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A presente obra é fruto das reflexões e debates 

realizados durante o I CONGRESSO DE DIREITO 
COMERCIAL comemorativo dos “10 anos da Lei de 
Falëncias e Recuperação Judicial de Empresas – 
Inovações, desafios e perspectivas”, realizado nos dias 17 
e 18 de setembro de 2015, no âmbito do Programa de Pós-
Graduação em Direito (mestrado e doutorado) da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), com 
apoio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado do Rio Grande do Sul – FAPERGS (conforme 
Termo de Outuorga n. 818-2551/15-1, no âmbito do Edital 
FAPERGS 03/2015 -  Concessão de Apoio Financeiro para 
Eventos Técnico-Científicos).  

O evento contou com a presença de pesquisadores 
renomados, a nível nacional, que possuem livros, 
publicações em periódicos (Qualis B2 e superiores) e 
pesquisa científica sobre os temas abordados no evento.1  

                                                           
1 Prgramação do evento: 17/09/2015, PANIEL I: DEZ ANOS DE 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL: DIFICULDADES E 
PERSPECTIVAS. Profa. Dra. Sheila C. Neder Cerezetti. Programa de 
Pós-Graduação em Direito da USP. Financiamento da Empresa em 
recuperação judicial. FINANCIAMENTO DA EMPRESA EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Prof. Dr. Cássio Machado Cavalli. 
Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas – Rio. EFEITOS DA 
FALÊNCIA SOBRE AS EMPRESAS. Prof. Dr. Gerson Luiz Carlos 
Branco. Programa de Pós-Graduação em Direito da UFRGS. 
18/09/2015, PAINEL II: CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E 
SUSPENSÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

Prof. Dr. Francisco Satiro de Souza Jr. Programa de Pós-Graduação em 
Direito da USP. EFEITOS DA FALÊNCIA E DA 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL NOS CONTRATOS. Prof. Dr. 
Rodrigo Octávio Broglia Mendes. Programa de Pós-Graduação em 
Direito da USP. QUESTÕES SOCIETÁRIAS ATINENTES AO 
DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Prof. Dr. Luís 
Felipe Spinelli. Faculdade de Direito da UFRGS.  
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Esta coletânea conta com textos elaborados pelos 
palestrantes do evento, por professores e mestrandos do 
Programa de Pós-Graduação em Direito da PUCRS, da 
UFRGS, da PUCPR e da USP, professores e pesquisadores 
do Grupo de Pesquisa “Empresa e desenvolvimento 

econômico e social” do Programa de Pós-Graduação em 
Direito da PUCRS e estão organizados por ordem alfabética 
dos autores, em razão da ampla diversidade dos temas 
tratados. 

A Lei nº 11.101 de 2005, que completou dez anos 
de vigência em 2015, trouxe importantes inovações aos 
processos falimentares e de recuperação de empresas, 
pretendendo mais celeridade e eficiência, privilegiando o 
interesse social da empresa. 

A principal inovação da Lei Falimentar contemplou 
medidas judiciais inovadoras no país, com o objetivo de 
evitar que a crise suportada pela empresa ocasionasse a 
falência, quais sejam: o processo de recuperação judicial e a 
homologação judicial do acordo de recuperação 
extrajudicial, com o objetivo de sanear a crise econômico-
financeira e patrimonial; preservar a atividade econômica e 
os postos de trabalho; e atender aos interesses dos credores. 
Embora a recuperação judicial não seja totalmente inédita no 
ordenamento jurídico, a falta de tradição na matéria por um 
vácuo de 60 anos permitiu mais um palco para importantes 
discussões em razão das dificuldades de compatibilizar a 
vontade da maioria com os direitos da minoria. 

Responsável por tentar conferir agilidade ao 
processo de recuperação de empresas, a Lei Falimentar 
permite que sejam efetuadas operações essenciais à solução 
dos problemas financeiros vividos pela empresa, ofertando-
lhe a oportunidade de soerguimento de empresas viáveis que 
estejam passando por dificuldades temporárias, a fim de 
evitar que a situação de crise culmine com a falência.  

Sob o título “Recuperação de Empresas: 
Efeitos sobre os Negócios e Ações em Curso”, Ana 
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Claudia Redecker (PUCRS) faz uma análise objetiva das 
normas da Recuperação de empresas previstas na Lei 
11.101/2005 que se relacionam com os efeitos a partir da 
distribuição do pedido de recuperação do devedor até o 
encerramento do processo em relação aos seus negócios e às 
ações em andamento. O texto apresenta um panorama geral 
acerca da Recuperação Judicial, abordando de forma sucinta 
o seu conceito e as suas características, os efeitos decorrentes 
da distribuição, processamento e concessão da Recuperação 
Judicial sobre os negócios e ações do devedor. As reflexões 
apresentadas procuram responder a alguns 
questionamentos, tais como: (a) Qual(is) as razão(ões) da 
concessão de um prazo de 180 dias para suspensão das ações 
em que o devedor é réu? (b) O referido prazo é realmente 
improrrogável ou comporta exceções? (c) Concedida a 
Recuperação Judicial as ações suspensas retomam seu curso? 
(d) Os contratos do devedor em Recuperação Judicial 
podem ser resolvidos de pleno direito com base no fato de 
ter sido deferido o processamento da recuperação? (e) A 
concessão da Recuperação Judicial implica novação dos 
créditos anteriores ao pedido e obriga o devedor e todos os 
credores a ele sujeitos (artigo 59, Lei 11.101/05), sem 
prejuízo das garantias. Isto significa que a novação prevista 
no artigo 59 é atípica?  

André Fernandes Estevez e Caroline Pastro Klóss 
(PUCRS), no texto “Responsabilidade pessoal no direito 
falimentar: reflexões e críticas sobre a experiência do 
instituto”, desenvolvem estudos que situam a atual posição 
do art. 82 da Lei 11.101/2005 frente à doutrina e à 
jurisprudência, apresentando provações tendentes a sugerir 
a modificação dos paradigmas vivenciados. Os autores 
relatam problemas jurídico e prático sobre o tratamento a ser 
dispensado sobre o patrimônio do falido, esclarecendo que 
as dificuldades eventuais residem mais em localizar os bens, 
muitas vezes ocultos, do que saber o direito aplicável. 
Idêntica facilidade não ocorre nos casos de responsabilidade 
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pessoal, que é um dos aspectos que possui enorme relevância 
para as falências, em especial no que diz respeito à 
responsabilidade pessoal de sócios de sociedade de 
responsabilidade limitada, controladores e administradores, 
conforme previsto no art. 82 da Lei 11101/2005.  

