Infelizmente, a agricultura sofre um 
bombardeio de todas as direções, além disso, a frase de 
Pedro Vaz de Caminha “aqui se plantando tudo dá” é uma 
das maiores mentiras já escrita na história brasileira.

O Brasil fez a opção da ciência, da tecnologia e do 
profissionalismo e, como diz o ditado, o espírito santo 
tem suas costas e suas praias, nós sempre dizemos que, 
quando a maré baixa, ficamos sem saída. E a economia 
brasileira baixou, tudo se desmontou, mas perceberam 
que a agricultura ficou de pé, e a agricultura deu a resposta 
que o Brasil precisa, produzindo alimento, e mesmo ás 
nossas custas, enfrentando o descaso, a desinformação, 
estamos com números positivos na balança comercial. Ou 
seja, é importante reconhecer que o Brasil é e continua 
rural. Quem faz um discurso diferente disso mostra total 

5  - Importância das cooperativas 
agrícolas, do seguro de renda ao 
agricultor e da atualização do 
Estatuto do Produtor Rural
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ignorância e desconhecimento da realidade econômica do 
país.

Infelizmente, historicamente, nem os governos brasileiros, 
nem o próprio Parlamento, deram a atenção e a importância 
que o agro brasileiro precisa, corriqueiramente vivendo 
sob ataques. É muito difícil, pois não se tem opção. Além 
disso, é fácil fechar uma empresa ou uma companhia, nós 
pensamos nos grãos de soja, do milho, entretanto, o nosso 
almoço precisa de cebolinha, coentro, temperos mínimos, 
isso também é agricultura. Logo, é imprescindível ter essa 
responsabilidade, destacar a grandeza, a competência, e 
a dedicação de um parlamentar que temos no Congresso 
Nacional, o deputado Hugo Leal.

Gostaria de enfatizar que, dialogamos corriqueiramente com 
o setor bancário, porém sem resultados frutíferos. Portanto, 
é preciso deixar registrado o profissionalismo do sistema 
bancário brasileiro que, por muitos momentos, mesmo 
a custos muito altos, é um sistema bancário é caro, mas 
não é só por culpa dos bancos, naturalmente temos uma 
burocracia em demasia e desnecessária que corroboram 
para que as operações fiquem cada vez mais difíceis para o 
produtor rural. 

Os produtores estão longe dos chamados grandes centros, 
longe dessas oportunidades, das discussões, dos debates 
e do mundo jurídico. Naturalmente, essa interpretação da 
tratativa do negócio, onde tem só burocracia, se dá a exigência 
que eles chamam da pessoa jurídica, ou da personalização. 
Mas precisamos realmente fazer o redesenho do mundo 
para esse diálogo com o enfrentamento dessa dificuldade 
que é a recuperação judicial, tão quanto importante porque 
para podermos manter a atividade. 

O Brasil precisa rever suas punições nesse momento, visto 
que muito do endividamento do setor e da necessidade 
da recuperação judicial brasileira, vem de forças que estão 
externas às nossas decisões e aos nossos interesses por 
não haver texto jurídico e legal que consiga controlar a 
umidade, calor, temperatura, estação, chuva de granizo. 
Por exemplo, vivemos algo inédito no Espírito Santo, a 
chuva mais intensa da história, no final de 2013 para 2014 
e, imediatamente, os três anos da pior seca da história. A 
inadimplência do Espírito Santo, no setor rural, era menor 
que 1%, dado que as instituições financeiras sempre foram 
um parceiro importante, e o capixaba sempre pagou o 

endividamento agrícola em tempo hábil, entretanto, devido 
a pior seca da história, atualmente a taxa subiu para 20%. 
Não produzimos, e mesmo assim não tem como fechar 
a propriedade, vende-se o gado, não se planta mamão, 
tomate, ou café. 

O pandemônio jurídico e burocrático praticamente colocam 
os agricultores na berlinda, ou seja, torrando no sol, fervendo 
assim como as plantas torraram por não terem nenhum 
espaço para respirar. Isso mostra a importância desse 
debate. Tratar da recuperação judicial no meio rural vai à 
mesma importância que temos que tratar, cada dia mais, o 
fortalecimento do seguro para a produção agropecuária. 

Seguro não só de patrimônio, mas naturalmente seguro 
de renda. Você não faz um agricultor com curso de 12 ou 
36 meses, para você formar um agricultor, do ponto de 
vista conceitual, teórico, e prático, é uma longa caminhada. 
Portanto, o agricultor é algo a ser protegido pela nação, pelo 
mundo jurídico e financeiro. Estou falando do profissional e 
daqueles que precisam perceber essa boa vontade e esforço 
coletivo para podermos proteger seu patrimônio. Não basta 
comprar uma máquina, ou ter boa semente, terras férteis, 
insumos para o dia a dia ou crédito, pois tudo depende do 
clima e da natureza. Na agricultura se toma decisões a cada 
instante. Difere da linha de montagem de uma empresa, 
ou de uma loja, ou outro setor no mundo da produção. É 
preciso de um homem experiente e não temos nenhuma 
ferramenta, hoje, que proteja o agricultor, um patrimônio 
importante para o país. É difícil mensurar esse ativo, mas 
isso passa pela necessidade de revisão em todos esses lotes 
de entendimento. O alimento que está chegando na mesa 
de todos os brasileiros hoje, possivelmente, tem muito suor, 
muito sangue e muita lágrima porque mesmo trabalhando 
no prejuízo foi necessário levantar cedo, ordenar a vaca, 
colher, plantar, abrir fronteiras e trabalhar ainda mais. 

Às vezes, a agricultura tem que enfrentar muita 
desinformação, escuta-se um debate falando acerca 
da utilização da água pelo setor, pegando um descaso 
histórico com as áreas de proteção necessárias à Amazônia 
e nos culpando pelos rios poluídos. Infelizmente, pessoas 
desinformadas, acabam trazendo isso para a agricultura. 
Trago esse debate de volta, sem aprofundar no mundo 
jurídico, mas essa repercussão da nossa responsabilidade, 
pois o negócio do Brasil é produzir alimento.
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Outro ponto que gostaria de mencionar, essa pandemia 
escancarou ainda mais a importância e o tamanho do 
setor para a economia do país. As pessoas imaginam 
que os agricultores não tiveram opção, continuaram 
plantando, produzindo, mesmo com um crédito ainda 
muito caro. O dinheiro da agricultura ainda é muito caro 
porque é escasso, ele é muito caro, burocrático,  e difícil. 
Naturalmente, sem esse ambiente de segurança, da 
necessidade de fazer investimento para podermos ampliar 
a ferramenta do seguro, que vai trazer segurança e, com 
certeza, mais leveza, um entendimento da abordagem e 
quando necessário for, que possamos ter as ferramentas 
jurídicas para proteger esse patrimônio nacional que não 
é protecionismo. É só perguntar “o que não faltou nessa 
pandemia?” Foi alimento. O pouco da balança comercial 
que foi superavitária, foi da agricultura. O Brasil continua 
exportando, entretanto, mesmo tendo a infraestrutura de 
portos e aeroportos, faltaram aviões para mandar mamão 
para a Europa, navios para a exportação de proteína animal, 
grãos, e importar  fertilizantes, mesmo assim a agricultura 
continuou trabalhando.

Portanto, novamente, insisto nessa tese que precisamos 
ter um diálogo muito aberto com o mundo jurídico 
e financeiro. Precisamos de um grande pacto social 
para podermos, de novo, ter a chamada “segurança 
alimentar”, tanto na qualidade, quanto no seu volume, na 
quantidade, indispensável numa agricultura que se mostra 
muito sustentável, em todos os seus aspectos. A região 
com agricultura, tem distribuição de renda, a cidade se 
desenvolve e as coisas se potencializam. Além disso, muito 
da preservação ambiental vem desse setor. Qual atividade 
que 20 por cento do seu patrimônio fica imobilizado? 
Pergunta a construtora se a cada 100 apartamentos 
que ela faz, se 20 ficam fechados. Pergunte a qualquer 
empresa, assim como cada companhia de carro, se a cada 
100 produzido, cinco ficam no pátio. Então você percebe 
que hoje, a agricultura paga essa conta, às custas do 
agricultor. Isso, na verdade, impede, às vezes, que ele tenha 
essa responsabilidade. Nós temos essa responsabilidade 
ambiental visto que a natureza é nosso ativo, dependemos 
da terra, da água e do ambiente. Portanto, volto a dizer: 
precisamos realmente proteger esse agricultor.

Produtores precisam aperfeiçoar esse diálogo com o sistema 
financeiro. O presidente do Banco Central, Roberto Campos 

Neto, tem permitido fazer esse debate, e acima de tudo, o 
fortalecimento dessas ações cooperativas. As cooperativas, 
o cooperativismo, se mostrou como uma doutrina capaz 
de gerar um entendimento coletivo. Agradeço ao relator 
Hugo Leal que teve esse entendimento, de dar carinho e 
atenção às cooperativas no seu texto, visto que até para 
contextualização dessas recuperações, essa unidade no 
processo é muito importante e as cooperativas possuem 
a doutrina capaz de fazer esse diálogo pela democracia e 
pela transparência, pela legalidade. É uma grande parceira 
do mundo jurídico, do mundo financeiro, e naturalmente 
das políticas públicas também.

Meu papel, como parlamentar, é para dizer que temos um 
Congresso Nacional ativo, atuante, que tem enfrentado 
diversidade, e um governo que respeita e permite a 
nossa participação no processo de construção. É ótimo 
viver um executivo que respeita o Parlamento, que dá 
sua contribuição, no seu papel, e tem esse entendimento 
que nós representamos a pluralidade do Brasil. Este 
Parlamento tem muita responsabilidade fiscal, mostrando 
que irá votar as reformas necessárias para que possamos 
enfrentar principalmente o corporativismo do atraso, o 
corporativismo da burocracia, entregar um país mais ágil, 
mais leve, com segurança jurídica, com entendimento mais 
claro de que a agricultura e o rural precisa dessa atividade. A 
agricultura não pode ficar esperando os erros processuais.

Precisamos de um setor jurídico e financeiro que sejam 
ágeis, rápidos, de fácil interpretação, buscamos baratear 
esses custos para que todo mundo possa ter a sua 
segurança, e o agricultor possa, acima de tudo, ter a 
dignidade de apresentar os seus argumentos e suas teses. 
Por isso afirmo que precisamos, cada dia mais, trazer a 
ferramenta do seguro, que vá inclusive impedir muito 
desses problemas postos atualmente.

Para concluir, essa modernidade, essa desburocratização, 
e esse entendimento que nós precisamos, cada dia mais, 
para que a agricultura continue trabalhando pelo país. 
Volto a dizer, tanto a Frente Parlamentar da Agropecuária 
a OCB Nacional, a Frente Parlamentar das Cooperativas, 
OCNA oferecem uma assessoria extraordinária para 
podermos atuar no Parlamento, ademais, todos temos a 
responsabilidade civil e uma responsabilidade processual 
para a proteção desse grande patrimônio que o Brasil tem, 
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sendo esses agricultores e agricultoras, homens de pouca 
idade, de média idade, de maior idade, mas que fazem esse 
enfrentamento de acreditar nessa atividade econômica.

O Brasil pode dispensar um monte de coisa, mas o Brasil não 
dá um passo à frente sem agricultura, pautada na ciência, na 
tecnologia, no empreendedorismo e na inovação.
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Analisando o sistema de financiamento do agronegócio, 
iniciarei com o chamado financiamento comercial. Vou 
mostrar um gráfico sobre como as trades financiam a 
produção. Para comprar lá na frente, para dar um insumo, 
para fomentar a produção, antecipando o preço dos 
contratos de compra em 65%, 70% dentro da atividade. 
Portanto, esse financiamento comercial também é 
fundamental e faz parte hoje de 30%, ou um pouco mais, 
da composição dessa pizza do crédito. 

Essas fontes, então, são muito relevantes porque temos 
visto, e o ministro Salomão falou muito bem da Lei 
13.986/2020, um avançar sobre o crédito privado. Tirar 
o peso do governo, tirar o peso do Estado e do fomento 
estatal para o mercado privado obter essa fatia de 
financiamento que está na poupança popular. Logo, é 
fundamental nessas vertentes que o financiamento se 
torne cada dia mais privado, para diminuir esse peso dos 
recursos obrigatórios na atividade. 

É nesse contexto que ressalto: a lei não vem à toa. Ela 
pode ser vista de forma sistêmica. Se analisarmos, a partir 
de 65, com a criação do Sistema Nacional de Crédito Rural, 
e compormos a legislação até agora, com a 13.986/2020, 
vemos um sistema se formando para captação dos 
recursos privados, dando ainda maior relevância a esse 
recurso. 

Tudo está sendo direcionado para esse caminho, o governo 
tem insistido demais nessa métrica. Principalmente com 
a Selic tão baixa, fica mais viável o implemento dessa 
sistemática, de recuperar a importância do crédito privado. 
Essa lógica também, se vocês olharem com a criação dos 
novos títulos em 2004, é uma forma de atrair uma coisa 
que no Brasil é pouco desenvolvida, mas todos os países 
envolvidos têm: um mercado de capitais pujante, que não 
existe no país. Precisamos elevar essa barreira para tornar 
o mercado de capitais fonte fundamental e essencial para 
o financiamento das atividades produtivas. E a lei, desde 
2004, criou o Certificado de Recebíveis do Agronegócio, o 
CRI do agronegócio, com as mesmas proteções: Patrimônio 
de Afetação.

Então, nesse contexto, há uma clara evolução: a Cédula 
Imobiliária Rural solicitou o patrimônio de afetação, mais 
um título específico do agro, às alterações da CPR, insistir 
nessa questão da segurança em relação ao financiamento, 
ao fomento, à atividade.

