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POSITIVO BRASILEIRO 

 

Leonardo Pohlman Zotto  
 

RESUMO 
 
O presente artigo possui o objetivo de esmiuçar a figura do “Cram Down”, termo advindo do 
direito norte-americano e previsto no art. 58, §1º da Lei 11.101/05. Esse instrumento tem por 
condão proporcionar ao magistrado a aprovação do plano de recuperação judicial, mesmo com 
a recusa de parte dos credores, devendo estes aceita-lo. Contudo, consideráveis diferenças em 
relação ao instituto estão dispostas na norma brasileira em contraponto a norma norte-
americana. Neste sentido, cabe aqui a comparação teórica e prática com a figura semelhante 
prevista no capítulo onze do us bankruptcy code, e na Lei 11.101/05, sobretudo, para analise 
acerca da importação ou não desta figura da legislação alienígena para o direito pátrio, dos 
aspectos semelhantes e distintos e da sua aplicabilidade nos processos de recuperação judicial 
do Brasil. 

Palavras-chave: “Cram Down”. Recuperação Judicial. Plano de Recuperação Judicial. Lei 
11.101/05. Capítulo Onze Do US Bankruptcy Code. 
 

 
 

THE INSTITUTE OF "CRAM DOWN": A THEORETICAL ANALYSIS AND ITS 

APPLICABILITY IN BRAZILIAN POSITIVE LAW 

 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The present article has as its objective to analyze the "cram down" institute, native from north 
american law and present in law 11.101/05, article 58, §1º. This instrument has the goal of 
allowing the judge to approve a judicial recovery plan, even with the refusal of creditors, forcing 
its accepctance. However, there are substancial differences in the institute present in brazilian 
law, comparing to the north american law. Therefore, the theoretical and practical comparation 
of the institute quoted in US Bankruptcy code's eleventh chapter and in law 11.101/05 is due, 
especially analyzing to import or not this figure from a different legislation to brazilian law, its 
similiarities and differentiations, and its applicability in judicial recovery processes in brazil 
judiciary. 
 
Key words: “Cram Down”. Judicial Recovery. Judicial Recovery Plan. Lei 11.101/05. US 
Bankruptcy Code's Eleventh Chapter.
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1 INTRODUÇÃO  

 

A crescente demanda de recuperações judicias de empresas no Brasil se evidencia a cada 

dia que passa. Isto se dá pelo seu aperfeiçoamento e pelos profissionais que permeiam o seu 

pedido perante os juízos falimentares competentes. Porém, não só isso retrata tamanho suplico 

das empresas pela tutela do poder judiciário, mediante os manejos processuais previstos na Lei 

11.101/05. 

Primeiramente, um dos fatores que impulsionaram o tema foi a inovação do dispositivo 

legal previsto na Lei nº 11.101/05, em contraponto a antiga Lei de Falências, ora prevista no 

Decreto Lei nº 7.661/45. O que antes era tido como um mero favor legal, concedido pela 

legislação às empresas que se encontravam em estado de insolvência, sem medidas efetivas de 

recuperação (ao ponto em que, na maioria dos casos as empresas convolavam em falência e os 

credores apenas assistiam a sua liquidação), passou a ser considerado um processo organizado 

e efetivo, possibilitando aos empresários um verdadeiro leque de negociações, hipóteses de 

parcelamentos, deságios, incorporações, carências e, permitindo, sobretudo, a solvência das 

empresas e a preservação da função social e econômica. 

Por outro lado, a forte crise econômica que assolou e, ainda assola o Brasil, também 

assumiu papéis importantes nos crescentes pedidos de recuperação judicial das empresas que 

atuam no mercado interno e que são responsáveis pelo desenvolvimento econômico, bem como 

pela geração de empregos e recolhimento de tributos. 