Ao abordar os “Valores sociais do trabalho e da 
livre iniciativa e os incidentes da vida empresarial: 
simetria constitucional capital/trabalho e a existência 
de um indispensável procedimento de recuperação da 
empresa”, Carlos Alberto Molinaro (PUCRS) examina as 
condições para a recuperação da empresa,  destacando, em 
primeiro lugar, quando a empresa cria um acoplamento de 
mecanismo mais eficaz de poupança com investimentos em 
nível de mercado aberto, o que leva a uma alocação mais 
eficiente dos recursos financeiros e melhora as perspectivas 
de crescimento do ambiente sociocultural e econômico; em 
segundo lugar, sempre que o procedimento possibilita a 
expansão das escolhas dos participantes nos mercados, ou 
para levantar recursos financeiros para estágios ulteriores em 
uma multiplicidade de posicionamentos financeiros 
alternativos; em terceiro lugar, quando a intensidade da 
concorrência leva a uma redução de custos, melhoria dos 
rendimentos, mais eficiente gestão de riscos e redução de 
custos de transação, que contribuem positivamente para o 
crescimento econômico de empréstimos obtidos. Também 
destaca que a recuperação de empresas induz, também, o 
estímulo das inovações em produtos e serviços, bem como 
os investimentos substanciais em nova tecnologia, que 
melhora a produtividade em benefício dos clientes e da 
economia, possibilitando maior rapidez e flexibilidade na 
criação e gestão dos recursos financeiros e humanos. 

Cesar Santolim (UFRGS), sob o título “A 
demonstração da viabilidade econômica no Plano de 
Recuperação Judicial da Empresa”, oferece texto uma 
análise critica a respeito da exigência contida no artigo 53 da 
Lei 11.1101/2005 acerca da "viabilidade econômica" da 
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empresa, alertando que não deve ser confundida com a 
apresentação do "laudo econômico-financeiro e de avaliação 
dos bens e ativos do devedor, subscrito por profissional 
legalmente habilitado ou empresa especializada" (inciso III, 
do mesmo artigo). O texto aborda, ainda, a questão da 
sidicabilidade, pelo Poder Judiciário, da "demonstração de 
viabilidade econômica" da empresa.  

O texto “Da classificação dos créditos oriundos 
de indenização na recuperação judicial: breves 
comentários ao Recurso Especial n° 1.447.918/SP” 
elaborado por Cláudio Kaminski Tavares (PUCRS), 
apresenta uma análise dessa decisão paradigmática 
recentemente proferida pelo Superior Tribunal de Justiça 
acerca do alcance dos créditos sujeitos ou não ao pedido de 
recuperação judicial, em especial da compreensão limitada 
ou interpretação restritiva do conceito de crédito constante 
no caput do art. 49 da Lei 11.101/2005, se deve (ou não) 
expressar os créditos oriundos de obrigações 
contratualmente contraídas, mas também as obrigações de 
dar e fazer e, inclusive, de reparar os danos provocados pela 
empresa em recuperação judicial até o pedido de 
recuperação.  

Francisco Satiro (USP), em “Recuperação 
Judicial e a excepcionalidade dos créditos garantidos 
por cessão fiduciária de créditos futuros” examina 
aspectos relacionados à cessão fiduciária de créditos, 
operação que ficou conhecida no mercado financeiro como 
“trava bancária” e aspectos relacionados à possibilidade 
jurídica da cessão fiduciária em garantia de créditos futuros. 
O texto faz uma profunda análise sobre a natureza jurídica 
da alienação fiduciária, sobre o conceito de “crédito” e sobre 
a possibilidade da constituição de garantia sobre bem 
inexistente no momento da celebração (créditos futuros), 
apresentando e comentando os reflexos dessas situações na 
hipótese de recuperação judicial do devedor fiduciante, em 
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face dos princípios e valores decorrentes do art. 47 da Lei 
11.101/2005.  

Em “Primeiras linhas sobre uma crítica: 
possibilidade de reabilitação do empresário falido em 
comparação com o discharge do direito norte-
americano”, Gerson Luiz Carlos Branco e Luciano Zordan 
Piva (UFRGS) analisam a relação entre a crise econômico-
financeira do empresário e a possibilidade de sua reinserção 
econômica no mercado, partindo da análise do arcabouço 
legal da Lei 11.101/2005 e as possibilidades concretas de que 
a “reabilitação” prevista na Lei permita ao empresário a 
retomada de suas atividades econômicas após uma falência. 
O texto contém uma análise comparativa do sistema previsto 
no direito norte-americano, especialmente pelo estudo das 
previsões do “Bankruptcy Code” e também do modo como 
funcionalmente tem sido interpretada e aplicada tal norma, 
como mecanismo que possa auxiliar a compreensão sobre 
como o Direito Norte-Americano estimula os empresários a 
usar as ferramentas do Direito da Crise para retornar ao 
mercado de forma regular, com destaque para a figura do 
“discharge”, permite que o devedor falido fique com alguns 
bens - legalmente determinados - para que possa superar a 
crise, sem perder a sua dignidade. 

O trio Luis Felipe Spinelli (UFRGS), Rodrigo 
Tellechea e João Pedro Scalzilli (PUCRS) no texto 
“Recuperação judicial e o regime jurídico do consórcio: 
os impactos da crise econômico-financeira de uma 
consorciada”, examina um dos temas mais atuais do direito 
recuperatório brasileiro diz respeito aos impactos que a 
recuperação judicial de uma consorciada pode acarretar no 
âmbito de um contrato de consórcio, regrado nos arts. 278 e 
279 da Lei 6.404/76 (LSA), apontando, pelo menos, dois 
fatores elementares: (i) a omissão da Lei 11.101/2005 no 
trato da matéria; e (ii) a dimensão do problema, 
potencializada pela crise econômica que assombra o país. O 
texto refere que há omissão legislativa sobre o tema, pois a 
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rigor, o fato de uma sociedade consorciada estar em 
recuperação judicial, não altera seu regime com relação ao 
consórcio, nem com as demais consorciadas ou terceiros. Na 
verdade, a sociedade consorciada (em recuperação judicial) 
continuará exercendo sua atividade empresária, cumprindo 
sua função no empreendimento e permanecendo como 
parte do consórcio. Porém, o advento da recuperação 
judicial de uma consorciada pode, além de afetar a relação 
externa do consórcio junto aos clientes, acarretar uma série 
de impactos tanto perante terceiros credores quanto perante 
as demais consorciadas, bem como ensejar outras eventuais 
consequências perante órgãos públicos, por exemplo. 

