
RESUMO Este artigo atualiza o
anterior – publicado na Revista do
BNDES, número 3 – sobre esse
mesmo valor mobiliário,
principalmente por causa da
promulgação de sucessivas leis sobre
o assunto. A Lei 9.457, de 5 de maio
de 1997, e a Lei 10.303, de 31 de
outubro de 2001, alteraram e/ou
acrescentaram dispositivos à Lei
6.404, de 15 de dezembro de 1976,
enquanto a Lei 11.101, de 9 de
fevereiro de 2005, revogou a lei de
falências vigente quando o primeiro
artigo foi publicado. Deve-se ressaltar
ainda que a Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) emitiu uma série
de instruções que alteraram os
normativos então vigentes. O período
de mais de dez anos transcorrido entre
o artigo anterior (de junho de 1995) e
o atual confirmou a importância das
debêntures como mecanismo de
captação de recursos para
investimentos de longo prazo, de
forma complementar aos
financiamentos concedidos pelo
BNDES. Este banco, por sua vez,
aumentou sua utilização como
instrumento jurídico de suas
colaborações financeiras.

ABSTRACT This article updates
the previous one – published in
Revista do BNDES, issue 3 – on this
same security value, mainly because
of the enactment of successive laws on
the subject. The Law 9,457, of May 5,
1997, and the Law 10,303, of October
31, 2001, amended and/or included
dispositions to the Law 6,404, of
December 15, 1976, while the Law
11,101, of February 9, 2005, revoked
the law of bankruptcies in force when
the first article was published. It
should be further noted that the
Brazilian Securities and Exchange
Commission [CVM] issued a series of
instructions that changed the rules
then in force. A period of over ten
years elapsed between the previous
article (of June, 1995) and the current
one confirmed the importance of
debentures as a mechanism of funding
resources for long-term investments,
complementary to the financings
granted by BNDES. The Bank, in turn,
increased its use as a legal instrument
for its financial cooperation.
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1. Introdução

ntre os títulos de dívida regulamentados no Brasil, a debênture é,
certamente, o mais interessante.

É de se notar que, pelo sistema legal brasileiro, a relação débito/crédito
somente pode ser consubstanciada em contratos ou em títulos devidamente
regulados por legislação pertinente. Já nos Estados Unidos, por exemplo,
qualquer operação pode ser representada em contratos e títulos que são
negociados no mercado – independentemente de qualquer regulação ou, até,
de auto-regulação. Sobre esse assunto, deve ser ressaltado que – em decor-
rência de acontecimentos envolvendo derivativos nos chamados mercados
globais – os seis maiores bancos de investimento norte-americanos propu-
seram a primeira auto-regulação de suas atividades no setor.

Os aspectos jurídicos – atualizados – das debêntures serão explicitados após
algumas considerações de ordem financeira.

No que se refere a montagens financeiras, não há dúvida de que a debênture
é o instrumento jurídico com maior flexibilidade. Com ela, é possível
realizar desde uma simples operação de crédito até montagens financeiras
bastante complexas. A legislação da debênture permite conjugar aplicações
de renda fixa e variável, com prazos curtos, longos e até indefinidos. Há
operações em que o vencimento não tem data determinada e só ocorre nos
casos de inadimplemento de alguma cláusula ou quando um desempenho
estipulado não é alcançado. Essas debêntures são consideradas quasi-equity.

A debênture permite ainda que sobre ela sejam lançados derivativos, tais
como opções,1 warrants,2 swaptions etc. São também passíveis de compor
as carteiras de fundos: a) fundos de investimento em participações (FIP);3

b) mútuos de investimento;4 c) mútuos de investimento – carteira livre;5 e
d) investimento em empresas emergentes.6 Nos dois últimos, a legislação
permite, até, que as carteiras componham-se exclusivamente desses títulos.

EE
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1 Instrução 193, de 20.7.92, da CVM.
2 Instrução 223, de 10.11.1994, alterada pela Instrução 328, de 18.2.2000, da CVM.
3 Instruções 391, de 16.7.2003, e 435, de 5.7.2006, da CVM.
4 Instrução 302, de 5.5.1999, da CVM.
5 Idem.
6 Instrução 209, de 25.3.94, da CVM.



2. Montagens Financeiras

Um exemplo de flexibilidade é a emissão de uma debênture que seja:
subordinada (sem qualquer garantia ou preferência no caso de falência da
emissora); conversível em ações, a critério do subscritor; com um juro fixo
e outro variável (este, por exemplo, vinculado ao preço de seu produto no
mercado); e com participação no lucro – calculada como se a debênture fosse
uma ação. O vencimento poderia não ter data nem época determinada e
poderia ser referenciado a inadimplemento de cláusula ou descumprimento
de um ou mais eventos estipulados. Os eventos, por exemplo, poderiam ser:
1) no caso de uma companhia fechada – a abertura de capital após a implan-
tação de uma expansão; 2) o fato de o produto alcançar um preço previa-
mente estabelecido; e 3) a empresa apresentar determinada rentabilidade.

