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1. Tema, contexto, e modelo de pesquisa predominante
Em operações de financiamento de projeto, o fluxo de caixa do projeto é a principal
fonte de recursos para pagamento do serviço da dívida e a matriz de risco compreende
principalmente o risco e a capacidade do desenvolvedor de implementar o projeto. Por tal
razão, estruturas de financiamento de projeto frequentemente preveem a possibilidade de o
credor exercer seu direito de interferir na gestão da companhia mediante a ocorrência de
determinados eventos nos quais a companhia tenha inadimplido obrigações com terceiros e
tais inadimplementos possam afetar a continuidade do projeto desenvolvido. Tal direito do
credor de interferir na gestão da companhia também é conhecido como “step-in rights” e pode
decorrer de previsões legais ou arranjos contratuais.
Os arranjos contratuais mais comuns para que o credor exerça o step–in rights
envolvem (i) a criação de gravames sobre as ações da companhia e excussão desses em
determinados eventos; (ii) a criação de direitos de veto e outras estruturas para restringir as
decisões dos administradores da companhia; (iii) a interferência temporária na administração
da companhia; e (iv) a execução de contratos com as principais contrapartes do projeto, para
regular diversos direitos do credor, dentre eles (a) a cessão fiduciária dos direitos creditórios,
(b) períodos de cura adicional para que o credor possa remediar o inadimplemento de
determinadas obrigações pela companhia, (c) a assunção da posição contratual pelo credor ou
por terceiro por ele designado, e (d) o recebimento pelo credor de notificações relevantes no
âmbito do referido contrato.
Um dos arranjos contratuais costumeiramente utilizados para regular do step-in rights
no Brasil é o usufruto condicional de ações, por meio do qual os credores podem assumir o
papel dos acionistas da companhia inadimplente e tomar as decisões necessárias para corrigir
tais inadimplementos. Normalmente, os direitos de step-in dos credores estão limitados aos
direitos não econômicos das ações, incluindo direitos de voto, informação e monitoramento.
Em estruturas de usufruto condicional de ações, o credor poderá tomar todas as decisões que
um acionista ordinário da companhia poderia tomar, incluindo a substituição do conselho e
da diretoria, preparar a companhia para uma venda, entre outros. Assim, ao exercer o step-in
rights por meio de uma estrutura de usufruto condicional, os credores podem direta ou
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indiretamente controlar a companhia de forma assegurar o cumprimento de suas obrigações,
sem se tornar acionista dela.
Do ponto de vista legal, a Lei de Concessões (Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995)
e a Lei de Parcerias Público Privadas (Lei 11.079, de 30 de dezembro de 2004) preveem que
os credores e garantidores de companhias que sejam concessionárias de serviço público
poderão exercer o step-in de forma a promover uma reestruturação financeira e assegurar a
continuidade do serviço público mediante a assunção do controle das ações ou da
administração temporária da companhia. Não obstante, as referidas legislações preveem que
no caso da administração temporária de uma companhia que seja concessionária de serviços
públicos aquele que exercer o step-in não será responsabilizado por débitos relacionados à
tributos, encargos, ônus, sanções, obrigações ou compromissos com terceiros, inclusive com o
poder concedente ou empregados. No entanto, ainda que a Lei de Concessões e a Lei de
Parceria Público Privadas estabeleçam isenções de responsabilidade em casos de step-in
rights por meio de administração temporária, não é claro se tal exceção também se aplique
caso o step-in ocorra mediante a assunção do controle das ações.
Nesse sentido, o exercício do step-in rights pode expor os credores a efeitos adversos
em relação a responsabilização e a tratamento do credor em eventual recuperação judicial.
Em decorrência de previsões legais e/ou construções jurisprudenciais, as cortes brasileiras e
a lei autorizam a desconsideração da personalidade jurídica ou a responsabilização solidária
dos acionistas para assegurar a terceiros e credores com outros mecanismos para satisfazer
seus créditos de origem tributária, trabalhista, anticorrupção e ambiental.
Não obstante tal possibilidade de responsabilização, o credor que exerce o step-in,
assim como suas afiliadas, controladas e controladores podem ser impedidos de votar em
uma eventual assembleia de credores no âmbito de uma recuperação judicial da empresa. No
caso da recuperação judicial do Grupo Schahin, o credor que exerceu os seus direitos de stepin e elegeu membros administradores da controladora da empresa em recuperação e foi
impedido de votar na recuperação judicial tendo em vista que foi equiparado a um acionista.
A proposta da dissertação será analisar o tratamento do credor que exerce o step-in,
identificando as principais questões, controvérsias e consequências em relação ao exercício
de tais direitos, inclusive se tal credor pode ser tratado e/ou equiparado a um acionista.
Para tanto, será adotado o formato de trabalho exploratório.
2. Quesitos, fontes de pesquisa e formas de acesso
Contextualização fática
1.