Sob o título “Transcorridos 10 Anos de 
Recuperação Judicial no Brasil, pode-se falar em 
(in)eficácia do instituto?”, Laís Machado Lucas (PUCRS) 
apresenta uma visão geral sobre os questionamentos do 
desempenho da Lei 11.101/2005, especialmente sobre o 
atingimento das expectativas em relação aos institutos da 
recuperação judicial e extrajudicial de empresas. O texto 
contém uma análise dos objetivos da lei e da forma de 
processamento da recuperação judicial e extrajudicial de 
empresas e se existe ou não ineficácia do novo instituto (do 
ponto de vista da previsão legislativa) e quais são as possíveis 
causas deste dado alarmante (se podem ser imputadas à 
legislação ou a outros fatores alheios a esta).  

Marcia Carla Pereira Ribeiro e João Paulo Atílio 
Godri (PUCPR) no texto “Recuperação judicial, micro e 
empresas de pequeno porte e a lei complementar 
147/2014: uma análise de eficiência a partir de Douglas 
North” abordam aspectos relacionados ao Plano (Especial) 
de Recuperação Judicial para Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte instituído pela Lei Complementar 147/2014 
que criou mudanças institucionais voltadas a essa classe 
empresarial, alterando e atualizando vários normativos, 
inclusive artigos da Lei 11.101/2005, a partir do pensamento 
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de Douglas North e os primados da Nova Economia 
Institucional. 

Sobre a “A (in)exigibilidade da certidão 
negativa débitos para a concessão da recuperação 
judicial”, Paulo Caliendo e Carolina Miguez de Almeida 
(PUCRS) abordam, de forma crítica, a questão da 
exigibilidade (ou não) da apresentação de Certidões 
Negativas de Débito (CND) como requisito prévio à 
concessão da recuperação judicial, tal como disposto nos 
arts. 57 e 58  da Lei 11.101/2005.  A dispensa da 
apresentação de Certidões Negativas de Débito (CND) para 
a concessão da recuperação judicial é tema já existente e 
abordado à época da vigência do Decreto-Lei 7.661/45 para 
a concessão da concordata preventiva ou suspensiva (arts. 
146 c/c art. 174). Refere que a exigência tem sido 
amplamente mitigada pelos tribunais o país, o que, por si só, 
não gera um conforto ou uma segurança jurídica e que o 
tema foi revigorado com a edição Lei 13.043/2014, que tem 
a pretensão de ser havida como a legislação acerca do 
parcelamento do crédito fiscal para as empresas em 
recuperação judicial. 

A temática dos “Os contratos na falência: Os 
contratos bilaterais e o pacto resolutório” abordada por 
Ricardo Lupion trata da praxe, no direito contratual 
empresarial, da inserção de cláusula que estabelece o término 
do vínculo contratual na decretação da falência de uma das 
partes contratantes. Decretada a falência de uma das partes, 
como o direito lida com a inserção dessa cláusula contratual 
em face, especificamente, do disposto no artigo 117 da Lei 
11.101/2005? O texto aborda os efeitos da falência sobre o 
contrato do falido a distinção entre condição resolutiva ou 
cláusula resolutiva, no pacto resolutório dos contratos 
celebrados pelo falido, a visão doutrinária sobre tema e a 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 

Sheila Christina Neder Cerezetti (USP) e 
Emanuelle Urbano Maffioletti (USP), em “Transparência 
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e divulgação de informações nos casos de recuperação 
judicial de empresas” trata da informação, logo após os 
ativos, o bem de maior valor em situações de crise 
empresarial enfrentadas na recuperação judicial, destacando 
(a) a importância da informação em cenários de tomada de 
decisão, beneficiando-se principalmente da doutrina acerca 
do mercado de capitais, área em que o tema já foi bastante 
desenvolvido; (b) a estrutura decisória da recuperação 
judicial no Brasil, que deixará clara a indispensabilidade do 
acesso à informação para que se alcance decisão adequada 
acerca do futuro do devedor; e  (c) os principais benefícios 
da correta provisão de informações, quais sejam a tomada de 
decisão informada, o incentivo à participação e a 
possibilidade de fiscalização das atividades do devedor. 

Finalmente, Tiago Faganello (PUCRS), em 
“Arbitragem e recuperação judicial de empresas”, 
desafia questões práticas sobre os efeitos do deferimento da 
recuperação judicial em um procedimento arbitral já 
instaurado, tendo uma das partes a recuperanda. A partir de 
uma análise da legislação falimentar (Lei 11.101/2005), da lei 
de arbitragem (Lei 9.307/1996) e do posicionamento 
jurisprudencial, o autor examina se o instituto da arbitragem 
é ou não compatível com a superveniência da recuperação 
judicial, isto é, se o Tribunal Arbitral, a partir do deferimento 
da recuperação judicial, mantém a sua competência para 
processar e julgar conflitos não atraídos pelo juízo 
recuperacional.  

Pela apresentação dos textos verifica-se, desde já, 
que a leitura será desafiadora, porque reúne, a um só tempo, 
excelência acadêmica dos seus autores e efetiva experiência 
profissional nos temas abordados.  

Enfim, a obra pretende oferecer aos profissionais 
do direito e estudantes, uma efetiva contribuição nos temas 
abordados. 

Porto Alegre, agosto de 2016 
Ricardo Lupion 



Ana Cláudia Redecker  
 

1. Introdução 
 
A análise da recuperação de empresas se justifica, em 

especial, pela ampla reforma introduzida pela Lei 
11.101/2005 (LRE) a qual inseriu esse instituto no 
ordenamento jurídico brasileiro. A reforma é fruto da 
reivindicação das estruturas representativas de trabalhadores 
e agentes econômicos que pleiteavam soluções que 
resolvessem ou, pelo menos, minorassem os problemas 
sentidos na resolução célere e eficaz dos processos judiciais 
decorrentes da situação de crise econômico-financeira das 
empresas. A LRE não se limitou à superação pontual da 
deficiência da legislação revogada uma vez que introduziu 
um novo paradigma com o objetivo precípuo de satisfação, 
pela forma mais eficiente possível, dos direitos dos credores. 
Outrossim, deu a empresa em crise uma via legal para 

                                                           
1 Artigo revisado e complementado com base no original publicado nas 
Atas do VI Congresso Internacional de Ciências Jurídico-Empresariais. 
Org. LAMBELHO, Ana; MENDES, Jorge Barros; DINIS, Marisa. 
Edição: Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia 
e Gestão, abril/2015, 
http://cicje.ipleiria.pt/files/2014/09/atas_VI_CICJE.pdf.   