Cita-se como exemplo, grandes empresas como a Varig S.A. e suas subsidiárias que 

ingressaram com recuperação judicial em 2005, as notórias empresas do conglomerado grupo 

de Eike Batista e, mais recentemente, a recuperação judicial do grupo econômico da OI S.A e 

da empreiteira OAS S.A., empresa investigada na Operação Lava Jato. 

A questão é que, ao mesmo tempo em que empresas em estado de insolvência suplicam 

a aprovação do plano de recuperação judicial em assembleia geral de credores, também se 

colocam na posição de credoras perante outras empresas, as quais eivadas pela crise econômica, 

instauram processos de recuperação judicial, abrindo espaço para uma ampla negociação que, 

possivelmente, beneficie as duas credoras/devedoras. 

É neste ínterim que entra um dos aspectos mais importantes do processo de recuperação 

judicial: a Assembleia Geral de Credores, ou seja, o órgão responsável pela análise dos credores 

do plano de recuperação e consequente aprovação ou rejeição do plano. 



 

Um bom plano de recuperação não deve apenas observar os requisitos mínimos para 

elaboração, mas também prazos estipulados por lei para pagamento, carências, formalidades 

processuais. Deve, acima de tudo, apresentar os objetivos da empresa e a sua viabilidade 

econômica, demonstrando que da maneira como incorre, poderá não só preservar a sua função 

social e atividade econômica, como ainda dos trabalhadores que emprega e dos seus credores 

com o conseguinte pagamento.  

Contudo, nem sempre a garantia do sucesso da recuperação judicial se traduz pela 

elaboração de um bom plano de recuperação judicial. Existem muitos fatores que podem 

influenciar na aprovação ou rejeição deste plano, desde fatores econômicos até como a forte 

concorrência no segmento de mercado ou, ainda, má condução da execução do plano, que nestes 

casos podem comprometer o processo de recuperação como um todo. 

Por esse motivo, dificilmente encontra-se nos dias de hoje, recuperações judiciais que 

não possuam objeções ao plano de recuperação apresentado, e sendo assim, havendo objeções 

impostas o juiz a rigor do art. 56, §1º, da LRF, de imediato deverá convocar a assembleia geral 

de credores. 

Cabe aqui ressaltar que, por diversas vezes, as objeções aos planos de recuperação 

apresentados pelos credores, são meramente de caráter protelatório, não requerendo 

convocação pelo juiz, de assembleia para deliberação sobre o plano. Por óbvio que não se aplica 

a mesma vertente para casos em que haja mais de uma objeção ao plano, ou, ainda, quando as 

objeções se apresentem substanciais, que, nesse caso, não sendo possível abster-se a um único 

aspecto contornável, deverá ao juiz convocar a assembleia geral de credores. 

Ocorre que, por diversas vezes as convocações de assembleias gerais de credores, sequer 

apresentam quórum mínimo para instauração da assembleia e votação do plano, ou ainda, 

quando apresentam quórum suficiente, não logram êxito com a aprovação do plano de 

recuperação da empresa em litígio. 

O art. 45 da Lei nº 11.101/05 prevê que para a aprovação do plano de recuperação 

judicial é necessário a deliberação de todas as classes de credores previstas no art. 41 da mesma 

lei, ou seja, das classes I) Trabalhistas; II) Garantia Real; III) Quirografários e; IV) ME ou EPP; 

aprovando o referido plano, sob pena de convolação da empresa em falência. É nesse momento 

que, acertadamente, o legislador previu o instituto do Cram Down advindo do direito norte-

americano, que também pode ser entendido como a expressão “empurrar goela abaixo”, fazendo 

alusão a “imposição” do plano pelo juiz, aos credores que rejeitaram o mesmo em assembleia. 

Esse mecanismo visa fazer valer a preservação das empresas, uma vez que não parecia 

justo que uma empresa que eventualmente era considerada viável economicamente, fosse 



 

liquidada pela vontade única de uma classe de credores que por vezes eram representadas por 

um único credor que detinha um crédito de grande monta, por exemplo. 