Quais seriam as vantagens?

a) Para a emissora, uma equação financeira bastante interessante: um juro
fixo baixo enquanto estivesse fazendo, por exemplo, uma expansão e,
após o término desta, um juro variável referenciado ao aumento do
preço de seu produto e uma participação nos lucros vinculada a sua
rentabilidade. Não teria uma data de vencimento, desde que cumprisse
as obrigações estabelecidas na escritura de emissão. Durante determi-
nado período, por ser uma debênture subordinada, a emissão não estaria
adstrita a qualquer limite jurídico, como é legalmente estipulado para
as demais espécies. Por não ter constituído nenhuma garantia real, sua
capacidade de endividamento seria expandida, pois estaria livre para
usar seus ativos como garantia de outros empréstimos.

b) Para o investidor, haveria a possibilidade de ter uma remuneração de
renda fixa com determinada rentabilidade e de renda variável caso a
empresa abrisse seu capital. No caso de a empresa não abrir seu capital,
como teria sido prometido na escritura, o debenturista teria as seguintes
opções: para não comprometer a liquidez de sua posição, poderia pedir
o vencimento da debênture; ou, caso a empresa seja muito rentável,
poderia permanecer como debenturista para sempre.

O investidor teria ainda outra opção: se a empresa abrisse seu capital, regis-
trasse suas ações em bolsa de valores e mantivesse a rentabilidade oferecida,
poderia esperar – recebendo sua renda fixa além da variável – até que a
cotação da bolsa atingisse um valor que, no seu entender, seja o ideal, para,
só então, converter suas debêntures e vender as ações decorrentes. Teria,
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também, a possibilidade de lançar derivativos sobre suas debêntures ou de
vendê-las sem as converter.

Outra operação possível: o subscritor das debêntures seria uma instituição
financeira, que utilizaria esses valores mobiliários como instrumento jurí-
dico para emprestar seus recursos.

Além das vantagens passíveis de constar das escrituras de emissão, há,
ainda, a maior liquidez para seu crédito, uma vez que, quando desejar, poderá
negociar os títulos de sua carteira no Sistema Nacional de Debêntures
(SND). Ressalte-se que as instituições financeiras somente podem subscre-
ver debêntures em emissões públicas – exceto o BNDES, que pode participar
de subscrições em emissões privadas, desde que as debêntures tenham como
indexador a TJLP.

Outra vantagem para instituições financeiras é a possibilidade de emitir
Cédula de Debêntures (art. 72 da Lei 6.404/76, alterado pela Lei 9.457/97)
para captar recursos. A instituição financeira – por ter, normalmente, risco
menor do que o da emissora das debêntures – se beneficiaria da diferença
entre sua taxa de captação e a da debênture subscrita.

Há, ainda, a possibilidade de que a instituição financeira – por entender que
uma debênture conversível possa vir a ter significativo ganho de capital –
não queira desfazer-se dela. Nesse caso, poderia lançar Cédulas de Debên-
tures, que seriam lastreadas em tal título.

Nada impede que a Cédula de Debêntures seja transformada num warrant.
Basta que a instituição financeira dê aos titulares das Cédulas o direito de
desfazê-las – assim como é feito no PIBB – e de ficarem como proprietários
diretos das debêntures que as lastreiem. Uma vez desfeitas, as instituições
emissoras não teriam mais que resgatá-las. Ocorreria o pagamento in natura,
na mesma forma do permissivo contido no § 2º, do art. 54 da Lei das S.A.

Esses são apenas poucos exemplos de uma enorme quantidade de variações
possíveis.

3. A Experiência Brasileira

A experiência brasileira na utilização das debêntures podia ser classificada
até meados da década anterior como relativamente pequena, apesar de a
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primeira legislação referente a elas datar de 4 de novembro de 1882 (Lei
3.150). O termo debênture foi utilizado pela primeira vez no Decreto 8.821,
de 30 de dezembro de 1882, que regulamentou aquela lei.

Como curiosidade, segundo os comentadores de títulos de crédito, a debênture
foi inventada pelos empreendedores ingleses responsáveis pela abertura do
Canal de Suez, como forma de captação de recursos para seu financiamento.

Durante os últimos cinco anos houve enorme incremento na emissão desses
títulos, que se tornaram a principal alternativa aos recursos do BNDES nos
financiamentos de longo prazo.