 Ana Cláudia Redecker, professora de Direito Empresarial da Faculdade 
de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
(PUC/RS), Especialista em Ciências Políticas, Mestre em Direito e 
doutoranda em Ciências Jurídico-Económicas pela Faculdade de Direito 
da Universidade de Lisboa. Advogada responsável pela área societária da 
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discutir um projeto para o seu salvamento, fundindo a 
vontade da maioria dos credores, a qual se imporá à minoria, 
que, assim, perderá poderoso instrumento de pressão sobre 
o devedor2 e demais credores.  

O estudo objeto do presente trabalho parte da análise 
objetiva das normas da Recuperação de empresas previstas 
na LRE que se relacionam com os efeitos a partir da 
distribuição do pedido de recuperação do devedor até o 
encerramento do processo em relação aos seus negócios e às 
ações em andamento. 

Partimos de um panorama geral acerca da 
Recuperação Judicial, abordando de forma sucinta o seu 
conceito e as suas características.  

Posteriormente tratamos dos efeitos decorrentes da 
distribuição, processamento e concessão da Recuperação 
Judicial sobre os negócios e ações do devedor buscando 
responder a alguns questionamentos, tais como: (a) Qual(is) 

                                                           
2 A expressão devedor significa o empresário, empresa individual de 
responsabilidade limitada ou sociedade empresária que preenche os 
requisitos do artigo 48 da Lei 11.101/05, in verbis:  

Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, 
exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos 
seguintes requisitos, cumulativamente: 

I – não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em 
julgado, as responsabilidades daí decorrentes; 

II – não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial; 

III - não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial com 

base no plano especial de que trata a Seção V deste Capítulo;         

IV – não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, 
pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta Lei. 

§ 1o  A recuperação judicial também poderá ser requerida pelo cônjuge sobrevivente, 
herdeiros do devedor, inventariante ou sócio remanescente.  

§ 2o Tratando-se de exercício de atividade rural por pessoa jurídica, admite-se a 
comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo por meio da Declaração de 
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ que tenha sido entregue 
tempestivamente.  
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as razão(ões) da concessão de um prazo de 180 dias para 
suspensão das ações em que o devedor é réu? (b) O referido 
prazo é realmente improrrogável ou comporta exceções? (c) 
Concedida a Recuperação Judicial as ações suspensas 
retomam seu curso? (d) Os contratos do devedor em 
Recuperação Judicial podem ser resolvidos de pleno direito 
com base no fato de ter sido deferido o processamento da 
recuperação? (e) A concessão da Recuperação Judicial 
implica novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga 
o devedor e todos os credores a ele sujeitos (artigo 59, Lei 
11.101/05), sem prejuízo das garantias. Isto significa que a 
novação prevista no artigo 59 é atípica?  

Abordaremos as questões controversas sobre o tema 
a partir da análise da LRE, princípios gerais de direito, direito 
civil, mas também da jurisprudência pátria com o objetivo 
de deixar o leitor atualizado com o entendimento que tem 
sido adotado pelos Tribunais Brasileiros. 

 
2. Recuperação Judicial  
2.1 Conceito e características.  
 
Segundo Ricardo Tepedino3, “a situação de crise 

econômico-financeira é o estado patológico da empresa. A recuperação 
judicial ou extrajudicial é o meio pelo qual se administra o remédio, que 
é justamente o plano de recuperação. Nele consiste o tratamento com o 
qual se espera alcançar a cura da doença”. 

O instituto da recuperação, cuja legitimidade ativa é 
exclusiva do devedor, na linha apresentada por Tepedino, 
tem como objetivo promover a viabilização da superação do 
estado de crise do devedor, motivado por um interesse na 
preservação da empresa desenvolvida por ele. Empresa 
entendida como uma unidade econômica produtora de bens, 

                                                           
3 Artigo publicado originalmente no Jornal Valor Econômico de 18, 19 
e 20 de fev. 2005, p. E4, sob o título Aspectos do plano de recuperação 
judicial. 
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serviços, empregos e tributos que garantem o 
desenvolvimento econômico e social de um país4. A busca 
do equilíbrio entre os interesses dos credores e o 
atendimento do interesse público e social é que vai revelar o 
acerto ou desacerto de determinado plano de recuperação5. 

A Recuperação Judicial, em síntese, consiste na 
apresentação de um plano de reestruturação da empresa pelo 
devedor, por meio do qual devem ser mostrados os meios 
que serão utilizados para o pagamento dos credores, e dos 
documentos que comprovem sua viabilidade econômica. 
Cumpridos os requisitos mínimos (art. 48 c/c art. 516, da 

                                                           
4 Cfr. Campinho, Sérgio. Falência e Recuperação de Empresa: O novo 
regime da insolvência empresarial. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 120. 

5 Cfr. Fazzio Júnior, Waldo. Lei de Falências e Recuperação de 
Empresas. São Paulo: Atlas, 2008, p.114. 

6 Art. 51. A petição inicial de recuperação judicial será instruída com: 

I – a exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões 
da crise econômico-financeira; 

II – as demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as 
levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita 
observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de: 

a) balanço patrimonial;  

b) demonstração de resultados acumulados; 

c) demonstração do resultado desde o último exercício social; 

d) relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção; 

III – a relação nominal completa dos credores, inclusive aqueles por obrigação de fazer 
ou de dar, com a indicação do endereço de cada um, a natureza, a classificação e o 
valor atualizado do crédito, discriminando sua origem, o regime dos respectivos 
vencimentos e a indicação dos registros contábeis de cada transação pendente; 

IV – a relação integral dos empregados, em que constem as respectivas funções, 
salários, indenizações e outras parcelas a que têm direito, com o correspondente mês 
de competência, e a discriminação dos valores pendentes de pagamento;  

V – certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas, o ato 
constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores; 
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LRE) o Juiz profere o despacho de processamento e manda 
processar a Recuperação Judicial7.  

O devedor poderá submeter à Recuperação Judicial 
todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não 
vencidos, com exceção daqueles elencados nos §§ 3º e 4º do 
art. 498, da LRE e os créditos tributários. As dívidas 

                                                           
VI – a relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores 
do devedor; 

VII – os extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais 
aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento ou 
em bolsas de valores, emitidos pelas respectivas instituições financeiras; 

VIII – certidões dos cartórios de protestos situados na comarca do domicílio ou sede 
do devedor e naquelas onde possui filial; 

IX – a relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações judiciais em que este figure 
como parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a estimativa dos respectivos 
valores demandados. 

§ 1o Os documentos de escrituração contábil e demais relatórios auxiliares, na forma 
e no suporte previstos em lei, permanecerão à disposição do juízo, do administrador 

judicial e, mediante autorização judicial, de qualquer interessado. 