Outrossim, somente poderá ser aprovado o plano de recuperação com base no art. 58, 

§1º, da LRF e seus incisos, e desde que observado a viabilidade econômica da empresa, a 

necessidade de tutelar o interesse social e a preservação da empresa, bem como em caso de não 

tratamento diferenciado a nenhum dos credores, também chamado na doutrina norte-americana 

de “unfair discrimination”. 

Sendo assim, objetivou-se analisar aspectos controvertidos acerca do conceito do Cram 

Down e a sua aplicabilidade tanto no direito norte-americano, por meio do capítulo onze do Us 

Bankruptcy Code, quanto no direito positivo brasileiro, através da Lei 11.101/05, como 

também, aprofundar em uma análise elaborada, acerca da mitigação do instrumento na prática, 

para aprovação de planos de recuperação totalmente inviáveis.  

 

 

2 O CONCEITO E ORIGEM DO CRAM DOWN 

 

O Cram Down é um instituto processual utilizado nas recuperações judiciais e 

formalmente admitido no direito positivo brasileiro. Tem origem típica do direito norte 

americano, mais precisamente pela sua previsão expressa no Capítulo Onze do US Bankruptcy 

Code. 

Trata-se de um sistema de negociação entre credor e devedor fortemente regulado pela 

lei (o que prontamente se difere do processo de recuperação judicial previsto na Lei 11.101/05), 

em que é outorgado prerrogativas para que o juiz supere a vontade dos credores (cram down), 

desde que observados determinados requisitos que visam o objetivo de evitar a prevalência de 

posições individuais sobre o interesse da sociedade em prejuízo da preservação da empresa. 

Por óbvio que o presente instituto não se originou da vontade própria dos devedores ou 

dos magistrados, isto porque, assim como em toda sociedade moderna, a constante evolução se 

dá, principalmente, pelas atipicidades enfrentadas e contornadas. No mundo jurídico, o 

entendimento não é diferente, sobretudo, quando se trata dos famosos “leading cases”, ou seja, 

aqueles casos problemáticos, porém, inovadores para o mundo jurídico, em que se originam 

atualizações legislativas. 

De acordo com Soares (1999) o “ [...] leading case” é "uma decisão que tenha 

constituído em regra importante, em torno da qual outras gravitam" que "cria o precedente, com 



 

força obrigatória para casos futuros" (SOARES, 1999, p. 40). É justamente na observância deste 

contexto e dos inúmeros “leading cases” ocorridos na sociedade, que se deram as inovações 

jurídicas que criaram a US Bankruptcy Code em 1978, o Decreto Lei nº 7.661/45 (antiga lei de 

concordata) e, mais recentemente a Lei 11.101/05 (lei de recuperação e falência). 

Para elucidar melhor o contexto histórico que originou o instituto jurídico do Cram 

Down, cabe retornar ao ano de 1867. Isto porque, conforme dispõe Waldo Fazzio Júnior (2010, 

p. 11), os Estados Unidos foi o primeiro país a criar um procedimento de recuperação de 

empresas, mediante a criação da “Lei de Companhias Ferroviárias” no ano de 1867, que 

disciplinava justamente medidas preventivas à liquidação das empresas ferroviárias, por meio 

de uma reorganização e composição das dívidas, benefício que a partir de 1898 se estendeu a 

outras pessoas jurídicas, por meio do Bankruptcy Act. 

Em decorrência da grande crise financeira que arruinou os Estados Unidos em 1929, em 

meados de 1938 foi promulgado o Chandler Act, que tinha por finalidade a reestruturação das 

grandes sociedades anônimas que se encontravam em estado de insolvência após a crise 

econômica enfrentada pelo país. Ressalta-se que, à época desta lei, as empresas que se 

submetiam ao processo de reorganização, tinham seus planos formulados pelos credores, 

devendo este ser aprovado pela SEC – Securities and Exchange Commission e, por fim, 

homologado pelo juiz. 