Aliado a esse tema temos a concessão de crédito rural 
e seus mecanismos que, como falou o Dr. Márcio, há 
uma nítida preocupação do sistema financeiro, porque 
no momento da concessão do crédito não é clara qual 
a situação jurídica do tomador, do produtor rural, e não 
há, portanto, a segregação ou separação patrimonial. O 

6 - Sistema de Financiamento do 
Agronegócio e Recuperação Judicial 
do Produtor Rural 
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que, de certa forma, torna muito difícil a avaliação do risco 
daquele produtor. 

Para a necessária evolução do tema, com o projeto em 
evidência, parece vital criar-se uma faculdade de registro, 
para que se possa comprovar de outras formas, que 
consigam trazer uma transparência mínima necessária à 
atividade. Para garantir que, quem for conceder o crédito, 
possa realmente avaliar o risco. Nós estamos debruçados 
para uma certa insegurança. Logo, se vem o precedente 
do STJ e vem uma nova lei, ótimo! Vamos aproveitar para 
estabelecer molduras mínimas necessárias para trazer 
maior segurança a esse quadro ainda instável. 

É nesse contexto então, como citado pelo Dr. Márcio, não 
vou me repetir, dado que o projeto traz alguns critérios nos 
requisitos mínimos de contabilização, sobre a Escrituração 
Contábil Fiscal na atividade de produção rural. Então, se 
tenho uma diferenciação discutida pela questão fiscal e 
também pela forma de escrituração, nós precisamos dar 
requisitos mínimos a isso. Os créditos exclusivos, sujeitos, 
dentro daquela forma de contabilização, à atividade rural. 
No momento que se tem um balanço patrimonial há uma 
maior transparência, esmiuçando os créditos e dívidas. 

Não estão sujeitos, portanto, como já falado, a proteção 
aos recursos oficiais, os recursos obrigatórios, até porque 
há linhas, por exemplo, que a garantia vem do Tesouro 
Nacional, então o Tesouro Nacional garante certas 
operações e exige colocar, obrigatoriamente, no percentual 
estabelecido. Portanto, deve haver maior proteção, pois 
não há a livre escolha do concedente. 

Falamos sobre o crédito para aquisição de imóvel tomado 
nos últimos três anos. Parece-me que vem em boa linha. 
Se tomo um recurso, destinado à aquisição de imóvel 
rural, mas parcelo esse financiamento junto ao sistema de 
renegociação de dívidas e ao âmbito do mercado financeiro 
de capitais.  Me parece que não haveria, nesse contexto, 
nenhuma dúvida e isso traria maior segurança. 

Sobre o plano especial, que ainda não foi comentado, 
mas considero relevante estabelecer um menor custo 
de transação àqueles processos de pequena monta: o 
pequeno e médio produtor poderiam ter um regime 
especial de reorganização, de certa forma não tão oneroso 
como é hoje o processo geral. Então, processos mais 

simplificados, conciliação, mediação, tudo isso tentando 
buscar, de certa forma, um valor menor de reorganização 
de dívida, um processo mais facilitado e simplificado.

Sobre a CPR, gostaria de fazer a seguinte distinção, 
complementando as palavras do Dr. Márcio, é feito através 
da Cédula de Produto Rural, mais de 30% do valor hoje 
da pizza do total de crédito, fomentada por esses agentes 
privados. A CPR se divide em duas modalidades: a CPR 
física, sendo aquela que é a entrega de coisa, não quantia. 
Não é uma faculdade, ou uma opção na obrigação, ao 
contrário, ela nasce física ou ela nasce financeira. Portanto, 
tenho uma dívida de entregar produto, subproduto, 
resíduo de valor econômico do agronegócio, alimentos, 
fibras, ou bioenergia. Tenho uma obrigação financeira, que 
na verdade diferencio um preço daquele produto agrícola, 
mas pago em dinheiro. A minha obrigação é a liquidação, 
em dinheiro.

No projeto, o que fica de certa forma colocado é a proteção, 
a CPR física. É importante essa distinção. A CPR que nós 
chamamos, nesta discussão do projeto, de CPR fomento. 
Porque a CPR fomento? As operações de Barter, e não se 
assustem no que vou dizer, Barter é troca. Nós voltamos ao 
escambo, para fazer uma das operações mais brilhantes 
que conheço: trocar, por uma produção futura, sementes, 
defensivos, insumos em geral, fertilizantes, suas máquinas 
e equipamentos. 

Por exemplo, preciso desse insumo à produção, não tenho 
o recurso integral agora, então recebo esses produtos 
ligados e necessários à produção, para pagar quando? 
Somente com a colheita, lá na frente. Essa é a operação 
de Barter, portanto, parece até uma doação. Pago contra 
os produtos que vou receber de insumos. Então, é muito 
interessante, funciona muito bem no Brasil. Há países que 
visitaram essa sistemática.

O Banco Mundial patrocinou essa visita, e nós olhamos 
isso com o maior carinho, porque fomenta sobremaneira 
a atividade, de uma maneira simples. A título de exemplo, 
entrego hoje os insumos, você me paga com a sua própria 
produção, lá na frente. Mas há uma outra: as Trades 
também operam com antecipação de preço. Ela paga parte 
agora, 60%, 70% do preço final projetado daquele produto. 
Portanto, só fica o saldo residual, o produtor já recebeu 
a maior parte do preço daquela obrigação representada 
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no título, logo, estas modalidades estão protegidas no 
atual projeto. Só para corroborar, um estudo da McKinsey, 
consultoria internacional, expôs que 30, 36% dos 
produtores usam do Barter, gostam da operação e querem 
mais incentivos.

Por outro lado, fica de fora a CPR fomento. O Barter e 
a antecipação do preço, de fato acho o critério justo, 
porque já recebi o preço e o insumo. Como poderia ter 
disponibilizado o produto representado ou até liberada uma 
venda a terceiros, prejudicando a obrigação contratada? 
Parece-me que não posso receber duas vezes pelo mesmo 
produto, pelo mesmo motivo. A proteção me parece digna, 
mas existe a seguinte exceção: e se houver quebra de safra 
comprovada? Tenho como comprovar? Claro! Há relatórios 
e estudos a cada safra, a cada ciclo agrícola. E se isso, de 
certa forma, foi comprovado e o mais frequente é quebra 
de safra por seca. 

O próprio Ministério da Agricultura poderá definir, não 
decidir, dar critérios de avaliação que os senhores possam 
amanhã decidir. Qual é a produtividade? Qual o índice de 
seca? Aonde atingiu? Que área atingiu? Não deixar esta 
discussão tão técnica, que hoje tem muitos especialistas 
que possam traduzir, para que um julgamento seja, 
então, de fato, bem equilibrado. Então, ainda assim, se 
houver a quebra, em casos excepcionais, é um dever de 
renegociação. O objeto se perde por não ter  produção 
para entregar. Como posso exigir ou continuar a exigir? 
Então me parece que, como há como comprovar, há 
então um dever de fato. E digo a vocês, por estudos que 
posso, não provar, mas traduzir pela minha experiência de 
alguns anos, as Trades já renegociam. Quando há quebra, 
elas chamam para renegociar, pois, não têm interesse em 
perder, igualmente, o produtor para os próximos ciclos. Ela 
sabe qual região foi afetada. Há um avanço, há um grande 
ganho, há equilíbrio nas exposições colocadas.

Algumas indagações que gostaria de fazer: porque não o 
estatuto do produtor rural? Porque não revisitar o estatuto 
rural da década de 60, que continua o principal diploma da 
atividade? O país, meus caros, era importador de alimentos 
quando o estatuto foi criado. Hoje, somos um dos maiores 

exportadores de alimentos para o mundo. Se os Estados 
Unidos e a União Europeia produzem mais, nós, por outro 
lado, somos agroexportadores e temos mais sobra que os 
demais países. 

Não só no suco, mas na proteína, no leite, café, algodão, 
todas as outras cadeias performam em primeiro, segundo 
ou terceiro lugar, vamos dizer assim, na classificação 
de país exportador. Portanto, o país é extremamente 
relevante quando se discute segurança alimentar, além 
disso, para o mundo inteiro, é aqui que se busca falar sobre 
o tema. Os olhos se voltam para o Brasil, não há país no 
mundo que tenha maior e melhor performance e recursos 
naturais para compor essa segurança alimentar. Existe 
uma preocupação da ONU e da FAO32 no Brasil acerca da 
busca de 40% da necessidade de aumento na produção 
de alimentos. A FAO destina o cumprimento dessa grande 
meta, sendo um objetivo global, fundamental, que coloca 
o país, novamente, numa agenda geopolítica estratégica.

A Lei de Recuperação, infelizmente, não foi pensada para 
a crise da pessoa física. Assim, quando se coloca a análise 
de risco do produtor é feita num momento de forma 
diferente do que ele declara. O Dr. Calil chegou a citar a 
boa-fé objetiva. Não queremos levar essa questão de 
oportunismo ou não, pouco importa, o que acontece agora 
é um desequilíbrio. Esse desequilíbrio precisa ser melhor 
trabalhado e ajustado à moldura legal e jurisdicional 
para encaixar aos critérios estabelecidos. Até porque, 
relembrando a abertura feita pela Fabiane, o índice de 
reparação ainda é muito baixo e precisa ser melhorado. 
Então vamos pensar nisso: a previsibilidade é um critério 
fundamental. 

Os agentes econômicos, precisam proteger a cadeia, 
proteger seus elos. Qualquer desequilíbrio afeta toda 
a cadeia e seus agentes. Logo, proteger a integração 
desta cadeia de produção me parece fundamental, e 
a previsibilidade das relações entre esses agentes é 
fundamental.

A questão hoje da inexecução de garantias preocupa. 
Houve decisões em relação à alienação fiduciária e muita 

32 - Escritório das Nações Unidas para alimentação e Agricultura.
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discussão em relação a bens essenciais, que compõem a 
atividade. Então, o que de fato está dentro, o que de fato, 
está fora? Quanto um investidor internacional, um mercado 
de capitais pode estar desenvolvido em bases que ainda 
oscilam? O sistema de garantias, realmente, precisa ser 
reforçado, ser melhor colocado ao encontro dessa variável 
central. O Ministro Salomão disse muito bem. Gosto de uma 
frase do economista José Roberto Mendonça de Barros 
em que ele diz: “para entender o lado real da economia, 
o crédito, é a variável central”. Trazer recurso privado 
com segurança, com pulverização, com democratização 
desse crédito, com menor burocracia para este crédito, vai 
depender de um sistema seguro para o investimento. 

Para finalizar, a questão da inovação financeira: 
recentemente aprovamos a Lei 13.986/2020, que traz 
uma série de inovações importantes, títulos escriturais, 
secularidade do crédito, avanço de novas entidades que 
possam financiar e investidor estrangeiro. Acreditem, é 
possível emitir um título do agro no mercado americano, por 
exemplo. Olha que interessante, trazer recursos lá de fora. 
Mas, pra isso tudo, de novo, vamos precisar da estabilidade 
dessas relações que compõem as cadeias agroindustriais. 
Portanto, Ministro Moura Ribeiro, repito, a adequação de 
um tratamento especial para a produção rural, o estatuto 
da produção rural, e aproveitamento dos projetos em 
tramitação, como citamos, entre eles o da Sociedade 
Agropecuária por ações existentes, em algum momento, 
a poderíamos talvez reequilibrar a questão tributária 
do regime tributário, trazendo maior transparência e 
segurança das relações nas cadeias industriais.
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I. INTRODUÇÃO
A atividade de produção rural, tal como a conhecemos hoje, é fruto de um longo período de evolução de capacidades, 
tecnologias e relação de instituições públicas e privadas. Até a década de 1970, o crescimento agrícola era baseado na 
expansão de áreas, baixos índices de produtividade e exploração econômica de propriedades rurais vistas de forma 
isolada. Essa atividade, porém, não mais é analisada isoladamente, mas tomada como parte de um amplo sistema de 
relações produtivas, tecnológicas e mercadológicas interdependentes. Isso alça o país, hoje, ao patamar de um dos 
maiores produtores mundiais de alimentos, fibras e energias renováveis.

Assim, passou a ser desenvolvido o conceito de Sistema Agroindustrial (SAG) ou Cadeia Agroindustrial (CAI). A CAI é 
específica e composta por agentes em diversos níveis de coordenação, 34compreendendo os segmentos antes, dentro e 
depois da porteira, sendo todos envolvidos na produção, transformação, comercialização e logística de um determinado 
produto agrícola e, ainda, os itens produzidos a partir dele, até o consumo final.

Nos mercados agroindustriais são estabelecidas regras de conduta que modelam as relações entre os agentes da CAI e 
que devem levar em conta os impactos econômicos que dela derivam. São os efeitos sobre a distribuição ou alocação 
dos recursos e os incentivos que influenciam o comportamento dos agentes econômicos privados. A segurança jurídica 
encontra aqui especial relevo, pois tem notável influência no investimento e desenvolvimento econômico do setor, não 
sendo os arranjos institucionais neutros em relação ao uso dos recursos. 

A natureza das instituições que caracterizam e fazem parte do sistema de crédito sustenta-se nas relações de 
transparência e confiança entre os agentes, nas políticas públicas de fomento ao agronegócio e nos entendimentos do 
Poder Judiciário sobre os direitos dos credores. O Estado, atuando por meio de políticas agrícolas específicas, institui 
normas que regulam o sistema agrícola. Enquanto isso, o crédito e os agentes da CAI tratam de estabelecer modos de 
governança que minimizem os custos de transação e que confortem um horizonte de expectativa, de previsibilidade e de 
estabilidade das relações.

No âmbito do mercado de crédito do agronegócio, porém, essa estabilidade sofreu grave ruptura com decisão paradigma 
proferida pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no caso do Grupo J Pupin. No emblemático caso foi 
reconhecido que o produtor rural, pessoa natural ou jurídica, na ocasião do pedido de recuperação judicial (RJ), 35não 
precisa estar inscrito há mais de 2 (dois) anos no Registro Público de Empresas Mercantis e, que tal favor legal sujeita 
todos os créditos existentes na data do pedido, inclusive os anteriores à data da inscrição.