Ressalte-se que o BNDES é também importante subscritor de debêntures.
Sua carteira, em junho de 2006, era de R$ 3,22 bilhões e a de sua subsidiária
BNDESPAR, no mesmo mês, era de R$ 4,83 bilhões, totalizando R$ 8,06
bilhões. As debêntures subscritas pela BNDESPAR são, em sua maior parte,
conversíveis, subordinadas, nominativas e com remuneração dentro dos
padrões vigentes no mercado. Existem ainda, principalmente na carteira das
empresas do Condomínio de Empresas de Base Tecnológica (Contec),
debêntures que detêm, além de renda fixa, participação nos lucros.

A BNDESPAR, que é uma companhia aberta, fez em 1997 uma operação
inovadora: o lançamento no mercado internacional de um título denominado
DECS. Esse título poderia ser traduzido como uma debênture obrigatoria-
mente transformável em ações da Eletrobrás que estavam na carteira de
ações da BNDESPAR.

Recentemente, a BNDESPAR solicitou à CVM o registro de uma emissão de
debêntures no valor de R$ 500 milhões a serem por ela lançadas no mercado.

Pela Resolução 1.344, de 24 de agosto de 2006, o BNDES instituiu o
Programa de Investimentos em Debêntures, para o qual destinou R$ 2
bilhões, a serem utilizados nos próximos três anos em subscrições de
debêntures simples. Desse montante, já foram realizadas três operações que
totalizaram R$ 250 milhões.

Para confirmar a atual importância da debênture como instrumento de
captação (pelas empresas que necessitam de recursos) e aplicação (pelos
investidores, notadamente os institucionais), basta consultar os dados sobre
emissões desses títulos, constantes dos registros do Sistema Nacional de
Debêntures (SND), da Associação Nacional de Instituições de Mercado
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Aberto (Andima). O estoque de debêntures, até agosto de 2006, era de
R$ 112 bilhões.

Desse estoque, R$ 44,2 bilhões foram registrados de janeiro a agosto de
2006. Esse valor representa 65% do total de ofertas aprovadas pela CVM
no período. O principal indexador utilizado é o IGP-DI, seguido do IGPM
e da TJLP, este por causa das subscrições realizadas pelo BNDES.

É preciso ressalvar que 75% do montante acima mencionado referem-se a
emissões de debêntures emitidas por empresas de leasing. Para o mercado,
essas operações têm o aspecto de uma captação bancária e não efetivamente
de emissões de debêntures. Por essa razão, tanto o Boletim Técnico do
Sistema Nacional de Debêntures, da Andima, quanto um estudo da Coppead
(que analisa as emissões dos últimos cinco anos) fazem questão de ressaltar
essa informação.

4. Aspectos Jurídicos

Atualmente, a legislação pertinente às debêntures está contida basicamen-
te: nas Leis 6.385/76 e 6.404/76 (alteradas pela Lei 9.457, de 5.5.1997, e
pela Lei 10.303, de 31.10.2001); em Resoluções do Conselho Monetário
Nacional; em Circulares do Banco Central; e em Instruções da Comissão de
Valores Mobiliários.

A debênture, segundo o art. 2º da Lei 6.385/76, é um valor mobiliário
representativo de uma fração do empréstimo coletivo – geralmente a longo
prazo – lançado pública ou privadamente por sociedade anônima, que, pela
legislação brasileira, é o único tipo societário autorizado a emitir esse título.
Para utilizar um termo em voga, é uma dívida securitizada.

5. Emissão de Debêntures

A emissão de debêntures é precedida de algumas formalidades legais:

a) Decisão em assembléia – a competência para a deliberação sobre a
emissão é privativa da assembléia geral, inciso IV, art.122, com a
ressalva do § 1º do art. 59, ambos da Lei 6.404/76.
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É interessante notar que esse § 1º, do art. 59, da Lei 6.404/76, delega ao
conselho de administração – à semelhança da autorização para aumento de
capital – o poder de decidir sobre a emissão de debêntures desde que elas
tenham as seguintes características: sejam simples, não conversíveis, sem
garantias reais. O § 2º, do mesmo artigo 59, autoriza a assembléia geral a
deliberar que a emissão tenha tanto o seu valor quanto o número de séries
indeterminados. A AG fixará limites para essa emissão, observados os
limites legais (art. 60 da Lei 6.404/76), deixando ao conselho de admi-
nistração o exame da oportunidade e do detalhamento das séries e do valor
de cada uma.

b) Escritura de emissão – declaração unilateral de vontade, por ins-
trumento público ou particular, firmado pela emissora e pelo agente
fiduciário, se houver. Essa ressalva é feita porque o agente fiduciário é
obrigatório (Lei das S.A., art. 61, § 1º) na emissão de debêntures
distribuída ou admitida à negociação pública, mas é facultativo nas
emissões privadas.