O Chandler Act e as suas alterações vigoraram até 01 de Outrubro de 1978, quando os 

procedimentos concursais norte americanos passaram a ser regidos pelo New Bankruptcy Code, 

ou US Code – USC, que nas precisas palavras de Yduan de Oliveira May e Lucas Ferreira de 

Farias (2017), passaram a abranger duas modalidades concursais: 

 

[...] o Bankruptcy Code acabou por abranger duas modalidades concursais, 
quais sejam: a liquidação da empresa, prevista pelo Capítulo Sete da Lei norte-
americana, que tem sua correspondência no Direito brasileiro com a falência; 
e o Bankruptcy Reorganization, presente nos Capítulos Onze, Doze e Treze 
do Bankruptcy Code, que se assemelha em determinadas partes com o regime 
de recuperação de empresas criado pela LF (MAY; FARIAS, 2017, p. 9). 

 

O instituto do Bankruptcy Code muito se assemelha em alguns pontos com a Lei 

11.101/05, principalmente, ao ressaltar a presença de um código com institutos que regulam a 

falência e a recuperação de empresas, e, ainda, possuem a figura necessária de um plano de 

recuperação, da divisão de classes e votação deste plano, bem como da figura não tão 

semelhante assim. Porém, existentes do Cram Down, que, a priori, adveio do direito norte 



 

americano e, posteriormente, fora introduzido na legislação brasileira.Ocorre que, nem todos 

os aspectos do Cram Down se relacionam da mesma forma em ambos institutos, sobretudo, 

quando analisados na sua aplicabilidade e mediante a influência atribuída pelos princípios 

existentes na Lei 11.101/05, conforme será visto adiante. 

 
 
3 O CRAM DOWN E O CAPÍTULO ONZE DO BANKRUPTCY CODE 

 

Percebe-se que o legislador norte americano ao dividir o Bankruptcy Code em duas 

modalidades concursais, claramente distinguiu os institutos da falência com o da Bankruptcy 

Reorganization (instituto análogo a recuperação judicial), deixando que as intenções de uma 

não se confundem com a da outra. 

No processo de “reorganização”, assim discriminado pelo Bankruptcy Reorganization, 

da legislação norte americana, cabe ao devedor apresentar o plano de recuperação, que deverá 

ser chancelado pela SEC-Securities and Exchange Commission, ou seja, uma espécie de 

comissão com propósito específico que auxilia o magistrado na análise da viabilidade 

econômica do plano de reorganização. 

Salienta-se que, a chancela da SEC pode ser facultativa ou a critério do juiz, dependendo 

das cifras e da complexidade da empresa em processo de reorganização. Neste caso, este pode 

se abster apenas as análises das questões processuais e das regularidades formais do processo. 

Por outro lado, caso não seja de pequena monta as cifras que envolvem o processo de 

reorganização, caberá a análise obrigatória e a chancela da SEC. 

Cabe ao juiz homologar o parecer apresentado pela SEC, momento em que passa a ter 

grande influência sobre o processo, justamente pela grande margem de discricionariedade dada 

ao magistrado. Isto porque, o Capítulo Onze do US Bankruptcy Code dispõe de amplos poderes 

ao magistrado para que este não apenas homologue o plano de reorganização, mas, também, 

faça valer a sua vontade perante os credores que eventualmente rejeitem o plano, ou seja, se 

valha do instituto do Cram Down. 

Ao utilizar a expressão “faça valer a sua vontade”, não se trata da vontade unipessoal 

do magistrado, mas sim do seu poder discricionário para fazer valer a preservação sócio 

econômica da empresa que se apresente viável economicamente para se reorganizar. 