Ocorre que, no âmbito da concessão de crédito no setor agro para as empresas de insumos, tradings e instituições 
financeiras públicas e privadas, existem regras operacionais e sistemas de avaliação de risco de crédito prévio à sua 
concessão, que impõem parâmetros para a estipulação de ratings, precificando o custo das linhas de financiamento, seus 
prazos e garantias aplicáveis.

33 - Doutor e Mestre em Direito Comercial pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP). Coordenador do Curso de Di-
reito do Agronegócio do Insper e professor da Fundação Dom Cabral (FDC). Diretor da Associação Brasileira do Agronegócio (ABAG).  
Membro da Câmara de Crédito, Comercialização e Seguros do Ministério da Agricultura (MAPA) e do Conselho Superior de Agronegó-
cio (COSAG) da FIESP. Fundador e Coordenador Acadêmico do Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio (IBDA). 
34 - DAVIS, J. H.; GOLDBERG, R.A. A concept of Agribusiness. Boston: Harvard University, 1957.
35 - Em linhas gerais, a recuperação tanto judicial como extrajudicial, previstas na legislação, visam ao exaurimento dos meios instru-
mentais para evitar a falência da empresa em crise, mantendo os empregos, a arrecadação, fornecedores e acima de tudo o nome 
com o respectivo conceito no mercado. In: MARTINS, Fran. Curso de Direito Comercial. 39 ed.
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Assim, oportuna e necessária a modificação legal que se pretende com o Projeto de Lei n. 6.229/2005 com as recentes 
alterações apresentadas ao texto.

II. EVOLUÇÃO DO FINANCIAMENTO DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO
No Brasil, é aplicado modelo híbrido de financiamento às atividades agrícolas (em sentido lato) no qual utiliza-se recursos 
públicos obrigatórios que advém do Sistema de Crédito Nacional Rural (SNCR) e recursos livres, oriundos de crédito 
privado. Ante a insuficiência do crédito público oferecido (que está constantemente sujeito às decisões da administração 
pública) muito tem se falado, ao longo dos últimos anos, sobre a necessidade de um maior fomento ao crédito privado. 
Importante o financiamento comercial feito através de tradings companies e operações de barter.

A necessidade, portanto, é de avançar nas mudanças que permitam o desenvolvimento pelo Mercado de Capitais, de 
forma a gerar uma atratividade e uma maior participação de investimento privado, inclusive estrangeiro. Desta maneira, 
é mister preparar o Sistema Financeiro para um futuro tecnológico e inclusivo, garantindo uma melhoria na plataforma 
de negociação, transparência ao credor e segurança jurídica.

Assim, é importante apresentar a evolução normativa do sistema privado de financiamento, o qual é incitado pela Lei n. 
4.829/1965 que institucionalizou o crédito rural brasileiro criando o SNCR. 36 Esta lei, portanto, foi responsável por definir 
o crédito rural, suas fontes de recursos, os instrumentos que o compõem e a estrutura de funcionamento.

Após, em 1967 foi apresentado o Decreto Lei n. 167 instituidor dos primeiros títulos de crédito rural no Brasil. O Decreto 
em comento apresentou as cédulas de crédito rural como uma promessa de pagamento em dinheiro, com ou sem garantia 
real cedularmente constituída e que pode ser apresentada nas seguintes modalidades: (i) cédula rural pignoratícia; (ii) 
cédula rural hipotecária; (iii) cédula rural pignoratícia e hipotecária e; (iv) nota de crédito rural. A temática do crédito rural, 
que teve seus primeiros lampejos na década de 1960, passou a ser melhor tratada apenas na década de 1990. Assim, em 
1991, a Lei n. 8.171 trouxe o conceito de crédito rural no contexto da Política Agrícola, sua aplicação, quem tem direito a 
seu recebimento e os objetivos de sua instituição.

O desenvolvimento do crédito rural fez surgir em 1994 a Lei n. 8.929 que instituiu a Cédula de Produto Rural (CPR). 
Referida lei é de suma importância para o setor, posto que regulamentou título de crédito que, hoje, é um dos mais 
importantes mecanismos de financiamento da atividade rural nacional, impondo verdadeira inovação ao crédito agrícola 
e inaugurando a nova série de títulos de crédito que viriam a ser regulamentados posteriormente. 

A CPR passou por modificações ao longo dos anos, no sentido de modernização e adequação às novas necessidades 
do setor. Assim, o título que nasceu em sua modalidade física,37 ou seja, representativa da entrega de produto, passou a 
ter reconhecida, também, a modalidade financeira. Ao dizer sobre a CPR em sua modalidade financeira, versa sobre um 
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36 - Segundo a Circular n. 1.536 do Banco Central, cabe ao Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR) conduzir os financiamentos, sob 
as diretrizes da política creditícia formulada pelo Conselho Monetário Nacional, em consonância com a política de desenvolvimento 
agropecuário. 
37 - Modalidade originária da CPR, essa é representativa da promessa de entrega de produto objeto do título na data, local, quanti-
dade e qualidade avençados. Caso haja entrega parcial do produto, é necessária a anotação do saldo remanescente no título, para 
que o saldo remanescente seja exigível. Portanto, em relação à CPR Física temos situação na qual o emitente assume a obrigação de 
entregar o produto objeto do título no vencimento, no local, quantidade e qualidade nele expressas, mas, nota-se, não há qualquer 
menção a valores pecuniários.
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38 - Nessa modalidade não é prevista a entrega física do produto rural, mas sim, sua liquidação financeira apurando-se o valor para 
pagamento por meio da multiplicação da quantidade especificada do produto pelo preço ou índice de preços adotado no título. Não 
se trata de uma opção, essa é modalidade de CPR que foi criada com a edição da Medida Provisória n. 2.042/2000, convertida na Lei 
n. 10.210/2001, que incluiu o art. 4º-A à Lei n. 8.929/1994. À semelhança da CPR Física, também conterá a descrição do produto e da 
quantidade negociada; a diferença reside, propriamente, na forma da liquidação do título. Isso porque, em sede de CPR Financeira 
não é prevista a entrega física do produto, apenas a liquidação com o pagamento no vencimento do valor correspondente à multi-
plicação da quantidade especificada pelo preço fixado ou índice de preços adotado no título. Ainda, a Lei n. 13.986/2020 inovou ao 
trazer, logo em seu artigo 1º (no §1º), a permissão de liquidação financeira da CPR.
39 - TOMAZETTE, Marlon. Curso de Direito Empresarial: títulos de crédito. Títulos de Crédito. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

título de crédito no qual é prevista a liquidação financeira, apurando-se o valor por meio da multiplicação da quantidade 
especificada do produto pelo preço ou índice de preços adotado no título.38

A nova modalidade de CPR veio como uma modernização do título e uma facilitação para captação de investimento à 
medida que, muitos investidores não têm o intuito de ficar com o produto, mas sim, receber o valor a que este corresponde. 
A aplicação da liquidação financeira, portanto, aumentou a gama de potenciais financiadores da atividade rural, o que foi 
possível pela edição da Lei n. 10.200/2001.

Já em 2004, foi apresentada a Lei n. 11.076. Esta representou, novamente, grande avanço para o setor, pois trouxe diversos 
novos títulos de financiamento privado para o agronegócio. Entre esses o Certificado de Depósito Agropecuário (CDA) 
e o Warrant Agropecuário (WA). O CDA expressa título de crédito representativo de promessa de entrega de produtos 
agropecuários, seus derivados, subprodutos e resíduos de valor econômico. o WA é um título de crédito representativo 
de promessa de pagamento em dinheiro que confere o direito de penhor sobre o CDA correspondente, assim como 
sobre o produto nele descrito. Portanto, são títulos unidos. 

Outros títulos instituídos por essa lei, foram o Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio (CDCA), a Letra de 
Crédito do Agronegócio (LCA) e o Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA). O CDCA é de emissão exclusiva das 
cooperativas agropecuárias e de outras pessoas jurídicas que exercem a atividade de comercialização, beneficiamento 
ou industrialização de produtos, insumos, máquinas e implementos agrícolas, pecuários, florestais, agrícolas e extrativos. 

Por sua vez, LCA é título nominativo, de livre negociação e de emissão exclusiva por instituições financeiras públicas ou 
privadas, representativo de promessa de pagamento em dinheiro, constituindo título executivo extrajudicial. Esta foi 
criada como uma forma de garantir que as instituições financeiras que concedem crédito ao agronegócio consigam, 
também, captar recursos.39 Assim, quem adquire a LCA fornecerá recursos à instituição emitente, passando a ser credor 
desta pelo valor do título.

Por fim, o CRA é título de crédito nominativo, de livre negociação, representativo de promessa de pagamento em dinheiro, 
que constitui título executivo extrajudicial. Sua emissão é exclusividade das companhias securitizadoras de direitos 
creditórios do agronegócio.  É possível dizermos que esse título tem o intuito de permitir que recebíveis ilíquidos, gerados 
de negócios realizados na CAI sejam vinculados a um valor imobiliário e ofertado ao público investidor como um meio 
de captação de recursos ao setor.

Por fim, o CRA é título de crédito nominativo, de livre negociação, representativo de promessa de pagamento em dinheiro, 
que constitui título executivo extrajudicial. Sua emissão é exclusividade das companhias securitizadoras de direitos
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creditórios do agronegócio.40  É possível dizermos que esse título tem o intuito de permitir que recebíveis ilíquidos, 
gerados de negócios realizados na CAI sejam vinculados a um valor imobiliário e ofertado ao público investidor como um 
meio de captação de recursos ao setor. 

Ainda, quanto à regulamentação do CRA, ressalta-se a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n. 600 de 2018. 
Nessa, restou consolidada a conceituação de direitos creditórios do agronegócio para fins de emissão de CRA, sendo 
estes entendidos como negócios originários de relações entre produtores rurais ou suas cooperativas e terceiros, 
inclusive em relação a financiamentos ou empréstimos, relacionados com a produção, comercialização, beneficiamento 
ou industrialização de produtos e insumos agropecuários, máquinas e implementos utilizados na atividade agrícola. 

São inseridos nessa conceituação, também os direitos creditórios  gerados “antes da porteira” e, ainda, resta a definição 
de produtos in natura como aqueles em seu estado natural, de origem animal ou vegetal ou sujeito a um beneficiamento 
primário (modificação ou preparo que não retira a característica original do produto) ou industrialização rudimentar. 

Dessa maneira, o setor que tem crescido exponencialmente nos últimos anos demanda constante acompanhamento e 
modernização, principalmente de mecanismos de financiamento. Assim, após inúmeros pleitos combinados de todos 
setores ligados ao agronegócio, no ano de 2020 foi promulgada a Lei n. 13.986, conhecida também como “Lei do Agro”. 
Esta lei, além de trazer alterações importantes à CPR e aos novos títulos do Agro, trouxe três novos importantes conceitos 
a serem aplicados ao agronegócio: patrimônio rural em afetação, Cédula Imobiliária Rural (CIR) e o Fundo Garantidor 
Solidário (FGS). 

O Patrimônio Rural em Afetação expressa nova modalidade de garantia a ser utilizada pelo setor do agro, a medida em 
que garante ao produtor rural (pessoa física ou jurídica) a possibilidade de destacar seu imóvel rural ou fração deste 
para o regime de afetação, impedindo o acesso de credores diversos ao patrimônio destacado. Assim, aqueles que antes 
tinham que comprometer todo seu imóvel com uma garantia real de cunho hipotecário, não mais terão de se sujeitar a 
situação de tamanho gravame.

A Cédula Imobiliária Rural, em seu turno, expressa título de crédito nominativo, transferível e de livre negociação, 
representativo de promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito de qualquer modalidade 
e obrigação de entregar, em favor do credor, bem imóvel rural, ou fração deste, vinculado ao patrimônio rural em 
afetação, nas hipóteses em que não houver o pagamento da operação até a data de vencimento. Desta maneira, o título 
somente poderá ser emitido por produtor rural, proprietário de imóvel rural que dará sua propriedade como garantia 
em operações de crédito.

Por fim, destaca-se o Fundo Garantidor Solidário, espécie de garantia complementar utilizada em operações de crédito 
agrícola e pecuário, na qual grupos de produtores rurais garantem, mutuamente, o adimplemento de seus débitos 

40 - As securitizadoras são instituições não financeiras constituídas sob a forma de sociedade por ações que têm por finalidade a 
aquisição e securitização desses direitos e a emissão de colocação de tais certificados no mercado financeiro e de capitais. Já a se-
curitização, em linhas gerais, consiste em um processo no qual o titular de um direito creditório transfere o crédito que possui para 
um veículo exclusivo responsável por emitir títulos lastreados nos créditos recebidos, pagando então, pela cessão onerosa de crédito 
ocorrida com o adiantamento de receitas oriundas dos títulos a vencer, em suma, essa consiste em uma tecnologia financeira usada 
para converter uma carteira relativamente homogênea de ativos em títulos passíveis de negociação. Assim, com a secutirização, o 
agente econômico que origina créditos pode diluir os riscos de sua carteira de recebíveis, mesmo que ela seja futura, e adiantar 
receitas a ela referentes ou financeiras projetos, pela emissão de títulos lastreados nessa carteira. 
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através da criação de um fundo com valores depositados por cada participante, objetivando condições mais favoráveis 
para a tomada de empréstimos.41

Assim, notória é a atuação dos próprios legisladores ao longo das últimas décadas para consolidação e aperfeiçoamento 
do setor do agronegócio que expressa, cada vez mais, sua relevância para o país, atuando como verdadeiro alicerce 
econômico. Essas disposições, porém, não parecem coadunar com as recentes decisões judiciais que afetam, 
sobremaneira, o setor gerando instabilidade às relações comerciais estabelecidas. Desta maneira, de nada adianta a 
existência de potentes mecanismos de financiamento quando não há o requisito mais primordial no estabelecimento de 
uma relação jurídica: segurança jurídica.