§ 2o Com relação à exigência prevista no inciso II do caput deste artigo, as 
microempresas e empresas de pequeno porte poderão apresentar livros e escrituração 
contábil simplificados nos termos da legislação específica. 

§ 3o O juiz poderá determinar o depósito em cartório dos documentos a que se referem 
os §§ 1o e 2o deste artigo ou de cópia destes. 

7 Caso o pedido de recuperação interposto pelo devedor não esteja 
devidamente instruído o Juiz concederá prazo para que o devedor 
emende a inicial ou junte o(s) documento(s) faltante(s). Cumprida(s) a(s) 
exigência(s) o Juiz proferirá o despacho de processamento; caso 
contrário, extinguirá o feito sem julgamento do mérito.  

8 Art. 49. (...) 

§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis 
ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel 
cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, 
inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com 
reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e 
prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, 
observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de 
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contraídas após a distribuição do pedido de Recuperação 
Judicial não estarão submetidas à LRE. 

Apresentado o plano de Recuperação, dentro de 60 
(sessenta) dias a contar da publicação do despacho de 
processamento, os credores terão um prazo de 30 (trinta) 
dias para apresentar objeções ao mesmo. Caso não sejam 
apresentadas objeções o Plano reputar-se-á aprovado; sendo, 
no entanto, apresentada(s) objeção(ões), o Juiz convocará 
Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre o Plano. 

Na assembleia geral9 convocada pelo Juiz os credores 
irão deliberar pela aprovação ou não do plano de 
recuperação. Neste caso será decretada a falência do 
devedor, salvo a hipótese descrita no parágrafo 1º, do artigo 
5810 da LRE, em que o Juiz poderá conceder a Recuperação 

                                                           
suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do 
estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial. 

§ 4o Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a importância a que se refere 
o inciso II do art. 86 desta Lei.  

9 A Assembleia conta com a participação de todos os credores sujeitos 
ao plano, dividido em quatro  classes (art. 41, LRE): os de natureza 
trabalhista, os com garantia real, os titulares de créditos enquadrados 
como microempresa ou empresa de pequeno porte e os quirografários, 
com privilégio especial, com privilégio geral ou subordinados. A regra 
para a aprovação do plano de recuperação judicial envolve quórum 
específico de cada uma dessas classes e se baseia em mecanismos 
relativamente complexos para votação e deliberação, que não serão 
objeto de análise deste estudo. 

10 §1º, art. 58, LRE: 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 
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Judicial mesmo tendo sido rejeitado em Assembleia Geral de 
Credores.  

As vantagens em atribuir à aprovação ou não do plano 
de recuperação aos credores são evidentes, pois um 
magistrado não costuma ter intimidade com o business plan, o 
que faz dele um péssimo árbitro da viabilidade do plano.  

O Plano de Recuperação poderá sofrer mudanças do 
apresentado pelo devedor na assembleia geral de credores 
desde que haja concordância daquele e não implique 
diminuição do direito dos ausentes à assembleia. 

Concedida a Recuperação Judicial o art. 61, da LRE 
fixa o prazo de duração que o devedor permanecerá em 
recuperação propriamente dita colocando em práticas as 
medidas estabelecidas no plano aprovado, in verbis: 

 
Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o 
devedor permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram 
todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 
(dois) anos depois da concessão da recuperação judicial. 
 
O prazo fixado no caput do art. 61 limita no tempo o 

efeito processual da decisão concessiva da Recuperação 
Judicial, embora não esteja limitando o efeito e o alcance civil 
da mesma, ou seja, o legislador não determinou qualquer 
limite temporal para o plano, com exceção do pagamento do 

                                                           
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. 
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passivo trabalhista (art. 5411, da LRE)12. Destarte, o processo 
de Recuperação Judicial pode ser encerrado por sentença e 
as obrigações do devedor contidas no Plano de Recuperação 
o suplantarem. 

A concessão da Recuperação Judicial marca o início da 
contagem do prazo de 2 (dois) anos fixado no art. 61, da 
LRE e o descumprimento de qualquer obrigação durante 
este prazo acarretará a convolação da recuperação em 
falência, nos termos do art. 7313, da LRE.  

Na hipótese de o descumprimento ocorrer após o 
trânsito em julgado da sentença de encerramento do 
processo de Recuperação Judicial, o credor poderá requer a 
execução específica do título judicial ou, mesmo, a falência 
do devedor (art. 6214, da LRE). 

                                                           
11 Art. 54. O plano de recuperação judicial não poderá prever prazo superior a 1 
(um) ano para pagamento dos créditos derivados da legislação do trabalho ou 
decorrentes de acidentes de trabalho vencidos até a data do pedido de recuperação 

judicial. 

Parágrafo único. O plano não poderá, ainda, prever prazo superior a 30 (trinta) dias 
para o pagamento, até o limite de 5 (cinco) salários-mínimos por trabalhador, dos 
créditos de natureza estritamente salarial vencidos nos 3 (três) meses anteriores ao 
pedido de recuperação judicial. 

12 Cfr. Mamede, Gladston. Falência e Recuperação de Empresas. São 
Paulo: Altas, 2006, 269. 

13 Art. 73. O juiz decretará a falência durante o processo de recuperação judicial: 

I – por deliberação da assembleia-geral de credores, na forma do art. 42 desta Lei; 

II – pela não apresentação, pelo devedor, do plano de recuperação no prazo do art. 
53 desta Lei; 

III – quando houver sido rejeitado o plano de recuperação, nos termos do § 4o do art. 
56 desta Lei; 

IV – por descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação, 
na forma do § 1o do art. 61 desta Lei. 

14 Art. 62. Após o período previsto no art. 61 desta Lei, no caso de descumprimento 
de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação judicial, qualquer credor 
poderá requerer a execução específica ou a falência com base no art. 94 desta Lei. 
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3. Efeitos da Recuperação Judicial para os Negócios e 
Ações do Devedor.  

 
Distribuído o pedido de Recuperação Judicial o Juiz 

irá efetuar a análise objetiva dos requisitos fixados na LRE 
e, presentes os mesmos, proferirá o despacho de 
processamento. Este inaugura o procedimento verificatório 
da viabilidade da proposta para que se conclua sobre sua 
aprovação, como foi formulada ou modificada, ou sua 
rejeição e consequente falência do devedor. O despacho de 
processamento contém medidas administrativas e medidas 
judiciais propriamente ditas. Neste trabalho serão enfocadas 
apenas as medidas que impactam nos negócios e nas ações 
do devedor. 