Cabe ressaltar que, mesmo com o preenchimento do quórum de aprovação do plano e a 

deliberação favorável dos credores, o magistrado deve realizar o exame crítico e analítico dos 



 

amplos requisitos processuais, trazidos pela Section 1129 (b), USC, não se tratando, pois, de 

uma aprovação “automática” assim que verificado o quórum favorável: 

 

Apesar da Seção 510 (a) deste título, se todos os requerimentos da subseção 
(a) desta seção outro que o parágrafo (8) são cumpridos em cumprimento ao 
plano, a corte, em solicitação ao proponente do plano, deve confirmar o plano 
apesar dos requerimento de tal parágrafo, se o plano não discriminar 
injustamente, e é justo e equitativa quanto a cada classe de solicitações e 
interesses prejudicados.1 

 

Percebe-se que o juiz deve se fazer valer da sua discricionariedade através do instituto 

chamado Cram Down, uma vez observado os requisitos do unfair discrimination (injusta 

discriminação), do fair and equitable (justo e equitativo) e do feasible (viabilidade), presentes 

no plano de organização. 

Sobre a conceituação dos requisitos ora mencionados Diogo Luís Manganelli de 

Oliveira e Débora Guedes Schlaucher (2016, p.02) conceituam com maestria: 

 

Reiterando, os 3 requisitos para configurar o “cram down” do direito 
americano, são: “unfair discrimination”; “fair and equitable” e “feasible”. 

Analisemos de forma sucinta cada um deles: 

a) Unfair Discrimination: significa a proibição da pratica de discriminação 
injusta dos credores pelo plano, no sentido de proteger-lhes contra perdas 
advindas de pagamentos de valores injustamente diferenciados, posto que 
devem ser tratados de forma igualitária pelo plano. 

b) Fair and Equitable: preconiza que o plano preveja uma distribuição justa 
e equânime entre as várias classes de credores, englobando as relações 
“interclasses”. Dentre as classes de credores, divide-se em: classe dos créditos 
com garantia; classe dos créditos quirografários e classe dos titulares de 
investimentos. 

c) Feasible: o último requisito indica a capacidade de o plano ser viável, ou 
seja, exequível, capaz de projetar uma reorganização da sociedade que permita 
retornar o curso normal da atividade e de poder fazer frente aos seus 
compromissos e obrigações, uma razoável avaliação de sua capacidade de 
produzir lucros no futuro. 

 

 

                                                           
1 “Notwithstanding section 510(a) of this title, if all of the applicable requirements of subsection (a) of this section 
other than paragraph (8) are met with respect to a plan, the court, on request of the proponent of the plan, shall 
confirm the plan notwithstanding the requirements of such paragraph if the plan does not discriminate unfairly, 
and is fair and equitable, with respect to each class of claims or interests that is impaired under, and has not 
accepted, the plan”. 



 

Neste mesmo sentido é o entendimento de Eduardo Secchi Munhoz (2017, p. 290): 

O primeiro requisito – unfair discrimination – constitui um conceito aberto, 
dirigindo-se às relações horizontais, isto é, entre credores sujeitos a condições 
semelhantes. Na lei norte-americana, o devedor não pode separar em classes 
distintas e, em conseqüência (sic), oferecer tratamento diferente a credores em 
situação equivalente. Vale dizer, o plano de recuperação não pode implicar 
tratamento diferenciado entre credores sujeitos às mesmas condições (mesma 
classe, na lei brasileira), norma, portanto, análoga à prevista no § 2.º do art. 58 
da lei brasileira. 

Já o requisito de que o plano seja fair and equitable dirige-se às relações 
verticais, ou seja, entre as diversas classe de credores. O significado desse 
princípio é minudentemente concretizado por meio de regras previstas no § 
1129 (b)(2) do BC, que variam segundo as seguintes classes de credores 
afetadas pelo plano: (i) secured creditors; (ii) unsecured creditors; e (iii) 
interests (MUNHOZ, 2017, p. 290). 