III. DIREITO & ECONOMIA DAS CADEIAS AGROINDUSTRIAIS: FUNÇÃO JURISDICIONAL E SEGURANÇA 
JURÍDICA
A ligação entre o Direito e a Economia é incontestável, uma vez que o direito dita normas que serão aplicáveis a fatos 
econômicos. Essa ligação vem demonstrando o impacto direto que o direito exerce sobre a economia e avaliando como 
os instrumentos legais podem alocar incentivos e responsabilidades dentro do sistema econômico.42 Assim, a Teoria 
Geral do Estado deve pretender um conhecimento cuja apreensão demanda a interdisciplinaridade como fator de 
complementaridade.43 É mister que se proceda à análise dos mecanismos de coordenação da produção que permita 
ampliar o escopo tradicional e o estudo no contexto da governança das cadeias agroindustriais, isso significa reconhecer 
que a geração de valor é fruto de cooperação entre agentes econômicos que atuam em diferentes segmentos de uma 
cadeia de produção.

A argumentação jurídica possui a capacidade de tornar própria qualquer realidade sobre a qual incida a sua regulação. 
Ao determinar regras de intervenção do Estado na Ordem Econômica, aquilo que era apenas uma questão econômica, 
se torna uma questão jurídica. 44 Isso impõe às normas serem dotadas de revisibilidade e flexibilidade, garantindo sua 
adaptação e atrasando sua obsolescência.

Nessa medida, o direito passa a voltar sua atenção para a regulação de situações conjunturais45 dentro das quais passa 
a observar a criação de valor. A criação de valor está associada à maneira por meio da qual os agentes conseguem criar 
mecanismos que garantam a manutenção das vantagens competitivas num horizonte temporal e, a distribuição do valor 
resulta do equacionamento dos problemas e de soluções de conflitos.46

Os contratos, portanto, passam a ganhar relevância na coordenação do agronegócio, a medida em que são considerados 
como um incentivo para uma alocação transparente e eficiente de recursos. Ainda, estes ganham maior destaque diante 
da complexidade crescente do setor decorrente de mudanças estruturais dos mercados, dos avanços tecnológicos e das 
instituições. O contrato só tem sentido lógico enquanto disciplina criadora de convergência e organização dos interesses 

41 - REIS, Marcus Vinícius de Carvalho Rezende. O Fundo Garantidor Solidário. GenJurídico, 23 jun. 2020.
42 - CAMINHA, Uinie; LIMA, Juliana. Poder judiciário e crédito: aplicação da teoria dos jogos. Pensar - Revista de Ciências Jurídicas, 
Fortaleza, v. 14, n. 1, p.204-220, jun. 2009, p. 205.
43 - MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. Regulação Estatal e Interesses Públicos. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 15.
44 - ROMAN, Flavio José. Discricionariedade técnica na regulação econômica. São Paulo: Saraiva, 2013.
45 - GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. 3ª ed. São Paulo, Malheiros, 2000.
46 - CALEMAN, Silvia Morales de Queiroz. Falhas de coordenação em sistemas agroindustriais complexos: Uma aplicação na agroin-
dústria da carne bovina. 2010. 200 f. Tese (Doutorado) - Curso de Administração, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.
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das partes. Sendo que, a teoria dos contratos relacionais identifica princípios específicos a certos contratos de longa 
duração, típicas no agronegócio, que criam relações de maior cooperação entre as partes envolvidas.47  Em linhas gerais, 
a essência econômica do contrato é a promessa.48

Uma promessa pressupõe uma negociação entre partes capazes, cujo resultado esperado ocorrerá em tempo futuro. 
O risco é caracterizado por uma quebra da promessa por alteração da vontade das partes ou relativização do padrão 
de garantias. As mencionadas quebras apresentam, dentro da CAI, prejuízos de difícil mensuração com demais agentes. 
Também, o produtor rural deverá ter prejuízos nas relações seguintes em decorrência da sua reputação fragilizada.49

Na relação existente entre o Poder Judiciário e o agronegócio, não se deve esquecer que um dos desafios que se 
apresentam é a efetividade da tutela jurisdicional, em especial a proteção ao crédito. Aqui, o interesse econômico social 
está representado na proteção da CAI, ou ainda, na integração dos agentes que dela participam.50

O crédito pode ser a chave do desenvolvimento do Brasil e, se não for o mais relevante elemento do crescimento 
econômico, certamente é um dos principais. Enquanto a noção de crédito produtivo e responsável deve ser sempre 
compreendida como requisito inicial, é inegável que há a importância e a necessidade de ajustar e fortalecer instituições.51

Há, assim, que se indagar: por que a oferta de crédito é tão pequena, volátil e cara e qual é o sistema ideal para que o 
crédito possa se expandir, se tornando mais estável e mais barato? A resposta direta passa por medidas microeconômicas 
e pontuais, mas também macroscópicas, ligadas à estabilidade macroeconômica, à taxa de juros, política monetária, 
tributação sobre crédito, informação sobre crédito, garantias, Poder Judiciário e arranjos institucionais.

Sabe-se que a proteção do investimento não se faz unicamente em prol dos interesses individuais do investidor, mas, por 
meio de uma ordem jurídica protetora do investimento tutelam-se, também e, principalmente, interesses metaindividuais 
de trabalhadores, consumidores e Fisco. Assim, todos direta ou indiretamente vinculados às atividades econômicas 
relacionadas.52

Quem realiza a prestação atual (ou quem faculta a outrem a possibilidade de dispor agora de valores futuros) torna-
se credor de uma verdadeira obrigação que liga os agentes econômicos em cadeia. É a expectativa do credor no 
adimplemento com realização integral da obrigação, que a Teoria Geral do Direito vem tutelar. O instrumento estatal 
de solução de controvérsias deve proporcionar a possibilidade de usufruir concretamente dos efeitos desta proteção.53

As obrigações representadas pelos contratos agroindustriais, além da sua função econômica, impõem uma função social 
quando vinculados ao agronegócio, a distribuição de alimentos, fibras e bioenergia, interna ou internacionalmente. 
Ademais, convencionou-se, no atual Código Civil, um necessário comportamento de boa-fé objetiva que vincula às partes 
deveres secundários ou derivados de informação e cooperação: um dever de lealdade na contratação e na execução do 

47 - SALOMÃO FILHO, Calixto. Regulação da Atividade Econômica: Princípios e fundamentos jurídicos. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 
2008, p. 209.
48 - SZTAJN, R.; ZYLBERSZTAJN, D.; AZEVEDO, P. F. Economia dos contratos. In. SZTAJN, R.; ZYLBERSZTAJN, D. (org.). Direito e Economia: 
Análise econômica do Direito e das Organizações. Rio de Janeiro: Elsevier. 2005. 102 - 137.
49 -   WATANABE, Kazuo. A mentalidade e os meios alternativos de solução de conflito. In. Mediação e gerenciamento de processo: 
revolução na prestação jurisdicional. Coord. Grinover, Watanabe, Lagastra, et al. São Paulo: Atlas, 2007.
50 - BURANELLO, Renato. A segurança do crédito no desenvolvimento do agronegócio. In: MEDEIRO NETO, Elias Marques de. Aspec-
tos Polêmicos do Agronegócio: Uma visão através do contencioso. São Paulo: Castro Lopes, 2013. p. 517-547, p. 517.
51 - SADDI, Jairo. Crédito e Judiciário no Brasil: Uma análise de Direito & Economia. São Paulo: Quartier Latin, 2007.
52 - COELHO, Fábio Ulhôa. Princípios do Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 18.
53 - BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 17.
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contrato, bem como no cumprimento de certos fins. 

Menciona-se que a interpretação do negócio jurídico no âmbito de atividades econômicas organizadas em um contexto 
de mercado, não pode desconsiderar: a) segurança e previsibilidade necessárias para garantir a fluência de relações; b) 
observação às normas de proteção da poupança popular; c) racionalidade econômica dos agentes e de seus mercados, 
e; d) centralização na análise completa de risco e dever de informação técnica em contraposição ao poder de barganha 
desigual por um agente.

A jurisprudência, assim, exerce papel fundamental como estabilizador dos conflitos das redes contratuais. A segurança 
jurídica sob determinado aspecto não decorre apenas da previsibilidade do regime jurídico aplicável e do ordenamento 
jurídico positivo. A incerteza jurídica e a baixa proteção dos direitos de propriedade vêm do grau de respeito dos 
princípios ou cláusulas gerais do direito, na sua aplicação pelo Judiciário. Referida segurança é de suma importância para 
o fortalecimento das fontes de financiamento e investimento do agronegócio e consiste em manter a previsibilidade aos 
agentes econômicos. 

Mas, além do tempo de maturação de reformas, ampliar e aprofundar a oferta de crédito no Brasil representa um imenso 
desafio que precisa ser enfrentado. O papel do Judiciário como foco da redução de incertezas também foi aqui ressaltado 
de maneira insistente e não deve ser subestimado porém, para além disso, é necessária uma alteração legislativa no 
sentido de confecção de bases concretas que auxiliem na análise de risco, prevendo antecipadamente, a recuperação 
judicial do produtor rural. 

IV. DAS ALTERAÇÕES PRETENDIDAS COM O PROJETO DE LEI N. 6.229/2005. 
Inicialmente, insta salientar que, via de regra, a exploração da atividade econômica por pessoa natural de caráter 
informal (como Empresário Individual) não é capaz de representar nenhum mecanismo de personalização ou separação 
patrimonial.54

Assim, como já asseverado ao longo do presente artigo, a desvirtuação do instituto de RJ que, em regra, apenas engloba 
os indivíduos devidamente inscritos no Registro de Empresas Mercantis, é capaz de ocasionar um sensível prejuízo à 
segurança jurídica que, em muito, impacta o mercado de crédito. A recuperação judicial é uma verdadeira surpresa, 
posto que envolve operações com riscos de créditos avaliados em ambiente econômico que não contemplava a sua 
possibilidade.

54 - Ressalta-se que, a Lei n. 11.101/2005 prevê, em seu art. 1º que terão legitimidade para requerer a recuperação judicial o empre-
sário e a sociedade empresária e, complementa no caput do art. 48 que, poderá requerer a recuperação judicial o devedor que, no 
momento do pedido, exercer suas atividades regularmente há mais de dois anos. Repise-se que, o empresário individual para fins 
dessa lei será aquele que possui registro na Junta Comercial e nos cadastros de contribuintes com firma individual sendo, portanto, 
uma espécie de nome empresarial e não um mecanismo de personalização ou separação patrimonial (o patrimônio da pessoa física, 
portanto, se confunde com o da firma individual), de forma que, o registro não constitui um novo sujeito de direito. Isso porque, 
é reconhecido pela jurisprudência nacional, em especial em sede do STJ, que as pessoas jurídicas de direito privado são somente 
as enumeradas como tal no Código Civil, entre as quais não se encontra o empresário individual. Desta forma, ao falarmos sobre 
um empresário individual estamos diante situação em que a confusão patrimonial faz com que todos os bens de seu patrimônio 
respondam por suas dívidas contraídas no exercício da atividade econômica. O que sobreleva a confusão ocasionada com o pedido 
de recuperação judicial pelo produtor rural pessoa física, a medida em que, a própria Lei n. 11.101/2005, até a Emenda, estabelece 
tratamentos díspares entre as dívidas contraídas pelos empresários que dela se socorrem, de maneira que, interpretar-se-ia, pela 
redação do art. 49 da Lei apontada que poderiam ser incluídas na recuperação judicial do empresário rural, as dívidas tomadas 
somente dentro do regime empresarial, ou seja, após o registro na Junta Comercial.
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Nesse sentido, é necessária uma pré-qualificação do produtor rural com vistas a, no momento da tomada de crédito, 
já ter o credor conhecimento de toda a situação financeira do tomador-produtor. Isso faz com que haja uma devida 
análise das condições que permeiam a concessão, ou não, do benefício creditício. São, portanto, oportunas e devidas às 
alterações que se pretende operar na Lei n. 11.101/2005, consoante as alterações pretendidas com a recente Emenda 
ao Projeto de Lei n. 6.229/2005, apresentada pelo Presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), Deputado 
Alceu Moreira. 

Desta forma, a primeira alteração que se pretende destacar diz respeito à apresentação de padrões mínimos que 
comprovem o exercício da atividade rural pelo prazo legal de dois anos. Assim, é devida a demonstração de Escrituração 
Contábil Fiscal (ECF) ou outro documento capaz de demonstrar a situação econômica do requerente do favor legal, de 
forma a justificar o pedido de recuperação judicial.  Desta forma, tem-se a diminuição de obscuridade até então existente 
impondo padrões mínimos e critérios objetivos. Alia-se a isto, a caracterização de crise de insolvência apresentada como 
a insuficiência de recursos financeiros ou patrimoniais com liquidez suficiente para saldar suas dívidas.

Importante ponto a também ser destacado, refere-se aos créditos sujeitos à RJ, isso porque, reconhece-se com as 
alterações que somente aqueles decorrentes exclusivamente da atividade rural poderão nortear o pedido. Tem-se 
exceção, porém, em relação a certa modalidade de créditos. Esses créditos, por sua natureza especial assumem caráter 
de extraconcursalidade e estão atendidos os chamados “recursos oficiais” ou “recursos direcionados” no âmbito do 
SNCR. Assim, há clara disposição no sentido de proteção da entidade financeira repassadora dos recursos e/ou de 
potencial responsabilização do Tesouro Nacional (TN).