Todas as condições das debêntures deverão constar da escritura.

A companhia pode efetuar tantas emissões de debêntures quantas desejar,
desde que não ultrapasse os limites estabelecidos no art. 60. Entretanto, não
lhe é permitido efetuar nova emissão antes de colocadas todas as debêntures
das séries da emissão anterior ou canceladas as séries não colocadas (§ 3º
do art. 59).

As divisões da emissão são denominadas de séries. Deve ser ressaltado,
porém, que, nos casos de emissões com mais de uma série, a igualdade de
direitos está limitada a cada série, conforme disposição do parágrafo único
do art. 53, da Lei 6.404/76.

6. Características das Debêntures

Características do Certificado

Por causa da inclusão da debênture como título de crédito nominativo, seu
certificado deve conter os requisitos legais fixados no art. 64, da Lei 6.404/76.

O art. 63, em seu § 1º, autoriza que as debêntures sejam objeto de depósito,
com emissão de certificado, e para tanto remete ao art. 43, todos da Lei 6.404/76.
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O § 2º, do mesmo artigo art. 63, autoriza que as debêntures sejam mantidas
em contas de custódia. A disposição desse parágrafo resolve uma questão
que era pendente: a possibilidade de emissão de debêntures escriturais.

Formas de Circulação

Até o advento da Lei 4.728, de 14 de julho de 1965, a única forma –
denominação que a lei dá à maneira pelo qual o título circula – da debênture
era ao portador. Contudo, o art. 40 desse diploma criou a debênture endos-
sável e manteve a forma ao portador. Essa lei foi quase inteiramente
revogada pela Lei 6.404/76, que, entretanto, em seu art. 63, manteve as
mesmas formas: ao portador e endossável.

A Lei 8.021, de 12 de abril de 1990, veda – em seu art. 2º, item II – a
“emissão de títulos e a captação de depósitos ou aplicações ao portador
nominativos-endossáveis”.

A Lei 9.457, de 5 de maio de 1997, alterou o art. 63 da Lei das S.A. e
determinou que só são permitidas as debêntures nominativas e as escriturais,
ainda que alguns autores considerem estas como subespécie daquelas.

Pelo sistema da Lei das S.A. – § 1º do art. 35 –, a transferência de uma
debênture escritural é realizada mediante lançamento efetuado por ins-
tituição depositária dos livros da emissora, a débito da conta de debêntures
do alienante e a crédito da conta de debêntures do adquirente à vista de ordem
expressa do vendedor.

Em ambas as formas, para o exercício dos direitos decorrentes da titulari-
dade das debêntures, é necessário que a transferência esteja averbada nos
livros próprios.

Remuneração

Como já visto, a lei em vigor é bastante flexível em relação a este capítulo
e permite a emissão de debêntures que remunerem os seus titulares com
juros – fixos e/ou variáveis – e/ou com participação no resultado do
exercício, calculada após a provisão para o imposto de renda (Lei 6.404/76,
art. 187, item VI).

DEBÊNTURES: UM INSTRUMENTO MODERNO DE APLICAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS42



Por expressa referência do § 1º, do art. 54 da Lei das S.A., a debênture poderá
ter correção monetária – mesmo com base em variação cambial – por
qualquer referencial, desde que não expressamente vedado por lei.

A Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) – instituída pela Lei 9.365/96 e
alterada pela Lei 10.206/01 –, apesar de não ser tecnicamente considerada
correção monetária, também pode compor a remuneração das debêntures.

Prazo, Amortização e Resgates

A lei não estabelece prazo mínimo ou máximo para o vencimento do título.
Portanto, pode ser fixado qualquer um, desde que conste da escritura de
emissão. Usualmente, são exigíveis de longo prazo. O diploma em vigor
admitiu, inclusive, a debênture sem prazo de vencimento, que neste caso
somente ocorrerá se houver inadimplemento de condições pactuadas –
financeiras ou não – ou dissolução da companhia. Dentro da mesma série,
no caso de exigir tal divisão, porém, o tratamento deve ser igual para todas
as debêntures: o mesmo ou nenhum prazo para todas.

A lei deu liberdade para a emissora, na escritura de emissão, fixar amorti-
zações parciais, resgates antecipados parciais ou totais (art. 55 da Lei 6.404/76)
e a aquisição de debêntures por ela emitidas (§ 2º do mesmo art. 55).

As diferenças são: a) as amortizações reduzem, no percentual estabelecido,
o valor nominal de todas as debêntures; b) no resgate parcial – neces-
sariamente feito por sorteio –, determinada parte das debêntures é retirada
de circulação mediante o pagamento de seu preço unitário (PU) = valor
nominal + remuneração; e c) a compra é realizada em bolsa, se houver
cotação, por preço inferior ao valor nominal ou fora de bolsa por valor igual
ou inferior ao valor nominal (em qualquer desses casos não é necessário o
cancelamento das debêntures adquiridas).