Ressalta-se que a distribuição do pedido de 
recuperação acarreta num efeito imediato que incide na livre 
disposição dos bens do devedor, pois a partir deste o 
devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu 
ativo permanente15, salvo evidente utilidade reconhecida 
pelo Juiz, depois de ouvido o comitê16, com exceção 
daqueles previamente relacionados no plano de Recuperação 
Judicial (art. 66, da LRE). Este dispositivo tem como 
objetivo a preservação dos interesses dos credores frente a 
um eventual enfraquecimento injustificado do ativo da 
empresa. Ressalta-se que esta restrição imposta ao devedor 

                                                           
15 Ativo Permanente, como o próprio nome sugere, estão todas as 
aplicações de recursos feitas pela empresa de forma permanente (fixa), 
que são representadas pelos: bens adquiridos para uso da empresa, 
aplicações de recursos na compra de ações ou quotas de outras empresas 
de caráter permanente e aplicação de recursos em despesas que devam 
onerar o resultado de vários exercícios. (consultado em 06.10.2014 no 
endereço: 
http://www.shoji.cnt.br/apostilas/ativo_permanente_imobilizado.pdf) 

16 Sobre o Comitê de Credores ver notas 19 e 20. 
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não impede que sejam negociados livremente os bens do 
ativo circulante17 da empresa. 

 
3.1 Condução da Atividade Empresária 
 
O devedor em Recuperação Judicial não tem 

suprimida sua personalidade jurídica continuando, assim 
existindo como sujeito apto a contrair obrigações e titularizar 
crédito. Permanece, regra geral, na condução dos seus 
negócios durante o processamento da Recuperação Judicial, 
sob a fiscalização do administrador judicial18 que, dentre as 
várias atribuições fixadas no art. 2219 da LRE, tem o poder e 

                                                           
17 De acordo com o artigo 179, I da Lei 6.404/76 o ativo circulante é 
composto pelas disponibilidades, os direitos realizáveis no curso do 
exercício social subsequente e as aplicações de recursos em despesas do 
exercício seguinte. 

18 Art. 21. O administrador judicial será profissional idôneo, preferencialmente 
advogado, economista, administrador de empresas ou contador, ou pessoa jurídica 

especializada. 

Parágrafo único. Se o administrador judicial nomeado for pessoa jurídica, declarar-
se-á, no termo de que trata o art. 33 desta Lei, o nome de profissional responsável 
pela condução do processo de falência ou de recuperação judicial, que não poderá ser 
substituído sem autorização do juiz. 

19 Art. 22. Ao administrador judicial compete, sob a fiscalização do juiz e do Comitê, 
além de outros deveres que esta Lei lhe impõe: 

I – na recuperação judicial e na falência: 

a) enviar correspondência aos credores constantes na relação de que trata o inciso III 
do caput do art. 51, o inciso III do caput do art. 99 ou o inciso II do caput do art. 
105 desta Lei, comunicando a data do pedido de recuperação judicial ou da decretação 
da falência, a natureza, o valor e a classificação dada ao crédito; 

b) fornecer, com presteza, todas as informações pedidas pelos credores interessados; 

c) dar extratos dos livros do devedor, que merecerão fé de ofício, a fim de servirem de 
fundamento nas habilitações e impugnações de créditos; 

d) exigir dos credores, do devedor ou seus administradores quaisquer informações; 

e) elaborar a relação de credores de que trata o § 2o do art. 7o desta Lei; 

f) consolidar o quadro-geral de credores nos termos do art. 18 desta Lei; 
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a competência para pedir informações de todo e qualquer 
ato que interesse ao normal andamento da recuperação, 
examinar lhe a escrituração e auditar suas contas, inclusive 
com o auxílio de profissionais especializados. Suas atividades 
podem contar, ainda, com o acompanhamento do Comitê 
de Credores20 nos termos do disposto no artigo 2721 da LRE. 

                                                           
g) requerer ao juiz convocação da assembleia-geral de credores nos casos previstos nesta 
Lei ou quando entender necessária sua ouvida para a tomada de decisões; 

h) contratar, mediante autorização judicial, profissionais ou empresas especializadas 
para, quando necessário, auxiliá-lo no exercício de suas funções; 

i) manifestar-se nos casos previstos nesta Lei; 

II – na recuperação judicial: 

a) fiscalizar as atividades do devedor e o cumprimento do plano de recuperação 
judicial; 

b) requerer a falência no caso de descumprimento de obrigação assumida no plano de 
recuperação; 

c) apresentar ao juiz, para juntada aos autos, relatório mensal das atividades do 
devedor; 

d) apresentar o relatório sobre a execução do plano de recuperação, de que trata o 
inciso III do caput do art. 63 desta Lei; 

(...) 

20 O Comitê de Credores é um órgão facultativo que será constituído 
por interesse dos credores em Assembleia Geral de Credores (“Art. 35. 
A assembleia-geral de credores terá por atribuições deliberar sobre: I – na recuperação 
judicial: (...) b) a constituição do Comitê de Credores, a escolha de seus membros e 
sua substituição”). 

21 Art. 27. O Comitê de Credores terá as seguintes atribuições, além de outras 
previstas nesta Lei: 

I – na recuperação judicial e na falência:  

a) fiscalizar as atividades e examinar as contas do administrador judicial; 

b) zelar pelo bom andamento do processo e pelo cumprimento da lei; 

c) comunicar ao juiz, caso detecte violação dos direitos ou prejuízo aos interesses dos 
credores; 

d) apurar e emitir parecer sobre quaisquer reclamações dos interessados; 

e) requerer ao juiz a convocação da assembleia-geral de credores; 
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Assim, tanto o administrador judicial, quanto o 
Comitê de Credores, se houver, não têm poder de condução 
dos negócios do devedor, apenas poder de fiscalização, 
voltado para evitar a prática de atos que desrespeitem os 
objetivos da Recuperação Judicial22. 

Todavia o art. 64 da LRE prevê hipóteses nas quais o 
devedor ou seus administradores podem ser afastados da 
condução da atividade empresarial, in verbis: 

 
“Art. 64. Durante o procedimento de recuperação judicial, o 
devedor ou seus administradores serão mantidos na condução da 
atividade empresarial, sob fiscalização do Comitê, se houver, e 
do administrador judicial, salvo se qualquer deles: 
I – houver sido condenado em sentença penal transitada em 
julgado por crime cometido em recuperação judicial ou falência 
anteriores ou por crime contra o patrimônio, a economia popular 
ou a ordem econômica previstos na legislação vigente; 
II – houver indícios veementes de ter cometido crime previsto 
nesta Lei; 
III – houver agido com dolo, simulação ou fraude contra os 
interesses de seus credores; 
IV – houver praticado qualquer das seguintes condutas: 

                                                           
f) manifestar-se nas hipóteses previstas nesta Lei; 

II – na recuperação judicial: 

a) fiscalizar a administração das atividades do devedor, apresentando, a cada 30 

(trinta) dias, relatório de sua situação; 

b) fiscalizar a execução do plano de recuperação judicial; 

c) submeter à autorização do juiz, quando ocorrer o afastamento do devedor nas 
hipóteses previstas nesta Lei, a alienação de bens do ativo permanente, a constituição 
de ônus reais e outras garantias, bem como atos de endividamento necessários à 
continuação da atividade empresarial durante o período que antecede a aprovação do 
plano de recuperação judicial. 