Há, ainda, afastamento do crédito concedido para aquisição de imóvel rural em recuperação judicial. Para isso, porém, 
é necessário que a dívida tenha sido constituída nos 3 últimos anos anteriores ao pedido de Recuperação Judicial. Tal 
medida desestimula o produtor a tomar recursos no âmbito do mercado financeiro e de capitais para aquisição de imóvel 
rural, “parcelando” o preço de aquisição junto ao mesmo sistema. Até então, não há distinção patrimonial, somando-se 
ao registro contábil e a natureza de passivos exclusivos de atividade rural.

A Emenda prevê que o pequeno produtor rural, uma vez cumprindo os requisitos para acesso ao RJ e possuindo dívidas 
em montante máximo de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) possa se valer de plano especial de 
recuperação judicial. O benefício, já existente para pequenas e microempresas – com base nos arts. 70 a 72 da Lei n. 
11.101/2005 –, passará, assim, a ser extensível aos produtores rurais, o que lhes confere potencial de efetiva recuperação, 
contando com simplificação de procedimentos. Nesse caso, o dispositivo busca facultar ao pequeno produtor regime mais 
simples de recuperação da atividade, bem como com menores custos envolvidos no seu processamento e administração. 
Desta forma, dá oportunidade de acesso e processamento do regime recuperacional em formato de um plano especial, 
mas que ainda deverá contar com regulamento específico.

Por fim, compete destacar um dos pontos principais da alteração pretendida com a Emenda: a extraconcursalidade de 
créditos oriundos de algumas modalidades de CPR. A CPR, título representativo da promessa de entrega de produtos 
rurais, com ou sem garantias cedularmente constituídas, como já apresentada, é um dos principais títulos de financiamento 
do agronegócio permitindo financiar a produção com o comércio a termo da produção. A carência de regulamentação 
sobre a temática, porém, é responsável por incluir os créditos oriundos desta na recuperação judicial, em grande parte 
dos casos na linha dos estoques produzidos como seus essenciais. Ressalta-se que, foi excluído do regime concursal os 
créditos e garantias representados pela Cédula de Produtor Rural (CPR) na modalidade física, em especial, no que foi 
chamada na discussão perante a FPA de “CPR fomento”.
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Ao afastar os créditos de CPR física em caso de antecipação de preço ou representativa de operações de barter, 55 como 
se pretende com o novo texto do Projeto de Lei n. 6.229/2005, cria-se devida proteção do crédito. As operações de barter, 
representativas da compra de insumos através de troca com a produção futura representada na CPR, são comuns ao 
fomento à produção rural, principalmente em cenários de maior volatilidade do crédito, ante o gerenciamento de riscos 
e proteção ao crédito, permitindo a constituição de hedge natural.56

Ainda, no caso de antecipação de preços, tem-se operações muito vinculadas a tradings companies, importante agente 
financiador do setor. Nesse caso, observa-se que a obrigação de parte do credor já fora cumprida e, assim, não há 
como afastar a responsabilidade do devedor no adimplemento do contrato. Ingressando os créditos de tal situação em 
recuperação judicial verifica-se hipótese de potencial enriquecimento ilícito por parte do devedor produtor.57

Há, todavia, exceção à regra de afastamento dos créditos apontados, a qual é configurada em hipóteses de caso fortuito 
ou força maior. Assim, ante à impossibilidade do devedor em adimplir com sua obrigação devido a situação alheia à sua 
vontade (em especial, perda do objeto pela quebra de safra), permite-se que os créditos integrem a massa concursal. 
Para isso, porém, é necessário que haja manifestação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 
caracterizando a situação ocorrida como caso fortuito ou força maior para tais efeitos, em especial, as denominadas 
quebras de safra.

Por outro lado, a manutenção do regime atual à CPR será natureza, a priori extraconcursal, na modalidade financeira, 
mostrou-se o contraponto da exceção à regra geral do art. 393 do Código Civil, quanto à responsabilidade do devedor 
pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, conforme art. 11 da Lei n. 8.929, que genericamente mantém 
obrigação intacta, ainda que havendo a perda do objeto da obrigação representada pela CPR. Com isso, busca-se manter 
íntegros os ciclos agrícolas, a produção e produtividade, sem dizer a própria segurança alimentar.

V. BREVE ANÁLISE DE IMPACTO REGULATÓRIO (AIR) E ALGUMAS CONCLUSÕES
A Lei de Liberdade Econômica (Lei n. 13.874/2019), positivou a Análise de Impacto Regulatório (AIR), de forma às propostas 
de edição e de alteração de atos normativos de interesse geral de agentes econômico serem precedidas da realização 
de análise de impacto regulatório, que conterá informações e dados sobre os possíveis efeitos do ato normativo para 
verificar a razoabilidade do seu impacto econômico, o que contribui como instrumento ao desenvolvimento econômico.58 

Assim, uma nova regulação é justificada quando há falhas de mercado, devendo contribuir para um melhor ambiente de 
negócios e mais investimentos.

55 - Barter é uma palavra de origem inglesa que significa “permutar”. Para o agronegócio, essa atua como um mecanismo de finan-
ciamento de safras que se consubstancia na aquisição de insumos agrícolas pelo produtor rural para pagamento, no período da 
colheita, com os próprios produtos da safra.
56 - Segundo pesquisa efetuada pelo McKinsey, 36% dos agricultores pesquisados realizam transações de barter como uma alterna-
tiva ao financiamento e mitigação de riscos, sendo que, 56% dos agricultores pesquisados do agrupamento de grãos – cerrado se 
destacarem como principais usuários dessa modalidade. In: A mente do Agricultor Brasileiro na Era Digital. McKinsey & Company. 
Maio de 2020.
57 - Código Civil: Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente 
auferido, feita a atualização dos valores monetários. Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem 
a recebeu é obrigado a restituí-la, e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido.
58 - HARRINGTON, Winston; HEINZERLING, Lisa; MORGENSTEN, Richard D. (Ed.). Reforming Regulatory Impact Analysis. Washington, 
Dc: Resources For de Future, 2009.
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Um dos objetivos da AIR é assegurar a racionalidade regulatória, oferecendo respostas baseadas em evidências de “o 
que” e “por que” fazer intervenções regulatórias. A vantagem da revisão do estoque regulatório (regulatory lookback) está 
no fato de iniciativas legislativas podem ser examinadas com base em dados mais confiáveis e objetivos, buscando-se 
seus impactos efetivos. 

Devido à crescente integração dos mercados, a competitividade passou a ser tida como o centro de alterações legislativas, 
de forma à regulamentação dos negócios privados e as políticas de concorrência passarem a ter um novo papel: 
promover a cooperação e, ao mesmo tempo, estimular a concorrência. As proposições normativas para a regulamentação 
continuam a se basear na presença de falhas de mercado que podem levar a um nível de competitividade inferior quando 
comparado a uma solução cooperativa.59

As normas jurídicas são, cada vez mais, instrumentos de realização de políticas públicas a incidir em sociedades complexas, 
sendo demandada evolução técnica. Essa evolução é imprescindível para que haja correta avaliação em sua relação de 
adequação e realização dos fins. Portanto, quanto maior a intervenção jurídica na esfera do administrado, maior deve ser 
a precisão da norma.60

Ao adotar uma perspectiva de análise econômica da ação regulatória do Estado, a regulação será entendida como o uso de 
técnicas administrativas de correção de falhas de mercado e técnicas administrativas de estabilização e desenvolvimento 
econômico. Nesse conceito está o planejamento econômico, ou técnicas administrativas de promoção de valores sociais 
e culturais não relacionadas diretamente ao funcionamento do sistema econômico, mas com efeitos também sobre a 
organização de mercados.61 Passada a breve exposição, compete mencionar que, em específico para a recuperação 
judicial do produtor rural, a Lei n. 11.101/2005 não foi pensada para uma crise econômica de Pessoa Física. 

O produtor rural, ao longo de várias décadas, tem atuado como pessoa física no desenvolvimento de sua atividade, o que 
faz com que todas as relações estabelecidas partam dessa premissa. Assim, o produtor rural deixou de ser empresário 
para os fins de aplicação das disposições do Código Civil. Com a redação que recebeu no Senado Federal, o artigo 970,62  
dispôs que o empresário rural teria tratamento favorecido quanto à inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis 
e aos efeitos daí decorrentes. Não estando este obrigado à inscrição, não há como receber o tratamento favorecido 
relativo a ela, como anunciado no referido dispositivo legal.63

Tendo em conta estar o dito empresário rural excluído do conceito técnico de empresário, admite que ele faça sua 
inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis à sua conveniência, caso em que ficará equiparado, para todos 
os efeitos, ao empresário sujeito ao registro. E, se equiparado para todos os efeitos, não tem, em princípio, qualquer 
tratamento favorecido.

Por outro lado, o regime jurídico falimentar, próprio dos empresários, não lhe é aplicável. Mantendo a tradição do direito 
brasileiro, a Lei n. 11.101/2005, reserva os institutos da falência e da recuperação de empresas para os empresários e 

59 - FARINA, Elizabeth Maria Mercier Querido; AZEVEDO, Paulo Furquim de; SAES, Maria Sylvia Macchione. Competitividade: Mercado, 
Estado e Organizações. São Paulo: Singular, 1997.
60 - ROMAN, Flavio José. Discricionariedade técnica na regulação econômica. São Paulo: Saraiva, 2013.
61 - Na origem da moderna economia, a cultura do crescimento indica que para funcionarem efetivamente, é necessária uma base 
institucional que especifica os incentivos que coordenam os participantes e impõe regras para funcionamento dos mercados. In: 
MOKYR, Joel. A Culture of Growth: The origins of the modern economy. Princeton, New Jersey: Princeton, 2017.
62 - Art. 970. A lei assegurará tratamento favorecido, diferenciado e simplificado ao empresário rural e ao pequeno empresário, quan-
to à inscrição e aos efeitos daí decorrentes.
63 - GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Direito de Empresa: Comentários aos artigos 966 a 1.195 do Código Civil. 6. ed. São Paulo: 
Thomson Reuters, 2016.
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sociedades empresárias (art. 1º). Equiparando-se aos empresários, o rurícola inscrito passa a se sujeitar a esse regime. 
Isso pode ser-lhe interessante, uma vez que evita, em caso de sua insolvência, de se ver às voltas com o processo de 
insolvência civil. 

Atualmente, porém, alguns produtores rurais têm, subitamente, feito a inscrição no Registro de Empresas e ingressado na 
justiça com pedido de recuperação judicial. É mister ressaltar que, a mudança no regime de pessoa física para jurídica não 
encontra embasamento lógico, a medida em que, o produtor rural estaria se sujeitando a tributação menos favorecida e 
obrigações acessórias mais complexas. Diante de uma atividade rural exígua ou de fácil administração, surge a imposição 
burocrática, que para alguns também fica dispendiosa, que é a de escriturar suas contas. É que a inscrição obriga o 
empresário rural a possuir e manter um sistema de escrituração, o que pode tornar complexo o controle de seu negócio. 
Portanto, a única justificativa para a conversão do regime seria o acesso imediato ao regime recuperacional do empresário.

Repise-se que há previsão, no artigo 971 do Código Civil, de opção ao produtor rural que pode assumir a condição 
de empresário, neste caso, terá de seguir deveres correspondentes.64 Assim, este acaba se convertendo à pessoa 
jurídica apenas para reduzir substancialmente sua dívida, promovendo a manutenção de seu patrimônio. Caracteriza-
se esta situação como superveniente, não prevista no momento da concessão do crédito e formalização do contrato. 
Melhor dizendo, relação estabelecida com base em situação fática substancialmente alterada em pouco tempo e após 
formalização da relação jurídica. 

Alijado a uma limitação de acesso à informação, a concessão do crédito culmina em um ambiente totalmente hostil de 
elevação do risco médio do mercado, que será aplicado à grande maioria dos produtores. A impossibilidade da distinção 
entre bons e maus pagadores faz com que haja a concessão de taxa de juros que reflete a inadimplência média do 
mercado. Com isso, as ações permitidas ao produtor rural, são extremamente prejudiciais, não apenas aos credores que 
não vislumbram retorno aos investimentos realizados, mas ainda, aos próprios produtores que, no futuro, terão grande 
dificuldade para angariar novas fontes de financiamento. 

Ainda, as recuperações judiciais têm sido pleiteadas por grandes produtores rurais. Assim, aos pequenos produtores, 
provavelmente, a Recuperação Judicial, nesses moldes, não é instrumento acessível devido à necessidade de organização 
mínima dos negócios e o elevado custo associado a esses processos. O atual sistema de recuperação judicial que vem sendo 
aplicado, também, aos produtores rurais, é ineficiente e incapaz de promover a resolução do problema, apenas culminando 
em uma perda aos agentes envolvidos e falta de proteção a CAI, o que gera enorme insegurança jurídica ao mercado. 

Nesse mercado em que há pouco compartilhamento de informação, os tomadores de recursos têm pouco incentivo 
para honrar suas obrigações, buscando fontes alternativas. Com isso, gera-se combinação fatal de falta de punição por 
inadimplência com seleção adversa, o que culmina em uma restrição de crédito. A deterioração da qualidade do ambiente 
de negócios afeta, em graus diferenciados, todos os tomadores de crédito de um determinado país ou setor. Assim, da 
análise de risco do crédito a ser conferido ao produtor rural pessoa física é feita avaliação bastante distinta das empresas 
agrícolas. Também e, até o momento, o processo de RJ carece de formalização de atos e divulgação de informações que 
deem completa transparência, de forma a, 60% das empresas que acessam a recuperação judicial no Estado de São 
Paulo, se tornarem “zumbis” sem geração de caixa.65

Ainda, consoante o amplamente mencionado no presente, é necessária a previsibilidade da conduta do agente econômico. 