Cupons e Bônus de Subscrição

Os cupons eram expressamente tratados no § 8º do art. 44 da Lei 4.728/65,
que estabelecia, ao se referir às debêntures conversíveis em ações, que o
direito de subscrição poderia ser negociado separadamente. A nova lei não
reproduziu tal disposição, mas, em contrapartida, ao tratar da emissão de
bônus de subscrição, citou-os como vantagem adicional aos subscritores de
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debêntures (art. 77 da Lei das S.A.), substituindo, portanto, os antigos
cupons destacáveis.

O bônus de subscrição, criado pela Lei das S.A. e regulamentado pelos
artigos 75 a 79 da mesma lei, mereceria um estudo à parte. De forma
simplificada, é a securitização do direito de preferência. Ou seja, quem o
detém possui o direito de subscrever ações em aumentos de capital da
companhia, independentemente de já ser sócio ou não.

É negociável livremente e pode ser utilizado como vantagem adicional na
emissão de debêntures conversíveis ou simples.

Mas é nas emissões de debêntures simples que essa vantagem adicional se
mostra mais atraente. Em vez de emitir uma debênture conversível que de-
saparece obrigatoriamente, por ter sido substituída por uma ação da compa-
nhia, a emissora poderá emitir uma debênture simples que seja conjugada –
formando, portanto, uma unit – com um bônus de subscrição. Essa unit dá
liberdade ao seu possuidor de: 1) vender a debênture, manter o bônus e usá-lo
para exercer o direito de subscrever o capital; 2) vender o bônus e perma-
necer com a debênture simples; ou 3) manter os dois, usar o bônus para
exercer o direito de subscrição e integralizar o capital com a debênture.

Não há restrição ao uso de cupons destacáveis – até mesmo pela remissão
contida no art. 63 da Lei 6.404/76 – para o recebimento de remuneração
convencionada: juros, participação nos lucros, correção monetária etc.

Espécies de Garantias

O art. 58 da Lei das S.A. classificou as espécies de debêntures em função
de terem ou não garantias.

Portanto, para a lei existem as seguintes espécies de debêntures:

a) debêntures com garantia real, que podem ser constituídas na própria
escritura de emissão ou em separado. É legalmente permitida a cons-
tituição progressiva de garantias, uma vez que os bens a serem adqui-
ridos com recursos da emissão podem acrescer às garantias anterior-
mente prestadas;

b) debêntures com garantia flutuante, que asseguram aos títulos privilégio
geral sobre o ativo da companhia, sem impedir, entretanto, a negociação
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desses ativos, a menos que essa liberdade tenha sido expressamente
vedada, conforme abaixo explicado; é possível que, em grupos de
sociedades (art. 265 da Lei 6.404/76), a garantia seja dada sobre o ativo
de duas ou mais sociedades do grupo;

c) debêntures sem preferência, cujos titulares equiparam-se aos demais
credores comuns ou quirografários; e

d) debêntures subordinadas, cujo crédito – segundo a Lei 6.404/76 –
prefere apenas ao dos acionistas.

Independentemente da espécie, o § 5º do art. 58 da Lei das S.A. permite que
seja estabelecida na escritura de emissão a obrigação da emissora de não
alienar ou onerar bem imóvel ou qualquer outro bem sujeito ao registro de
propriedade. Segundo a lei, desde que averbada no registro competente, tal
obrigação é oponível a terceiros.

É bom ressaltar que a garantia está diretamente ligada ao inadimplemento
de condições – financeiras ou não – estabelecidas na escritura de emissão.
Em caso de descumprimento de obrigações, é expressamente facultado ao
agente fiduciário promover a execução das garantias reais ou requerer a
falência da emissora (art. 68, § 3º).

No caso de falência da companhia emissora, as espécies de debêntures estão
colocadas, como qualquer crédito, numa ordem de preferência para recebi-
mento dos pagamentos a que tenham direito. Tal ordem está estabelecida no
art. 83, da Lei 11.101/2005 – que atualmente regula os processos de falências
e recuperação de crédito.

Ressalte-se que em caso de falência os credores somente receberão os seus
créditos, na ordem abaixo referida, caso haja recursos financeiros após o
total pagamento do crédito que tenha uma preferência superior à sua.

Deve ser lembrado que a atual legislação sobre falência manteve o crédito
trabalhista como a primeira preferência para receber pagamentos, limitados,
entretanto, a 150 salários mínimos por credor.