 

Constata-se, portanto, que a concepção do US Bankruptcy code é amplamente pautada 

por uma base principiológica ampla e subjetiva, com conceitos equitativos e plausíveis na 

medida do possível para aplicação do Cram Down e, sobretudo, sob o aspecto formal do 

processo de “reorganização”, assim chamado na doutrina norte americana. 

 

4 O CRAM DOWN NA LEI 11.101/05: APLICABILIDADE E COMPARAÇÃO COM O 

CAPÍTULO ONZE DO US BANKRUPTCY CODE 

 

Conforme já mencionado, a Lei nº 11.101/05 prevê em seu artigo 58, § 1º, a hipótese de 

concessão da recuperação judicial, com base em plano que não obteve aprovação em assembleia 

geral de credores, desde que, tenha obtido de forma cumulativa os requisitos elencados no inciso 

I, II e III do referido §1º, sem prejuízo ainda da condição elencada no §2º, senão vejamos: 

Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação 
judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos 
do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado pela assembleia-geral de credores 
na forma do art. 45 desta Lei. 

§ 1º O juiz poderá conceder a recuperação judicial com base em plano que não 
obteve aprovação na forma do art. 45 desta Lei, desde que, na mesma 
assembleia, tenha obtido, de forma cumulativa: 

I – o voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de 
todos os créditos presentes à assembleia, independentemente de classes; 

II – a aprovação de 2 (duas) das classes de credores nos termos do art. 45 desta 
Lei ou, caso haja somente 2 (duas) classes      com credores votantes, a 
aprovação de pelo menos 1 (uma) delas; 



 

III – na classe que o houver rejeitado, o voto favorável de mais de 1/3 (um 
terço) dos credores, computados na forma dos §§ 1o e 2o do art. 45 desta Lei. 

§ 2º A recuperação judicial somente poderá ser concedida com base no § 1º 
deste artigo se o plano não implicar tratamento diferenciado entre os credores 
da classe que o houver rejeitado (BRASIL, 2005).  

 

Resumidamente, a Lei 11.101/05 adotou duas formas de aprovação do plano de 

recuperação. A primeira, prevista no artigo 45 da referida lei, trata que deverá haver a aprovação 

de todas as classes de credores existentes no processo e, por outro lado, a aprovação prevista 

no artigo 58, §§ 1º e 2º, não havendo aprovação de uma das classes presentes em assembleia, 

poderá o juiz fazer valer-se do cram down, aprovando o plano de recuperação aos demais 

credores, desde que esse não preveja tratamento diferenciado entre a classe que não aprovou o 

plano e, ainda, não hajam ilegalidades no processo judicial. 

Ocorre que, o legislador, praticamente, criou uma fórmula matemática para equalizar a 

possibilidade de aprovação do plano de recuperação pelo próprio magistrado, pouco restringido 

estes aspectos a critérios substanciais e mais amplos como os requisitos do unfair 

discrimination (injusta discriminação), do fair and equitable (justo e equitativo) e do feasible 

(viabilidade), previstos no direito norte americano. 

Conforme disciplina Eduardo Secchi Munhoz (2017, p.287), não há nenhuma margem 

para discricionariedade do magistrado em relação a aprovação do plano ainda que rejeitado em 

assembleia geral de credores, ou seja, “não há na lei, quanto a esse aspecto, conceitos abertos 

(chamados conceitos indeterminados) que confiram ao juiz margem ampla de interpretação para 

a emissão dos respectivos juízos de legalidade” (MUNHOZ, 2017, p 287). Não é outro o 

entendimento de Andre Luiz Santa Cruz Ramos (2015, p. 758): 

 

Perceba-se que o juiz não está totalmente livre para conceder a recuperação 
judicial ao devedor se os credores não aprovarem seu plano. Ele só poderá 
fazê-lo se o plano tiver obtido a aprovação de parcela substancial dos credores. 
Em outras palavras, o juiz só poderá conceder a recuperação judicial, nesse 
caso, se o plano do devedor tiver obtido uma quase aprovação dos credores 
reunidos em assembleia (RAMOS, 2015, p. 758). 