64 - FORGIONI, Paula Andrea. A evolução do direito comercial brasileiro. 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters, 2019.
65 - NEPI, Núcleo de Estudos de Processos de Insolvência; ABJ, Associação Brasileira de Jurimetria. Recuperação Judicial no Estado de 
São Paulo: 2ª Fase do Observatório de Insolvência. São Paulo: Pontíficia Universidade Católica de São Paulo, 2019.
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Nesta senda, a faculdade de registro conferida ao produtor rural não pode levar este a ter comportamento contraditório 
que se consolide em abuso de direito. A falta de transparência na condução da atividade econômica é capaz de gerar 
fraudes e atitudes oportunistas que redundem em prejuízo social. Mencionado prejuízo social pode ser confirmado, em 
geral, ante a completa inexecução do atual sistema de garantias, diante de uma confusão patrimonial do devedor Pessoa 
Física e indefinição da composição de bens de natureza essencial. 

Toda a situação apresentada é capaz de ocasionar um desestímulo à inovação financeira do Agronegócio e ao Crédito 
Privado, apesar das recentes alterações legislativas que visam o impulsionar. Isso porque, a insegurança jurídica 
representada na instabilidade das regras do jogo, falta de proteção ao investimento e maiores custos de transação 
implicam em sensível prejuízo aos agentes das CAIs.

Nesse sentido, é premente a necessidade de adequação e tratamento em capítulo especial, à propriedade produtiva e 
um aproveitamento dos projetos de lei em tramitação. 

Conforme já descrito, o âmbito de atuação das alterações ao Projeto de Lei n. 6.229/2005 descrevem clara relevância e 
oportunidade, quando vem regulamentar os requisitos de legitimidade e condições da ação à recuperação judicial do 
produtor rural, conforme mais recente precedente do STJ.

Toda regulação busca um contexto ideal, mas atua dentro de um cenário político possível e atual. Verifica-se a confecção 
de transparência aos agentes que se relacionam com o produtor rural exigindo um padrão contábil mínimo com o método 
de partidas dobradas (ativos e passivos), conforme lei comercial e da classificação dos créditos comuns à atividade de 
fomento do agronegócio. Por fim, acredita-se que a exigência deve conferir maior segurança aos agentes na avaliação 
de crédito/risco, na maior governança do produtor rural, bem como, aos critérios de análise do Poder Judiciário para a 
concessão ou não da recuperação judicial do produtor rural.
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A questão da recuperação judicial é uma questão que 
aflige toda a comunidade jurídica exatamente pela 
perplexidade que esse instituto vem apresentando desde 
sua implementação, em 2005. No Brasil, empresas que 
tiveram suas atividades comprometidas por práticas 
absolutamente reprováveis, como uso institucional de 
mão de obra escrava, retirada dos prisioneiros judeus, 
ciganos e militantes de esquerda foram demonizadas 
e a recuperação judicial de tais empresas praticamente 
impossibilitada. Quando os aliados tomaram a Alemanha e 
os países que estavam ocupados, realizaram o julgamento 
de responsabilidades e puniram os responsáveis, mas em 
nenhum momento se pensou em punir as empresas, que 
continuaram a gerar lucros e a canalizar rios de dinheiro 
para a Alemanha. Temos entre elas a Volkswagen, BMW, 
Singer, Electrolux, empresas de grande porte. Eles tiveram 
o cuidado de punir os gestores mas preservar todo o curso 
da atividade empresarial, que até hoje fomenta e canaliza 
lucros bastante consideráveis para o Estado alemão. 

Ao contrário, tínhamos a percepção, e continuamos até 
pouco tempo, que, em relação a algumas atividades do 
Judiciário, as operações atacam as empresas, se ataca a 
atividade econômica, juntamente com os seus gestores. 
No meu sentir, um erro histórico. O levantamento 
do Observatório de insolvência da PUC, entre 2010 e 

2018, revelou que apenas 18 por cento das empresas 
tiveram sucesso na recuperação judicial, 24 por cento 
foram à falência porque não conseguiram cumprir o 
plano e as demais, cerca de 57, 58 por cento, ainda 
estão em acompanhamento. Isso mostra uma baixa 
eficácia do instituto da recuperação judicial, demora 
nos procedimentos, e falta de mecanismos eficientes 
para ajudar na recuperação. Ainda no Observatório de 
insolvência da PUC, verificamos  que o prazo médio, para 
a satisfação dos credores quirografários é de 9,8 anos e os 
credores com garantia é de 9,2 anos, não tão diferentes.

Em suma, gera-se um círculo vicioso: ninguém empresta, 
pois acha que não será pago e leva a empresa à falência 
por não ter crédito para continuar sua atividade comercial. 
O projeto de lei 6229/05, aprovado na Câmara, coloca o 
devedor em recuperação com a possibilidade de obter 
financiamentos, inclusive com bens pessoais como 
garantia. Dívidas tributárias federais com opções de 
parcelamento de 84 para 120 meses, ou quitando 30% 
e o restante parcelando em 84 parcelas. Possibilidade 
de Transação Tributária, com parcelamento em até 
24 meses de tributos, antes proibidos, como IRPF na 
renda (IOR), declaração da extinção das obrigações do 
falido, a Fresh Start e a agilização das fases processuais, 
inclusive intimações eletrônicas. Incidência de Imposto 

1- Relação principiológica do 
compliance com o instituto da 
Recuperação Judicial
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de Renda e da contribuição sobre lucro líquido, ganho 
de capital resultante da alienação de bens ou direitos 
pela recuperanda. O tratamento diferenciado à creche, 
fornecedores de bens ou serviços que continuarem a 
provê-los. Autorização e recomendação do leilão eletrônico 
ou híbrido para alienação do ativo. Algumas medidas 
estão sendo adotadas, exatamente para tentar avançar na 
recuperação efetiva dessas empresas que se encontram 
doentes e pedem ajuda ao Judiciário. 

A facilitação das decisões das Assembleias, como autorização 
para a sua substituição por comprovação de adesão dos 
créditos, ou seja, se o volume de crédito for superior a 
50 por cento, a adesão pelo volume de créditos traz a 
consequente aprovação da medida que se quer adotar, que 
consta no artigo 45-A e estímulo à conciliação e à mediação. 
Certamente partindo ao encontro da orientação pragmática 
e merecedora de todos os aplausos no novo Código de 
Processo Civil, que estabelece exatamente a mediação e 
a conciliação como prioritária em qualquer procedimento 
onde exista conflito de interesses. E esse projeto de lei traz 
essa possibilidade de forma expressa, para que não haja 
dúvida dos intérpretes se seria aplicável a conciliação e a 
mediação. Então, ela estimula a conciliação e a mediação 
em todos os graus de jurisdição, exatamente em sintonia 
com o CPC/15. Fica vedada a conciliação e a mediação 
sobre a natureza jurídica da classificação dos créditos e dos 
critérios de votação em assembleia geral de credores. Sobre 
pressupostos específicos da atividade de recuperação 
judicial, efetivamente não permite negociação e não 
prescinde da homologação pelo juiz. A lei inovou também 
com o plano de recuperação dos credores e introduziu a 
possibilidade de recuperação do produtor rural.

A regulamentação da insolvência transnacional é uma 
novidade, uma modernidade e traz, para o cenário jurídico, 
empresas transnacionais e a possibilidade delas também 
mergulharem num processo de recuperação, com a 
modernidade desejada. A lei se refere à cooperação entre 
autoridades transnacionais, aumento da segurança jurídica 
para a atividade e investimentos, proteção dos empregos, 
investimentos e maximização do valor dos ativos do 
devedor. Nesse cenário, verificamos que todo esse 
arcabouço jurídico está se criando com uma orientação 
finalista, sendo a preservação do negócio, a preservação 
da empresa, ao preço que for, e a quebra como a última 

opção, pois a atividade empresária tem que continuar. 

Mas, verificamos também, no Observatório da PUC, que 
entramos num círculo vicioso. A empresa em recuperação, 
não traz a confiabilidade necessária para que sejam 
fornecidos, ou autorizados, os créditos que ela precisa para 
seu negócio. Sem essa facilidade de obtenção de crédito, 
entra-se exatamente pelo círculo vicioso, na impossibilidade 
de gerir seus ativos e realizar sua atividade negocial, o que 
pode levar à quebra. Como ponto de reflexão, apresento 
uma perplexidade: seria possível ou recomendável aplicar 
os conceitos do compliance na Recuperação Judicial. 
Acredito que uma empresa que se adapta, se subordina 
aos conceitos do compliance, ela certamente vai transmitir 
ao público externo e a toda essa gama de pessoas e 
instituições que orbitam numa atividade empresarial. 
Podendo até mesmo transmitir uma segurança muito 
maior, mais estabelecida e estruturada, para a concessão 
de crédito e para a continuidade do volume de negócios.

O que acontece, na prática, é que utilizamos o compliance 
nas empresas privadas, e, com muito acanhamento nas 
empresas públicas. A presente realidade é lamentável, 
porque este instituto permite que as empresas façam 
toda programação, de forma que seus organismos, seus 
setores, sua gerência, se adaptam com aquele modelo 
de conformidade com a legalidade. Para tal, a empresa, 
certamente adota, internamente, práticas muito mais 
concretas, sólidas e dinâmicas para a realização de suas 
atividades. Francamente, a palavra compliance advém do 
verbo em inglês comply, que significa cumprir, entretanto, 
acabamos traduzindo para a conformidade. Com isso ela 
passa uma credibilidade para o público externo, visando 
a implantação de um mecanismo, do comportamento 
de indivíduos e empresas, com regras e padrões para 
determinado setor, códigos de conduta e órgãos 
regulatórios. Ricardo Villa ensina explica que este instituto 
é um conjunto de medidas tendentes a garantir que 
todos e cada um dos membros de uma empresa, desde 
o presidente do conselho administração, até o servidor 
mais acanhado, para que cumpram com os mandados e as 
proibições jurídicos tuteladas. Logo, em caso de infração, 
será possível a sua identificação imediata ou possibilidade 
de sanção. 

Então, qual o objetivo do compliance? Pessoalmente, 
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enxergo uma identidade de objetivos com a recuperação 
judicial: mitigar riscos, principalmente no âmbito 
empresarial, sendo também aplicado cada vez com 
maior intensidade na escala pública. Por exemplo, 
incentivar a empresa a implantar medidas preventivas 
de gerenciamento de risco, apurar condutas ilícitas 
praticadas no âmbito das corporações, adoção de medidas 
corretivas, encaminhar os resultados das investigações 
internas para as autoridades, e promover a cultura ética na 
empresa. Exatamente o que a empresa em recuperação 
precisa mostrar aos seus clientes, aos seus fornecedores 
e àqueles detentores do crédito que ela tanto persegue. 
Uma empresa que adote os princípios do compliance, 
apresenta certamente riscos menores à sua atividade, 
o que conduziria a um barateamento do crédito a seu 
favor. A aplicação de gestão de risco e compliance melhora 
a percepção da empresa no mercado, tornando melhor o 
prognóstico de uma recuperação judicial. Quando treinados 
neste instituto =, os colaboradores do core business são 
mais aptos a detectar risco e formar alta gestão. 

Sendo assim, o projeto de lei prevê que o juiz poderá nomear 
profissional para promover a constatação, exclusivamente, 
das reais condições de funcionamento da requerente 
e da regularidade da completude da documentação 
apresentada, juntamente com a petição inicial, artigo 
51-A. Essas características são exatamente uma espécie 
de compliance, adaptado à empresa em recuperação. 
No artigo 51-A, parágrafo 5o, a lei estabelece que a 
constatação prévia consistirá objetivamente na verificação 
das reais condições de funcionamento da empresa, da 
regularidade documental, vedado o indeferimento do 
processo inicialmente da recuperação baseado na análise 
da viabilidade econômica do devedor. 

Verificamos que o instituto se entrelaça com a recuperação 
judicial, pois é o que se espera de uma empresa em 
recuperação: a demonstração da conformidade em 
sua atuação no mercado, uma atuação devidamente 
estruturada, capaz de fazer seus negócios prosperarem. 

Apresento três julgados que nos direcionam a essa 
finalidade, buscando propiciar exatamente a recuperação 
das empresas e a preservação da atividade. Trago um 
acórdão de um agravo, tendo a ministra Nancy Andrighi 
como relatora, na segunda sessão, julgado em abril de 

2018 que expressa o seguinte: apesar do credor, articulado 
à posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou 
imóveis, não se submeter aos efeitos da recuperação 
judicial, o juízo universal é competente para avaliar se o 
bem é indispensável à atividade produtiva do recuperando. 
Nessas hipóteses, não se permite a venda ou a retirada do 
estabelecimento devedor, os bens de capital essenciais 
à sua atividade empresarial. Mitiga até o privilégio dos 
credores em benefício da continuidade, privilegiando a 
continuidade da atividade da empresa em recuperação, 
que depende da manutenção de bens essenciais. 

O segundo é um acórdão do ministro Benedito Gonçalves, 
da primeira turma, que orienta o seguinte: bloqueio de 
ativos financeiros de sociedade empresária em recuperação 
judicial, por meio do sistema BacenJud, sendo exatamente 
o sistema que autoriza o juiz, de uma forma célere, a fazer 
o bloqueio de parte do patrimônio financeiro do devedor. 
E reconheço que a celeridade é essencial nos processos 
de execução. No mesmo julgado, o ministro profere que: o 
bloqueio de ativos financeiros da sociedade empresária em 
recuperação judicial, por meio do sistema BacenJud, não se 
mostra possível em respeito ao princípio da preservação 
da empresa. Em decorrência da multiplicidade de efeitos, o 
assunto está em afetação para julgamento da sistemática 
dos repetitivos, Tema 987, quando se pretende discutir 
sobre a possibilidade da prática geral de atos constitutivos 
em face de empresa em recuperação judicial, em processo 
de execução fiscal de dívida tributária ou não tributária. 