22 Cfr. Mamede, Gladston. Falência e Recuperação de Empresas. São 
Paulo: Altas, 2006, 272. 
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a) efetuar gastos pessoais manifestamente excessivos em relação 
a sua situação patrimonial; 
b) efetuar despesas injustificáveis por sua natureza ou vulto, em 
relação ao capital ou gênero do negócio, ao movimento das 
operações e a outras circunstâncias análogas; 
c) descapitalizar injustificadamente a empresa ou realizar 
operações prejudiciais ao seu funcionamento regular; 
d) simular ou omitir créditos ao apresentar a relação de que trata 
o inciso III do caput do art. 51 desta Lei, sem relevante razão 
de direito ou amparo de decisão judicial; 
V – negar-se a prestar informações solicitadas pelo 
administrador judicial ou pelos demais membros do Comitê; 
VI – tiver seu afastamento previsto no plano de recuperação 
judicial.” 
 
Destituído o administrador do devedor23 pelo Juiz 

aquele será substituído na forma prevista nos atos 
constitutivos do devedor ou do plano de Recuperação 
Judicial, conforme o caso. Se o afastamento for o do 
devedor24, o Juiz convocará a Assembleia Geral de Credores 
para deliberar sobre o nome do gestor judicial que assumirá 
a administração das atividades do devedor, aplicando-se, no 
que couberem, todas as normas sobre deveres25, 

                                                           
23 Neste caso o devedor possui personalidade jurídica, ou seja, será ou 
uma sociedade empresária ou uma empresa individual de 
responsabilidade limitada. 

24 Neste caso o devedor é o empresário que desenvolve sua atividade em 
nome próprio. Não possui personalidade jurídica; é apenas equiparado 
a pessoa jurídica para fins tributários.  

25 Art. 23. O administrador judicial que não apresentar, no prazo estabelecido, suas 
contas ou qualquer dos relatórios previstos nesta Lei será intimado pessoalmente a 
fazê-lo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de desobediência. 

Parágrafo único. Decorrido o prazo do caput deste artigo, o juiz destituirá o 
administrador judicial e nomeará substituto para elaborar relatórios ou organizar as 
contas, explicitando as responsabilidades de seu antecessor. 
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impedimentos26 e remuneração27 do administrador judicial. 
No interregno entre o afastamento do devedor e a nomeação 

                                                           
26 Art. 30. Não poderá integrar o Comitê ou exercer as funções de administrador 
judicial quem, nos últimos 5 (cinco) anos, no exercício do cargo de administrador 
judicial ou de membro do Comitê em falência ou recuperação judicial anterior, foi 
destituído, deixou de prestar contas dentro dos prazos legais ou teve a prestação de 
contas desaprovada. 

§ 1o Ficará também impedido de integrar o Comitê ou exercer a função de 
administrador judicial quem tiver relação de parentesco ou afinidade até o 3o (terceiro) 
grau com o devedor, seus administradores, controladores ou representantes legais ou 
deles for amigo, inimigo ou dependente. 

§ 2o O devedor, qualquer credor ou o Ministério Público poderá requerer ao juiz a 
substituição do administrador judicial ou dos membros do Comitê nomeados em 
desobediência aos preceitos desta Lei. 

§ 3o O juiz decidirá, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sobre o requerimento do 

§ 2o deste artigo. 

27 Art. 24. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do 
administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de 
complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de 
atividades semelhantes. 

§ 1o Em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% 
(cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do 
valor de venda dos bens na falência. 

§ 2o Será reservado 40% (quarenta por cento) do montante devido ao administrador 
judicial para pagamento após atendimento do previsto nos arts. 154 e 155 desta Lei. 

§ 3o O administrador judicial substituído será remunerado proporcionalmente ao 
trabalho realizado, salvo se renunciar sem relevante razão ou for destituído de suas 
funções por desídia, culpa, dolo ou descumprimento das obrigações fixadas nesta Lei, 
hipóteses em que não terá direito à remuneração.  

§ 4o Também não terá direito a remuneração o administrador que tiver suas contas 
desaprovadas.  

§ 5o A remuneração do administrador judicial fica reduzida ao limite de 2% (dois 
por cento), no caso de microempresas e empresas de pequeno porte. (Incluído pela Lei 
Complementar nº 147, de 2014) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp147.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp147.htm#art5
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do gestor judicial, o administrador judicial excepcionalmente 
exercerá as funções de gestor28. 
 
3.1.1 Dispensa da Apresentação de Certidão Negativa 

 
Nos termos do disposto no artigo 52, II, da LRE o 

Juiz determinará a dispensa da apresentação de qualquer 
certidão negativa para que o devedor exerça suas atividades, 
exceto para a contratação com o Poder Público ou para o 
recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou 
creditícios. Desta forma, mais uma vez o legislador 
privilegiou determinados credores, neste caso, o Poder 
Público. 

O art. 52, II, prescreve, ainda, que em todos os atos, 
contratos e documentos firmados o devedor deverá 
acrescentar após o seu nome empresarial, a expressão “em 
recuperação judicial” (art. 69, LRE). O Juiz determinará 
mediante ofício dirigido ao Registro Público das Empresas 
Mercantis (RPEM) que faça a anotação nos registros do 
devedor que o mesmo se encontra em processo de 
Recuperação Judicial. O objetivo é dar publicidade ao 
mercado da condição do devedor. A omissão dessas 
expressões implica responsabilidade civil direta e pessoal do 
administrador que tiver representado o devedor em 
recuperação no ato em que ela se verificou29. 
 
3.1.2 Suspensão das Ações e Execuções contra o Devedor.  

 
A LRE estabelece o prazo de 180 (cento e oitenta) dias 

a contar da publicação do edital anunciando o deferimento 

                                                           
28 Cfr. Vigil Neto, Luiz Inácio. Teoria Falimentar e Regimes 
Recuperatórios – Estudos sobre a Lei nº 11.101/05. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado Editora, 2008, p.180. 