 

Esta é justamente uma das mais amplas críticas feitas ao instituto do Cram Down da Lei 

11.101/05 (que talvez se assemelhe apenas no nome e no objetivo com o instituto norte 

americano), uma vez que, visando limitar o poder do magistrado o legislador deu azo para uma 

imensa lacuna na disposição normativa aplicada as empresas em recuperação judicial. Tornou-

se o Cram Down na legislação brasileira, basicamente, um poder-dever do juiz, onde este, refém 



 

do princípio da legalidade, só não irá conceder a aprovação do plano, caso verifique 

explicitamente uma ilegalidade no mesmo ou nas pré-condições impostas ao devedor para que 

solicite a recuperação. 

A compilação matemática para a aprovação do plano de recuperação em um segundo 

momento, faz com que o magistrado engessado aos requisitos numéricos do art. 58, da Lei 

11.101/05 apenas delibere acerca do preenchimento dos números ou não, pouco importando, 

na prática, se aquele plano de recuperação de fato se demonstra viável para soerguer a empresa, 

ou mesmo equitativo perante não só a classe que o rejeitou, como também para as demais. 

Um dos poucos atributos que possibilitam essa análise ao magistrado, se apresenta no 

§2º do art. 58, fazendo alusão ao princípio da pars conditio creditorum, que, ainda assim, pouco 

permite àquele a análise real do tratamento diferenciado perante os credores da classe que 

rejeitou o plano, sobretudo, porque o referido plano de recuperação diferentemente da 

legislação americana, possui o caráter contratual, fazendo-se valer a vontade das partes se assim 

o aceitarem e, tornando, portanto, os institutos da pars conditio creditorum e do unfair 

discrimination, análogos no seu objetivo, porém, distintos na sua aplicabilidade. 

Com efeito, este também é o entendimento de Diogo Luís Manganelli de Oliveira e 

Débora Guedes Schlaucher (2016): 

 

É sabido que a Lei 11.101/05 consagra como princípio original para sua 
criação o chamado par conditio creditorum. Tal instituto, diferentemente do 
que prega àquele primeiramente citado, entretanto, não veda o tratamento 
desigual de credores da mesma classe, tendo em vista o essencial caráter 
contratual da recuperação judicial. 
A única vedação presente no diploma brasileiro encontra-se no art. 58, §2º, 
somente naqueles casos onde o plano tenha sido aprovado pela Assembleia 
Geral de Credores, conforme disposição do §1º do mesmo artigo. 
Portanto, há que se concluir que na Lei 11.101/2005, quanto à vedação do 
tratamento desigual de credores da mesma classe existente na legislação 
alienígena, não existe tal tipo de exigência circunstancial para que haja a 
aprovação da figura da recuperação (SCHLAUCHER, 2016, p. 3) 

 

Não obstante, pouco se lê ou ouve falar na lei falimentar brasileira acerca de requisitos 

(quiçá análogos) como o fair and equitable da legislação alienígena. A justificativa novamente 

se dá pela falta de amparo legal concedida ao magistrado, ao ponto que, na Lei 11.101/05 apenas 

é previsto no seu art. 54, a prioridade de pagamento dos créditos trabalhistas em prejuízo dos 

demais credores, e nada mais fazendo menção senão em relação a ordem de preferência do art. 

83 para os credores prioritários. 



 

O magistrado pouco pode se opor a um plano que se apresente de forma correta, porém, 

injusta se dentro das legalidades formais do processo de recuperação judicial, ele consiga a 

aprovação pelo quórum do art. 45, da Lei 11.101/05, ou mesmo, pelo quórum “alternativo” do 

art. 58, do referido diploma. 