Os créditos dos debenturistas, dependendo da espécie da debênture, estão
colocados, pelo referido art. 83, da lei de falências, na seguinte classificação
para recebimento.
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As debêntures com garantia real – até o limite do bem gravado – estão em
segundo lugar na ordem de pagamentos. Debêntures com garantia flutuante,
por serem consideradas créditos com privilégio geral, serão pagas em quinto
lugar – precedidas que são pelos créditos tributários e pelos créditos com
privilégio especial. As debêntures chamadas de quirografárias ou sem
preferência serão pagas em sexto lugar. Em oitavo, dividindo o último lugar
com os acionistas, serão pagas as denominadas debêntures subordinadas.

No caso das debêntures subordinadas, a nova lei de falências cometeu dois
equívocos: 1º) no item VIII, art. 83, os créditos dos debenturistas que detêm
essa espécie de debêntures foram equiparados aos dos acionistas, acarretan-
do um conflito de leis; e 2º) não previu – no seu art. 26 – a indicação de um
representante dos titulares de debêntures subordinadas para o comitê de
credores. O conflito legal decorre do fato de a Lei das S.A. – no § 4º, do art.
58 – ter estabelecido que os créditos dos titulares das debêntures subordina-
das preferem aos dos acionistas, enquanto a lei de falências, no referido
inciso VIII do art. 83, igualou-os.

Apesar de a lei ser omissa, a debênture é passível de ter garantia fidejussória:
o aval, aposto diretamente nos certificados, conforme os princípios dos
títulos de crédito, ou a fiança – sendo essa até mais comum –, a ser dada na
escritura de emissão.

Limite

A legislação brasileira tem sido vacilante quanto aos limites de emissão de
debêntures. O primeiro diploma legal a estabelecer limitações foi a Lei
3.150, de 4 de novembro de 1882, que, em seu artigo 32, dispôs que a
importância do empréstimo não poderia ser superior ao capital social. Esse
limite, baseado no capital social, foi mantido até a criação da Lei 4.728/65,
quando ficou estabelecido que, nos casos de debêntures com cláusulas de
correção monetária, o limite seria o patrimônio líquido da companhia.

A lei atual voltou a determinar que a limitação para as emissões de debên-
tures seja o capital social, excetuados os seguintes casos:

a) quando são constituídas garantias reais, próprias ou de terceiros: o
limite é de 80% do valor dos bens gravados;
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b) quando é constituída a garantia flutuante: o limite é de 70% do valor
contábil do ativo da companhia, diminuído do montante das dívidas
garantidas por direitos reais; e

c) quando não há limites legais para emissão de debêntures subordinadas.

Conversibilidade em Ações

A companhia que emite uma debênture conversível registra contabilmente
o montante da emissão como Exigível de Longo Prazo. Havendo – por parte
do titular da debênture – o exercício da conversão, a emissora retira o
montante convertido dessa conta e o leva à conta Capital. Entrega, então, ao
ex-debenturista as ações correspondentes, conforme estabelecido na cláu-
sula de conversão.

Caso não haja a conversão, a emissora pagará ao debenturista os valores
devidos nos prazos estabelecidos de vencimento, amortização ou resgate.

Segundo o art. 57, da Lei 6.404/76, as condições de conversibilidade podem
ser livremente convencionadas, desde que atendidas as normas legais sobre
os seguintes aspectos:

a) Bases de conversão – Desde que claramente estabelecidas as bases de
conversão, qualquer fórmula poderá ser utilizada. No entanto, é preciso
esclarecer que, seja qual for a fórmula escolhida, deve-se levar em conta
os critérios estabelecidos para o preço de emissão de ações (art. 170 da
Lei das S.A.) e sua relação com o valor nominal das debêntures;

b) Espécie e classe – No que se refere à espécie e à classe de ações em
que podem ser convertidas, cabe ressaltar que – antes da emissão – deve
estar prevista no estatuto a criação da ação na qual a debênture será
convertida e/ou o aumento de classe existente sem guardar proporção
com as demais. Caso tenha que ser modificado o estatuto para quaisquer
dessas finalidades, além de a eficácia dessa alteração ficar condi-
cionada à aprovação da(s) classe(s) atingida(s) (art. 136, § 1º), a
aprovação da reforma estatutária ensejará o direito de retirada de
qualquer acionista (art. 137, ambos da Lei das S.A.);

c) Prazo ou época para o exercício do direito à conversão – Deve ser
levado em conta, no estabelecimento de prazo ou época, se a compa-
nhia tem ou não reservas, se pretende ou não capitalizá-las antes da
conversão etc.; e
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d) Demais condições – Podem ser estabelecidas, entre outras, cláusulas
de fazer e não fazer e condições sobre o desempenho da companhia
emitente.

Debêntures Transformáveis

Uma ressalva importante é que essa denominação não consta expressa-
mente da lei.