O que é o mecanismo de step-in rights?

2.
Qual é a extensão e a prática do uso de tal mecanismo em estruturas de
financiamento de projetos no Brasil?
Principais fontes: doutrina Nacional e Estrangeira, minutas de contratos privados
(documentos com acesso autorizado) e uso da própria experiência.
Referencial teórico-normativo
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1.

Qual a fundamentação jurídica do mecanismo de step-in rights?

2.
Quais as estruturas são utilizadas para possibilitar o step in rights (cessão de
posição contratual, direitos de veto)?
3.
Como tal mecanismo é disciplinado em contratos de financiamento de projetos
e outros documentos que compõe tais arranjos contratuais?
4.

Qual é o tratamento dado na Lei de Concessões e PPPs?

5.
Qual é o tratamento da assunção obra pelo dono da obra em contratos de
construção?
6.
Quais são os riscos e as consequências do exercício do step-in? Em searas o
credor pode ser responsabilizado?
7.

Quais são os direitos do credor que exerce o step-in?

Principais fontes: legislação e regulação, doutrina nacional e decisões judiciais.
Conclusão propositiva
1.
Qual o tratamento do credor que possui direito ao step-in rights? O credor pode
ser equiparado a um acionista do devedor?
2.
Diante das normas legais e de precedentes judiciais, como desenhar cláusulas
contratuais sobre o mecanismo de step-in rights? É possível restringir a
responsabilização dos credores? Quais as cautelas necessárias no desenho dessas
cláusulas?
Principais fontes: legislação, minutas de contratos (documentos com acesso
autorizado), precedentes judiciais e doutrina nacional e estrangeira.
3. Relevância prática, caráter inovador e potencial de impacto
Apesar de ser um mecanismo amplamente inserido nas estruturas de financiamento de
projeto, o step-in rights não é costumeiramente exercido pelos credores. A dissertação
buscará esclarecer os principais desdobramentos e consequências do credor que exerce o
step-in, tentando identificar o tratamento aplicável a tal credor. Além disso, por meio de
pesquisas preliminares, foi possível identificar que não há um volume relevante de pesquisas
sobre tal mecanismo. Assim, a dissertação possibilitará a sistematização e a produção de
informação sobre tal mecanismo.
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Espera-se que a dissertação, uma vez concluída, ofereça um panorama do tratamento
do credor que exerce um step-in, assim como aspectos a serem considerados quando da
estruturação de tais mecanismos no contexto de operações.
4. Familiaridade com objeto da pesquisa
Trabalho na área de financiamento de projetos de um escritório de advocacia de
grande porte e atuei ativamente na estruturação e na negociação de financiamentos de
projeto, assim como na restruturação de diversas dívidas de empresas dos mais diversos
segmentos de atuação. Acredito que a experiência na estruturação de financiamentos, assim
com na renegociação de dívidas, me permitiu adquirir uma experiência relevante em temas
controvertidos relacionados a tais estruturas – dentre elas o step-in rights.
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