Por fim, e não menos importante, o requisito do feasible na legislação norte americana 

prevê claramente a necessidade da empresa que litiga em processo de “reorganização” se 

apresentar viável economicamente para fazer valer a aprovação do plano, inclusive, através da 

imposição do juiz (cram down). Ocorre que, novamente o referido instituto pouco se aplica a 

Lei 11.101/05 quando levado em conta a possibilidade de imposição do juiz. 

Na prática, alcançado o quórum “alternativo” previsto no art. 58, §1º, o magistrado 

pouco pode se opor a análise econômica acerca da viabilidade das medidas propostas no plano 

de recuperação, diferentemente do que ocorre no US Bankruptcy Code, que vincula a 

homologação do plano pelo magistrado, a uma necessária análise da SEC-Securities and 

Exchange Commission (ou facultativa acaso a empresa em recuperação seja de pequena monta), 

acerca da viabilidade econômica daquele plano. 

Se uma empresa apresenta um plano de recuperação da qual não possui condições de 

cumprir, não há porque postergar a sua futura liquidação. Nota-se que, é lógico o raciocínio 

utilizado na legislação alienígena, até mesmo por uma questão de celeridade não só do processo, 

como também do recebimento da dívida pelos credores. Entretanto, pouco se aplica na prática 

para a Lei 11.101/05, ficando os credores a mercê de planos de recuperação muitas vezes 

injustos e inviáveis. 

Acredita-se que o legislador ao tentar preservar a sua função sócio econômica das 

empresas insolventes, previu acertadamente a hipótese do artigo 58 §1º e 2º, da Lei 11.101/05, 

denominada de Cram Down. Contudo, o presente instituto pouco se assemelha com o aplicado 

no direito norte americano, atribuindo na prática, uma desvirtuação da finalidade precípua do 

mesmo. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Uma vez entendido o conceito do instituto do Cram Down e a sua aplicação na Lei 

11.101/05, cumpre traçar uma conclusão acerca da sua aplicabilidade, tanto no direito norte 

americano, através das normas reguladoras do US Bankruptcy Code, como na Lei 11.101/05, 

também conhecida como Lei de Falências e Recuperação de empresas. 



 

O capítulo onze do US Bankruptcy Code dispões de requisitos amplos e, de certa forma, 

indeterminados, para que os magistrados de forma discricionária façam valer a finalidade 

precípua da legislação, qual seja a preservação da empresa que se demonstre viável 

economicamente. 

Do contrário, a Lei 11.101/05 delimita os requisitos e restringe ao magistrado um mero 

quórum alternativo do art. 58, §§ 1º e 2º, para aprovação do plano de recuperação, fechando os 

olhos para a viabilidade econômica, o interesse dos credores prioritáriose o tratamento 

igualitário aos mesmos. 

Em que pese o Cram Down possua o mesmo nome e objetivo, tanto em uma legislação 

quanto em outra, pouco se assemelha na sua forma de aplicabilidade. O Cram Down na 

legislação brasileira não passa de um poder-dever concedido ao juiz, para que seja atribuído um 

favor legal a empresa em recuperação, quando esta se apresente viável economicamente. 

Ainda, pouco se espelha a legislação brasileira nos conceitos amplos e substanciais que 

especifica a legislação alienígena. Na prática, não há nem como dizer que o instituto do Cram 

Down da Lei 11.101/05 se assemelhar, pois traduz-se mais para um paradoxo do mesmo, que 

infelizmente, prejudica aquela classe de credores, muitas vezes minoritária, que rejeitam o 

plano de recuperação. 

De um lado tem-se um instituto bem formulado e aplicado, integrando as bases 

principiológicas e técnicas e aplicando-as de acordo com o caso concreto. De outro, temos um 

instituto paradoxo e engessado, que pode se dizer análogo da legislação norte americana, porém, 

totalmente perverso e desvirtuado pela má adaptação a um sistema jurídico diferente.  
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