A BNDESPAR foi a primeira empresa a subscrever esse tipo de debênture,
que foi usado para instrumentalizar operações de financiamentos de estados
que desejavam adiantar o recebimento de recursos advindos da privatização
de suas distribuidoras de energia elétrica.

A razão para a BNDESPAR não subscrever debêntures conversíveis nesses
casos era sua falta de interesse de se tornar sócia das empresas estaduais de
energia elétrica.

O mecanismo então elaborado – e que continua sendo utilizado para outras
operações – era o seguinte: o estado interessado criava uma sociedade de
propósito específico (SPE) e transferia para esta, como bens para a formação
do capital social, as ações da empresa distribuidora de que não necessitava
para exercer o controle. Como conseqüência, tais ações passavam a fazer
parte do ativo dessa nova empresa. Esta, então, emitia debêntures cujo
pagamento, por opção do debenturista, poderia ser em dinheiro ou por
entrega, pela empresa emissora, de ações que compunham seu ativo.

Essa forma de pagamento – que na época não era expressamente prevista –
hoje está consagrada no art. 58, § 2º, da Lei das S.A.

Direito dos Acionistas

A Lei 6.404/76 estabeleceu, como defesa dos acionistas, o direito de
preferência desses nas emissões de debêntures conversíveis em ações (art.
109, IV, 171), com a ressalva de que o art. 172 permitiu – desde que atendidas
as condições que estabelece – a exclusão do direito de preferência.

Outra defesa é a obrigatoriedade, nos casos de conversão em ações, da base
de cálculo de respeitar os requisitos do preço de emissão (art. 57, I, e 170,
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§ 1º, da Lei 6.406/76). O rigor da lei quanto às formalidades necessárias à
emissão também pode ser considerado como defesa de acionistas, ressaltan-
do-se que a deliberação de debêntures conversíveis é matéria privativa de
assembléia geral.

Direito dos Debenturistas

Os debenturistas têm os direitos estabelecidos na escritura de emissão e na
própria lei. Entre estes, por exemplo, está o direito dos titulares de debên-
tures conversíveis de – reunidos em assembléia, convocada e realizada nos
moldes das assembléias de acionistas – votar a mudança de objeto da
companhia ou a criação e a modificação de ações preferenciais que preju-
diquem seus direitos (Lei das S.A., art. 57, § 2º).

Há o reconhecimento legal da comunhão de interesses entre os debenturis-
tas, podendo ser considerado, portanto, como sujeito de direitos.

Caberia aqui a seguinte pergunta: qual o interesse prático dessa afirmativa?
A resposta é simples: sem isso não haveria a possibilidade de modificação
das condições da emissão ou da série, conforme o caso.

Para exercitar esses direitos, além da assembléia de debenturistas, a lei criou
a figura do agente fiduciário. Sua nomeação é obrigatória nas emissões
distribuídas publicamente (art. 61, § 1º, da Lei das S.A.) e facultativa nas
distribuições particulares.

Sua caracterização jurídica é a de um administrador de bens de terceiros.
Segundo a exposição de motivos que acompanhou a lei, o modelo adotado
foi o do trustee do direito anglo-saxão, adaptado à nossa técnica jurídica.
Bastante adaptado, dir-se-ia, pois o trustee pressupõe a transferência fidu-
ciária da propriedade das debêntures, o que – a despeito da denominação de
agente fiduciário – não ocorre.

As disposições sobre agente fiduciário estão contidas nos artigos 66 a 69,
da Lei das S.A., e nas Instruções 28/83 e 123/90, ambas da CVM.

Emissão Pública

Uma vez que a debênture consta da enumeração prevista no art. 2º da Lei
6.385, de 7 de dezembro de 1976, que a alinhou entre os valores mobiliários,
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sua emissão pública está sujeita às normas do art. 19 dessa lei. Em vista do
art. 21 da mesma lei, somente companhias abertas registradas na CVM
podem emitir debêntures para subscrição pública.

7. Derivativos7

Os derivativos (ativos que têm seus preços relacionados a outros preços que
lhe são exógenos) são usados tanto para proteger as carteiras de títulos
quanto para melhorar a rentabilidade e/ou a liquidez dos valores mobiliários
nelas contidos.

Às debêntures interessa o fato de que podem ser ativos referenciais para
lançamento de opções – de compra ou venda.

As debêntures podem ser utilizadas, também, para lastrear a emissão de
warrants, ou “opções não-padronizadas”, como são denominadas pela
Instrução 223, de 10.11.1994 (alterada pela Instrução 328, de 18.2.2000),
da CVM.