Por fim, no agravo de instrumento 1548587-Minas 
Gerais, da relatoria do ministro Gurgel de Faria, foi 
estabelecido que, embora o deferimento do plano de 
recuperação judicial por si só não implique a suspensão 
do processo executivo, os atos de constrição patrimonial 
só serão adequados caso não coloque em risco a atividade 
empresarial, pois o instituto tem por objetivo viabilizar a 
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. Julgados 
que demonstram a preocupação com os princípios 
da instituição da recuperação judicial e, em especial, a 
manutenção da atividade empresarial e os empregos 
gerados e o respeito aos interesses da globalidade de 
credores e de todos aqueles que interagem nessa atividade 
comercial que se pretende recuperar.
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Na verdade, verificamos, pelo conhecido senso de 
orientação do deputado Hugo Leal, que, na verdade, boa 
parte da orientação jurisprudencial foi mitigando a legislação 
em vigor, exatamente porque não estaria compatível com a 
situação ou com o objetivo finalístico da recuperação judicial. 
Boa parte da orientação legislativa acabou sendo mitigada 
pela jurisprudência e o deputado Hugo Leal, quando 
conduziu a tramitação desse projeto de lei, aprovado pela 
Câmara dos Deputados, tomou o cuidado, exatamente, em 
observar, fazer uma análise crítica, criteriosa e incorporar 
toda aquela orientação jurisprudencial, para que fique 
positivada e integre, exatamente o conjunto normativo que 
se pretende introduzir no cenário jurídico.



67

Juiz Valter Shuenquener de Araújo - CNJ       
Graduado, Mestre, e Doutor em Direito pela Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro, concluiu estudos de Doutorado na Faculdade de Direito da Universidade 
Ruprecht-Karls de Heidelberg, na Alemanha. Foi Juiz Auxiliar e Juiz Instrutor jun-
to ao gabinete do Ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal (2011- 2014), 
e juiz auxiliar do Ministro Luiz Fux no Tribunal Superior Eleitoral (2014 -2015). 
Ingressou na magistratura federal em 2001.



68

Dois aspectos são fundamentais ao se tratar da 
Recuperação Judicial: a correlação umbilical entre 
a recuperação e os seus institutos, e o instituto do 
compliance. Como é importante que o administrador 
judicial e que todos aqueles atores na recuperação tenham 
a preocupação com esse tema que surge atualmente no 
Direito contemporâneo, que é o compliance. E o outro 
aspecto é a importância de um projeto de lei, muito bem 
confeccionado, articulado pelo deputado Hugo Leal, por 
observar e estimular a observância dos precedentes, julgo 
que desta forma conseguimos otimizar e tornar mais 
eficiente o processo de recuperação falimentar. 

Tentarei focar no que o CNJ tem contribuído e o que pode 
ser feito no desenvolvimento desse tema da recuperação. 
Há uma preocupação no aumento expressivo de ações no 
Judiciário e precisamos saber como, não só nos Tribunais, 
mas também no Conselho Nacional de Justiça, que é um 
tribunal administrativo, por sabermos que não há dúvida 
sobre esse aumento. 

O Ministro Salomão destacou um aumento de 40% 
nos pedidos de recuperação judicial em razão da 
epidemia. Atualmente temos mais de 7 mil empresas em 
recuperação judicial e outras 220 em processo de falência. 
Essas 7 mil empresas possuem uma dívida total de 285 
bilhões de reais, portanto uma cifra que impacta não só 
a questão econômica, não só a saúde da empresa e dos 

seus acionistas, mas também impacta a sociedade porque 
haverá perda de emprego, diminuição do consumo. 
Enfim, isso gera um efeito dominó muito forte e o direito, 
as instituições, precisam se ocupar desse tema, por 
esse motivo, reitero mais uma vez a importância de um 
seminário como esse, principalmente num país como o 
nosso, que não adota o modelo alemão, que não adota 
o modelo português, e que a insolvência se resolve num 
mesmo processo. Temos o processo de falência, que 
gera o fechamento da sociedade empresária, e temos a 
recuperação, onde infelizmente só 1% das sociedades 
empresárias conseguem efetivamente se reorganizar e se 
recuperar. 

Por isso acho importantíssimo que haja um debate como 
tem havido no parlamento, gerando até a aprovação do PL 
6229, sobre mudanças em relação ao que não está dando 
certo. Destacaria a exigência de apresentação de certidão 
negativa de débitos fiscais para que haja o processamento 
do pedido de recuperação, burocracias específicas, ademais, 
percebo que há todo uma movimentação, inclusive no PL 
aprovado pela Câmara, no sentido de desburocratizar, 
de facilitar a incorporação de inovações tecnológicas no 
processo de recuperação, facilitar que a vontade de alguns 
credores não se sobreponha à reorganização da sociedade 
que se encontra em dificuldade.

Portanto, o campo é de uma transformação normativa 

2- O Papel do CNJ nos processos de 
Recuperação Judicial
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que pode ser acelerada pela pandemia. Suponho ser 
imprescindível, transformarmos esse momento de reflexão 
da pandemia num momento de avanço na normatização 
dessa matéria. É claro que o CNJ não pode ter um 
protagonismo em relação à temática, devendo ser exercido 
pelo Parlamento e também pelo Poder Judiciário, através 
dos precedentes, dado que têm sido considerados nessa 
busca de reforma da legislação falimentar. Mas o CNJ tem 
algum papel, e tem desempenhado por meio da edição de 
recomendações. Chamo atenção para seis recomendações 
específicas, algumas que antecedem a crise sanitária que 
se inicia em março deste ano e outras que vieram em razão 
da crise sanitária. 

Antes de apresentar a primeira recomendação, gostaria 
de contextualizar: o CNJ muitas vezes edita resoluções 
que são de caráter urgente e devem ser observadas 
obrigatoriamente pelos tribunais. Ora o CNJ edita 
recomendações, que são, digamos assim, como o próprio 
nome sugere, indicativos e recomendações quanto à 
adoção de uma determinada postura. Até porque o 
Conselho, como tribunal administrativo que é, não pode 
esvaziar a autonomia administrativa dos tribunais e 
nem mesmo interferir na independência funcional dos 
magistrados. Não pode expedir um ato normativo que 
imponha ao magistrado alguma forma específica de agir. 
Por isso que a transformação legislativa, e até a oriunda 
de precedentes dos tribunais, em especial do STJ, possui 
esse prisma, entretanto, o CNJ pode, por exemplo, como 
fez com a recomendação 56 de outubro de 2019, estimular 
a especialização de varas. 

Isso foi até comentado em painéis anteriores, como a 
especialização é fundamental para a racionalização do 
trabalho, para que o processo tramite de forma mais 
eficiente e que se tenha um conhecimento melhor de 
como os problemas na recuperação devem ser resolvidos, 
visto que a grande verdade é que, na maioria dos juízos 
não há essa especialização, e muitas vezes o Juiz está 
acostumado, no interior do país, a julgar ações de família, 
ações de despejo, ele não tem a embocadura, o hábito, 
a rotina de processar o pedido de recuperação judicial. 
Quando fui procurador federal, no início dos anos 2000, 
atuava em processos falimentares, de recuperação, na 
posição de exequente, aquele que buscava a satisfação 
do crédito do INSS, estive lotado como procurador federal 

no INSS, e na maioria dos casos havia dificuldade até 
mesmo de compreensão na tramitação adequada do 
processo. A recomendação 56 de outubro de 2019 avança 
na otimização da tramitação processual, ao estimular a 
especialização de varas em recuperação e a intenção é de 
que, nas comarcas que receberem uma média anual de 221 
novos casos de falência ou de recuperação, tenham varas 
especializadas. Isso foi objeto de um estudo, feito por um 
grupo de trabalho, que contou inclusive com a participação 
de um ministro do STJ, ministro Felipe Salomão.

Uma segunda recomendação, a recomendação 57 de 
outubro de 2010 profere que o julgamento de processo 
de recuperação empresarial em varas, especializadas 
ou não, determine a constatação das reais condições de 
funcionamento da empresa requerente, ou seja, que o 
Judiciário observe o pragmatismo jurídico, o realismo, o 
princípio da realidade, e julgue este processo considerando 
todo o contexto que a insolvência envolve. A complexidade 
do tema justifica essa preocupação do magistrado no 
processamento do feito. Entretanto, a preocupação do CNJ 
é que o juiz da causa não despreze todos os elementos 
sócio econômicos que gravitam em torno do processo de 
insolvência, seja ele de recuperação, seja ele de falência.

São várias as recomendações, proferidas corriqueiramente, 
por exemplo a Recomendação 58 de outubro de 2009 que 
aconselha o uso da mediação em processo de recuperação 
empresarial e falência.  Atualmente, o Conselho, sugere a 
aplicação do Estatuto da Mediação, que hoje em dia está na 
moda. Ao longo dos últimos vinte anos, o Poder Judiciário 
brasileiro apostou no aumento da produtividade dos juízes. 
Se pegarmos a última edição do Justiça em Números, do 
CNJ, vamos descobrir que o magistrado brasileiro é o que 
mais produz no mundo inteiro. Conseguimos bater esse 
recorde há muitos anos, pois proferimos mais sentenças 
e mais processos à extinção, estamos reduzindo a taxa 
de congestionamento, julgando mais processos do que 
aqueles que entram, mas chegamos no limite. 

É preciso apostar em um mecanismo, não diria nem 
alternativo, mecanismos adequados para resolução de 
disputas. Um deles é a mediação, e penso que a mediação, 
estimulada pela resolução 58 no âmbito da Recuperação 
judicial, pode trazer uma série de vantagens, reduzindo 
despesas. Sendo assim, o custo de transação fica lá embaixo, 
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e a recomendação também estipula alguns detalhes de 
como essa mediação pode ocorrer. A recomendação 63, de 
31 de março de 2020, é uma recomendação publicada em 
tempo de pandemia e profere que o juiz com competência 
para o julgamento de recuperação judicial, priorize a 
análise e decisão sobre o levantamento de valores em favor 
dos credores, que suspenda a realização da assembleia 
geral de credores, autorizando, em casos de urgência, a 
reunião virtual. É uma preocupação com a adaptação do 
processamento da recuperação à realidade da Covid-19. 

Trata-se de um tema importantíssimo a recomendação 
63, discutindo a necessidade de adiamento da assembleia 
geral de credores, pois a lei fixa um prazo de 180 dias 
que poderia ser adiado em razão da pandemia, visto que 
fica muito difícil avaliar a melhor forma de solução dos 
problemas relacionados à insolvência de uma determinada 
empresa que procura a recuperação. Portanto, temos 
esse aspecto na recomendação 63, em que se procura 
solucionar detalhes pontuais do período da pandemia.

A recomendação número 71, que também é recente, de 
agosto deste ano, recomenda a implementação do Cejusc 
Empresarial. Esses Centros Judiciais de Solução de Conflitos 
e Cidadania, que existem em relação a outras matérias, 
agora pode tratar adequadamente de conflitos envolvendo 
matérias empresariais de qualquer natureza e de valor. E, 
naturalmente, isso irá contribuir para o achatamento da 
curva de processos que vai desaguar no Poder Judiciário 
após o fim da pandemia. Tal orientação ainda não está 
acontecendo, naturalmente, pela dificuldade da população 
de acesso aos advogados, entretanto, não tenho dúvidas 
que havendo a vacina ou uma sinalização mais concreta 
de encerramento da pandemia, isso vai efetivamente 
acontecer. Logo, cabe ao CNJ, como órgão central do 
sistema judicial, procurar induzir políticas públicas para 
que a porta de entrada do Poder Judiciário, muito aberta 
em razão do artigo quinto da constituição, que estipula a 
inafastabilidade do controle jurisdicional, que essa porta 
possa ser fechada um pouco, de maneira racional. 

Por fim, a última recomendação é a número 72, de agosto 
deste ano. Nela o CNJ recomenda a todos os juízes, com 
competência para o julgamento de ações de recuperação 
judicial, que determine aos administradores judiciais, a 
apresentação de relatórios. Esse pedido está muito alinhada 

com a fala proferida pelo ministro Saldanha. Foi destacado 
corretamente a preocupação com critérios formais de 
compliance, para que haja observância da integridade 
da tramitação das recuperações. Sabemos de problemas 
existentes do passado, envolvendo administradores 
judiciais, e recomendamos a apresentação dos relatórios 
denominados: relatório da fase administrativa, mensal 
de atividade, de andamentos processuais e incidentes 
processuais. Portanto, uma preocupação com uma melhor 
organização do modo como a recuperação poderá tramitar. 

Em conclusão, o CNJ tem sim um espaço de contribuição 
neste tema, e um espaço que poderá reforçar as políticas 
públicas criadas através de leis, pelo Congresso Nacional, 
e com a iniciativa magnífica do deputado Hugo Leal, e 
observando também naturalmente os precedentes que 
o Superior Tribunal de Justiça, porque o STJ tem e hoje 
observamos a questão do produtor rural, a questão das 
prioridades dos créditos, ele tem muitos precedentes 
sobre este tema da recuperação judicial.
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Iniciarei com um breve histórico da lei 11.101/2005 
e da tramitação do PL 6229, de 2005. O PL 6229 foi 
apresentado, salvo engano, seis meses depois da lei entrar 
em vigor. E é interessante que o PL 6229, o PL original, 
porque os demais foram todos apensos, totalizando, 
aproximadamente, 35 PLs apensados ao PL 6229. Este 
primeiro PL, que dá origem ao debate, tratava da relação 
do fisco, da questão das receitas, ou seja, da certidão de 
débito e tudo mais. Contudo, é interessante que ela iniciou 
esse debate, quando a lei 11101 entrou em vigor, e, ainda 
hoje, um dos maiores problemas para a Recuperação 
Judicial, continua sendo o Fisco. 

O tratamento, a discussão da execução fiscal, e 
preponderância à recuperação judicial, às vezes perde 
a perspectiva do que é o significado da recuperação 
judicial e da falência, ou seja, daquela nova legislação 
em 2005, 15 anos atrás. Outra questão muito relevante, 
que também tem quase dez projetos sobre esse assunto, 
é o tratamento que se daria ao produtor rural. O painel 
anterior foi muito importante ao tratar esse assunto. Não 
vou dizer que esgotou o assunto, porque esse assunto 
ainda está em fase de consolidação, tanto jurisprudencial 
quanto parlamentar, no PL 6229, que está em processo de 
decantação. 

Bom, ele teve um hiato, principalmente em 2015 e 2016. 
Ainda na época do ministro Henrique Meirelles como 

Ministro da Fazenda e La Guardia como secretário 
executivo, esse projeto recebeu uma provocação para 
criar um grupo de trabalho. No final de 2016, começo 
de 2017, esse grupo de trabalho foi criado com vários 
consultores, vários advogados e o debate foi patrocinado 
pelo atual secretário de Fazenda, o Walderi Rodrigues. 
O grupo acabou consolidando um estudo, levado para a 
Casa Civil, em 2017, originando o, então, PL 10220, que 
serve de base de discussão das sugestões que o governo 
federal encampou e encaminhou para a Câmara. Porém, 
esse projeto, 10220, sofreu muitas mutações no período 
que tramitou na Casa Civil, pela questão do fisco, que 
buscava algum tipo de tratamento diferenciado e colocou 
no seu texto mais exigências do que havia na lei 11101 
e, obviamente, desfigurou a lógica da recuperação judicial. 

No final de 2017, começo de 2018, fui procurado pelo 
Instituto dos Magistrados do Brasil, no Rio de Janeiro, 
para participar de um evento, um seminário, na tentativa 
de recuperar essa discussão, recuperar a proposta e 
reformular a lei 11101. Nesse período, em 2018, há uma 
tentativa de se avaliar, de criar uma equipe, uma comissão, 
porém 2018 foi um ano eleitoral e não conseguimos 
avançar essa discussão. Ficou o PL 10220 apensos ao 
PL 6229, e esse processo é remetido à nova legislatura. 
A nova legislatura iniciou em 2019, quando iniciei meu 
quarto mandato como deputado federal, representando o 
estado do Rio de Janeiro. 

3 - Histórico Parlamentar 
Detalhado do PL 6229
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Neste quarto mandato, na minha reeleição, comuniquei 
ao presidente Rodrigo Maia sobre a necessidade de criar 
uma comissão especial para o debate do PL 6229, para que 
pudéssemos discutir esse processo de falência. A comissão 
iniciou os trabalhos em 2018, com minha nomeação como 
relator, e ao longo desse período venho discutindo, com 
vários juristas, num grupo de trabalho excepcional, que me 
auxiliou diretamente, formado por pessoas que conhecem 
profundamente o tema, como o professor Pedro Teixeira 
e vários outros juristas extremamente preparados e 
qualificados. Também foi excelente o trabalho apresentado 
pela consultoria legislativa, capitaneada pelo consultor 
legislativo da Câmara dos Deputados, Guilherme Falcão, 
que teve como tese de mestrado a lei 11101 e é muito ativo 
no tema. 

Tudo isso produziu a expectativa, sob a égide do novo 
Ministério da Economia e fomos, então, fazendo esse 
diálogo permanente. Visitei pelo menos seis Tribunais 
de Justiça, além de me relacionar com outros juízes, 
desembargadores da área empresarial, para poder ouvir 
um pouco, não só da região sul, sudeste, mas também da 
região Nordeste, como foi o caso de Pernambuco, Ceará, 
e outros estados do Nordeste. Não posso deixar de citar, 
como o próprio artigo segundo da Constituição fala, que 
são Poderes da República, harmônicos e independentes, 
a parceria e o contato, e a relação com o STJ. Foram 
fundamentais as reuniões que tive com o STJ, ainda sobre 
a presidência do ministro Noronha, com a ministra Nancy 
Andrighi, com o ministro Saldanha, o ministro Salomão, 
ministro Moura Ribeiro, e todos os outros que atuaram 
nesse setor, para um debate mais aprofundado. 

É importante afirmar que essa sintonia originou o texto 
final, apresentado ainda no final de 2018, e deveria ter sido 
votado em março. Mas, com a pandemia, oferecemos outro 
projeto só para o período emergencial, número 1397, no 
final de julho. Entendemos que deveríamos fazer um mix, ou 
seja, aproveitar as mensagens, textos, conselhos, colocados  
no 1397, e ajustarmos dentro do 6229. Por isso, ele sai com 
essa característica, consolidada ao longo desses dois, três 
anos de debate, em que foi decantado, e muito também 
do que foi discutido no 1397, uma proposta emergencial 
para o atendimento desse movimento de pandemia. As 
características principais foram reforçadas pelo ministro 
Noronha e pelo Dr. Valter. Tivemos a oportunidade de 

fazer a regulamentação de um dispositivo do Código 
Tributário Nacional, ou seja, um código que tem 54 anos e 
pela primeira vez foi regulamentado o artigo 171 do Código 
Tributário Nacional, que fala exatamente da transação fiscal. 
Hoje temos a lei 3988, sobre a questão da transação fiscal, 
tendo sido essencial para uma reformulação da própria 
Procuradoria da Fazenda Nacional, gerando um avanço na 
visão da AGU e na procuradoria da Fazenda Nacional.

Para finalizar, coletamos outras informações além desse 
fortalecimento jurisprudencial, por exemplo, a visão 
prioritária da preservação da empresa. Ademais, outro 
assunto também é a essência do crédito e dar tratamento 
diferenciado a ele. Quando se estabelece um bom nível 
de compliance e se não houver fraude, é importante que 
as empresas possam se reerguer, visto que falir, às vezes, 
faz parte do negócio, do mercado, o que não pode haver 
é fraude. Não havendo fraude é importante que aquela 
empresa possa ter acesso a este processo, e iniciar uma 
nova tentativa. 
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A questão do empresário rural, seja sociedade empresária, 
seja empresário individual, seja sociedade limitada ou 
unipessoal, os institutos novos, criados posteriormente, 
é uma questão, superada. O biênio antecedente está 
superado e o STJ só terá que, posteriormente, decidir 
qual passivo que estará subordinado, se será o anterior 
à inscrição na junta comercial ou não. Este painel tem 
por objetivo tratar dos efeitos da pandemia da Covid-19 
sobre a recuperação judicial das empresas, esse é o maior 
problema que estamos enfrentando, principalmente em 
São Paulo, onde há um grande número de Recuperações 
Judiciais.

Em São Paulo, temos três varas especializadas em falências 
e recuperações judiciais. Após a pandemia, as empresas que 
estão pleiteando, formalmente, as próprias varas de Falências 
e Recuperações da capital de São Paulo, ou perante as varas 
do interior do Estado de São Paulo, um modo de suavizar 
o cumprimento das obrigações assumidas nos planos de 
recuperação. É sabido por todos aqueles agentes que atuam 
na área, que a recuperação judicial tem natureza contratual.

A recuperação judicial é um contrato, é um negócio 
jurídico, estabelecido entre o empresário e o devedor, ou 
entre a sociedade empresária em crise, e seus credores, 
homologado pelo Poder Judiciário. Então neste caso, após 
a chancela do Poder Judiciário, e enquanto se encontra em 
supervisão judicial, a empresa devedora, seja individual, 
seja sociedade empresária, entra no adimplemento do 
plano judicial aprovado pela Assembleia judicial de credores 
e homologado pelo Poder Judiciário. Quando está em 
cumprimento, ocorre uma pandemia, que evidentemente 
pode ser classificada como uma força maior, ou como um 
caso fortuito, logo, invoca-se a teoria da imprevisão. 

Indaga-se: é possível aplicar o artigo 478 do Código Civil? 
É possível aplicar o artigo 479 do Código Civil? É isso que 
as empresas em recuperação judicial tem postulado 
perante os juízos que presidem as recuperações judiciais. 
Não há dúvida que a recuperação judicial é um contrato 
de execução, continuada ou diferida, e, evidentemente, 
com os efeitos da pandemia, as prestações, normalmente, 
se tornaram excessivamente onerosas. É preciso então 

4- Aplicação da Lei de falências e da 
Recuperação Judicial no Tribunal de 
Justiça de São Paulo: efeitos práticos e 
competência sobre os efeitos da pandemia 
da Covid-19
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verificar se há, uma extrema vantagem para a outra parte. 
Ocorre que, nesses casos, é sabido que ambas as partes 
que contrataram o plano de recuperação judicial, seja do 
lado dos credores, seja do lado da empresa devedora, estão 
suportando os efeitos perversos da pandemia. Ambos 
sofrem os efeitos da pandemia, ambos sofrem os efeitos 
desses acontecimentos, que têm um cunho extraordinário 
e são de natureza imprevisível. 

Então, nesse caso, é de se perguntar: compete ao Poder 
Judiciário, ao juízo da recuperação judicial, alterar o plano 
de recuperação judicial? Normalmente, as Câmaras 
Reservada de Direito Empresarial de São Paulo, a primeira 
e a segunda, entendem que não, afirmando que somente 
as assembleias gerais de credores, que são autônomas e, 
segundo alguns, têm soberania. Há uma diferença entre o 
conceito de autonomia e o conceito de soberania. Todos os 
senhores evidentemente sabem disso, mas não compete 
ao Poder Judiciário alterar o plano de recuperação 
judicial por força da pandemia da Covid-19. Cabe, 
exclusivamente, à Assembleia Geral de Credores aprovar 
eventual alteração ou modificação do plano, em razão da 
nova situação e da excessiva onerosidade ou dificuldade 
causada pela pandemia, que afeta todo o mundo e afeta 
todo o mundo empresarial. Portanto, entendemos que 
a eventual modificação do plano deve ser submetida à 
assembleia geral de credores. O entendimento constante 
da Corte sobre pedidos onde as empresas em recuperação 
judicial pleiteiam que as empresas fornecedoras de 
insumos continuem a prestá-lo, como, por exemplo, 
energia elétrica, água e outros bens indispensáveis ao 
natural funcionamento da empresa é de garantir esse 
fornecimento, independentemente do pagamento aos 
fornecedores.

Primeiramente, compreendemos que não compete ao juízo 
da recuperação judicial, que não é juízo universal. O Juízo 
Universal é o conceito exclusivo do Instituto da falência. 
Então, neste caso, o pedido deve ser formulado para as 
outras varas cíveis, principalmente no caso da capital de 
São Paulo, o indeferimento dessas tutelas antecipadas no 
que concerne à suspensão das faturas e da continuidade da 
prestação dos serviços essenciais para o desenvolvimento 
da atividade empresarial, como, por exemplo, a água, 
repito, energia elétrica, internet, telefonia, e gás natural. 
Haja vista que porque é flagrante a incompetência do juízo 

da recuperação judicial para apreciação de cada caso, e 
nessas hipóteses, é preciso o exame de caso a caso para 
verificação pelo juízo competente, se é o caso de concessão, 
ou não, da tutela de urgência nos termos do artigo 312 
do Código de Processo Civil. Então, casos normais, que 
tenham ocorrido na capital de São Paulo e no interior do 
Estado de São Paulo, que tem um volume maior de falência 
e recuperações judiciais para solucionar no país.

A respeito do projeto de lei que se encontra em tramitação 
agora no Senado Federal, em que debatemos no Tribunal 
de Justiça no final da minha gestão como presidente do 
Tribunal de São Paulo, lembro bem e li a última versão 
do projeto que se encontra no Senado. A questão dos 3 
períodos e a possibilidade da prorrogação, entendo que 
essa possibilidade é prevista no projeto de lei vem atender 
aos reclamos e em boa hora. Sobre os produtores rurais, foi 
corretamente disciplinada, seja pessoa natural ou jurídica. 
E como comprovar o exercício regular da atividade, seja 
do produtor rural pessoa natural, seja do produtor rural 
pessoa jurídica, realmente o projeto, data vênia, atende aos 
requisitos que a jurisprudência tem fixado. Igualmente, o 
projeto trata muito bem do parcelamento fiscal. O artigo 
68, combinado com o artigo 57 da Lei 11101 de 2005, 
sempre foi um problema muito sério para todos os juízes 
do país, em relação à questão da Certidão Negativa de 
Débito Tributário.

Tivemos, recentemente, no Supremo Tribunal Federal, 
uma decisão muito importante a respeito da comprovação 
da certidão tributária, em que é analisado o artigo 57 
da Lei 11101/2005, o artigo 191, letra A, do Código 
Tributário Nacional, em que se analisa o princípio da 
proporcionalidade. É necessário, e o projeto de lei, 
apresentado no Senado Federal, trata novamente e 
trata com maior rigor, porque, com o devido respeito, 
a lei 13043 de 2014 prevê o parcelamento tributário em 
apenas 84 parcelas, isso evidentemente é insuficiente para 
uma empresa que se encontra em recuperação judicial. 
Parece-me, que o parcelamento da dívida consolidada 
deverá ser proposto em até 120 prestações mensais e 
sucessivas. Além disso, aparentemente, essa proposta 
é muito mais suave e muito mais adequada para uma 
empresa que se encontra em recuperação judicial. Não 
posso deixar também de falar que verifiquei que o projeto 
de lei cuida, de uma forma adequada, da consolidação 
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processual e da consolidação substancial, de uma forma 
técnica e adequada. A Lei 11101/2005 é omissa a respeito 
daquilo que seria o litisconsórcio ativo em processo de 
recuperação judicial, chamado de consolidação processual 
e consolidação substancial. 

Por fim, não posso deixar também de ressaltar que há 
uma melhoria no modo pelo qual o instituto da falência é 
regulamentado no novo projeto de lei. Na verdade, se o 
instituto da falência for melhor regulamentado, no Brasil, 
deixaremos de ter, com mais de 40 anos de experiência 
na aplicação da falência, da concordata, e agora com mais 
de 15 anos, na recuperação judicial, o aceite do plano de 
recuperação judicial por parte dos credores, com desconto 
em seus créditos que superam 90 por cento do valor dos 
respectivos crédito dos quais são titulares. 
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