Sucintamente, warrants são valores mobiliários lançados por um emissor –
que não precisa ser instituição de mercado ou mesmo companhia aberta
(parágrafo único do art. 4º. da Instrução 223/94) –, que concedem aos
adquirentes, pelo prazo fixado e a um preço determinado, o direito de
comprar determinados títulos, que os lastreiam. Os warrants são livremente
negociados em bolsa de valores, desde que os valores mobiliários que os
lastreiam tenham sido provenientes de emissão pública e emitidos por
companhia aberta.

A opções diferem dos warrants porque são padronizadas e sujeitas às regras
e prazos estabelecidos pelas bolsas e têm, portanto, uma data única para seu
exercício. As opções são consideradas como mercado secundário. Os war-
rants são lançamentos primários e, como a CVM os denomina, não-padro-
nizados. São, portanto, passíveis de qualquer estipulação, notadamente
quanto ao seu exercício, que pode ser sob a forma americana (a qualquer
tempo) ou européia (data definida).
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8. Cédula de Debêntures

Como já demonstrado no início, a cédula de debêntures é um excelente meio
para as instituições financeiras com debêntures em carteira mobilizarem
recursos sem se desfazerem de ativos que possam representar ganhos
adicionais. Sua negociação pode ser realizada pelo Sistema Nacional de
Debêntures (SND) da Andima.

A emissão é simples e não requer nenhuma formalidade. Basta que a
instituição financeira esteja entre os tipos autorizados a emiti-las pelo Banco
Central, que é o órgão competente para essa finalidade, segundo o art. 72 da
Lei das S.A.

9. Mercado Secundário

Um nó górdio até agora no que se refere às debêntures é a inexistência de
efetivo mercado secundário para esses valores mobiliários. Até agora as
tentativas de implementação têm sido frustradas.

Permanece o fato de que a maioria dos subscritores tem de carregar o título
durante toda a sua maturação. Essa realidade faz com que esses títulos só
sejam subscritos por investidores institucionais, o que limita sua utilização.

Contraditoriamente, um dos principais entraves apontados para que não
exista um mercado secundário é sua própria flexibilidade, que não permite
a comparabilidade entre as diversas debêntures em circulação.

Hoje um comprador precisa examinar inteiramente todas as escrituras de
emissão para escolher qual o título a adquirir. Teria, ainda, a dificuldade
adicional de aferir o valor das estipulações não-financeiras: as obriga-
ções de fazer ou não fazer estipuladas para cada emissão ou série, se houver
essa divisão.

A CVM, em 13 de fevereiro de 2004, emitiu a Instrução 404, que estabeleceu
uma padronização das estipulações da escritura de emissão. No entender da
CVM, essa norma facilitaria a escolha porque – com exceção das condições
financeiras e de prazos – as debêntures seriam iguais. Haveria, portanto, a
possibilidade de comparação entre as diversas debêntures ofertadas no
mercado secundário.
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Entre outras disposições, essa Instrução estabelece a necessidade de forma-
dores de mercados para cada emissão e determina que os conflitos sejam
resolvidos por arbitragem. Os principais líderes do mercado atribuem a essas
disposições o fracasso de mais essa tentativa, pois não houve até o momento
nenhum lançamento que utilizasse a Instrução 404/2004.

No momento está sendo feita nova experiência, que faz parte do Plano
Diretor do Mercado de Capitais, de estabelecer um mercado secundário para
as debêntures.

Com essa finalidade, a Andima e a Anbid se uniram e propuseram uma
minuta de escritura para debênture simplificada que – espera-se – atenda os
emissores, investidores e intermediários e, com isso, permita a institu-
cionalização do tão necessário mercado secundário. Essa minuta – dis-
ponível no site <www.andima.com.br> – não prevê nem contratação de
formador de mercado, nem a resolução de conflitos por arbitragem.

Deve- se acrescentar que tanto a Bovespa – com o BovespaFIX – quanto a
Cetip – com o CetipNet – criaram ambientes para a negociação de debêntu-
res que, por enquanto, não tiveram sucesso. A própria Bovespa considera
que as negociações são esporádicas.

Cabe uma importante ressalva de que o insucesso se deve às questões
referentes à comparabilidade e não às referidas plataformas. Resolvido esse
problema, o mercado entende que esses ambientes darão a devida trans-
parência às negociações.

10. Observações Finais

A retomada do processo de desenvolvimento, advindo da estabilização
econômica, demandará um volume expressivo de recursos.

A infra-estrutura, por exemplo, além da quantidade de recursos, irá neces-
sitar de fórmulas bastante criativas para sua mobilização, em função das
particularidades do setor.

A debênture – como se espera ter sido demonstrado – é o título que permite
a maior criatividade para montagens financeiras.
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É ela, por sua flexibilidade, que dá a liberdade necessária para atender tanto
às necessidades de quem precisa captar recursos quanto aos desejos de quem
quer aplicá-los.
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