29 Cfr. Coelho, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. Vol. 3. São 
Paulo: Saraiva, 2014, p. 441-442. 
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do processamento da recuperação (§ 4º, art. 6º c/c § 1º, do 
art. 52, LRE), quando então se suspendem as ações e 
execuções contra o devedor que tiver requerido a 
Recuperação Judicial, ressalvadas as ações que demandarem 
quantia ilíquida30, as referentes aos credores elencados nos 
§§ 3º e 4º do art. 49, da LRE e as execuções fiscais (art. 6º, § 
7º31, LRE). Esses credores podem fazer uso de suas ações e 
execuções para os recebimentos que lhe são devidos. 

Ressalta-se que os credores elencados no § 3º, do art. 
49, no entanto, durante o período de suspensão, não 
poderão retirar do devedor os bens objeto dos contratos 
excepcionados. Essa proibição tem como objetivo manter a 
atividade produtiva do devedor durante o prazo de 
suspensão.  

Nesse sentido: 
 
AGRAVO REGIMENTAL. LIMINAR. 
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DÚVIDA 
ACERCA DA COMPETÊNCIA PARA O 
JULGAMENTO DO PEDIDO DE 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO DE 
SUSPENSÃO DE 180 DIAS EXCEDIDO. 
CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM 
RESERVA DE DOMÍNIO. MANUTENÇÃO DOS 
BENS OBJETO DO CONTRATO NA POSSE DO 
DEVEDOR. EXCESSO DE PRAZO NÃO 
ATRIBUÍVEL AO DEVEDOR. 1. Nos termos do art. 
49, § 3º, da Lei 11.101/2005, o credor titular da 
posição de proprietário em contrato de compra e 

                                                           
30 Cfr. Gladston Mamede (in Falência e Recuperação de Empresas. São 
Paulo: Altas, 2006, p.76) as ações que demandarem quantia ilíquida serão 
atraídas para o juízo da recuperação judicial após a formação do título 
judicial. 

31 Art. 6º, § 7o As execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento 
da recuperação judicial, ressalvada a concessão de parcelamento nos termos do Código 
Tributário Nacional e da legislação ordinária específica. 
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venda com reserva de domínio não se sujeita aos 
efeitos da recuperação judicial, sendo vedada, 
porém, a retirada dos bens objeto do contrato do 
estabelecimento do devedor, no prazo de 180 dias 
a que alude o art. 6º, § 4º, da mesma lei. 2. Essa 
proibição de retirada dos bens do estabelecimento do devedor tem 
como objetivo manter a atividade produtiva da sociedade ao 
menos até a votação do plano de recuperação judicial. 3. No caso 
dos autos, como o processamento da recuperação judicial foi 
deferido em 14.10.2010, o prazo de 180 dias previsto na Lei 
de Falências já se esgotou. Cumpre frisar, porém, que o 
escoamento do prazo sem a apresentação do plano de recuperação 
judicial não se deveu a negligência da suscitante, mas sim à 
determinação da suspensão do processo de recuperação em vista 
de dúvida surgida acerca da competência para o julgamento do 
feito. 4. Diante disso, como não se pode imputar à 
sociedade recuperanda o descumprimento do 
prazo de 180 dias, e tendo em conta que o 
deferimento imediato do pedido de busca e 
apreensão coloca em risco o funcionamento da 
sociedade e o futuro plano de recuperação 
judicial, já que os bens objeto do contrato de 
compra e venda com reserva de domínio, no caso, 
são o "coração de uma usina de açúcar e álcool", 
mostra-se correta a manutenção dos referidos 
bens na posse da suscitante, até ulterior 
deliberação. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(AgRg no CC 119337/MG AGRAVO 
REGIMENTAL NO CONFLITO DE 
COMPETÊNCIA 2011/0241236-2; Julgado em 
08/02/2012)32. Grifei. 
 
As execuções fiscais também não se sujeitam a essa 

suspensão, com a previsão de que as Fazendas Públicas e o 

                                                           
32 Consultado em 29/09/2014 no endereço: http://www.stj.jus.br. 
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INSS poderão deferir o parcelamento de seus créditos em 
sede de Recuperação Judicial. No entanto, o Poder Judiciário 
tem se posicionado no seguinte sentido: 

 
PROCESSUAL CIVIL.  AGRAVO 
REGIMENTAL. CONFLITO DE 
COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE CUSTAS 
JUDICIAIS NO ÂMBITO TRABALHISTA. 
NATUREZA FISCAL. DEFERIMENTO DA 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA 
EXECUÇÃO FISCAL. NÃO OCORRÊNCIA. 
ART. 6º, § 7º, DA LEI Nº 11.101/05, COM A 
RESSALVA NELE PREVISTA. PRÁTICA DE 
ATOS QUE COMPROMETAM O PATRIMÔNIO 
DO DEVEDOR OU EXCLUAM PARTE DELE 
DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
IMPOSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE 
PARCELAMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO 
DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
PRECEDENTES. 1. Em regra, uma vez deferido o 
processamento ou, a fortiori, aprovado o plano de recuperação 
judicial, revela-se incabível o prosseguimento 
automático das execuções individuais, mesmo 
após decorrido o prazo de 180 dias previsto no art. 
6º, § 4, da Lei 11.101/2005. Precedentes. (...) 3. O 
deferimento da recuperação judicial não suspende a execução 
fiscal, porém não é permitido ao Juízo no qual essa 
se processa a prática de atos que comprometam o 
patrimônio do devedor ou excluam parte dele do 
processo de recuperação judicial. 4. Convém observar 
que, caso a execução fiscal prossiga, a empresa em recuperação 
não poderá se valer de importante incentivo da lei, qual seja, o 
parcelamento, modalidade que suspende a exigibilidade do 
crédito tributário (art. 151, I do CTN). 5. O artigo 187 do 
CTN trata da preferência da execução fiscal sobre outros 
créditos habilitados e inexiste ofensa a esse dispositivo ante a 
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concessão do parcelamento fiscal, visto que o crédito continua com 
seus privilégios, mas passa a ser recolhido de maneira diferida, 
justamente para se garantir à empresa em situação de 
recuperação judicial a possibilidade de adimplir a obrigação 
tributária de maneira íntegra 6. Agravo regimental não provido. 
(AgRg no CC 116594/GO; AGRAVO 
REGIMENTAL NO CONFLITO DE 
COMPETÊNCIA 2011/0073401-0; Julgado em 
14/03/201233) Grifei. 
 
O legislador se preocupou em suspender as ações que 

poderiam afetar a manutenção do negócio do devedor, 
ressalvou outras, mas na prática o judiciário, conforme 
ementas acima transcritas, tem valorizado o Princípio da 
Preservação da Empresa, ampliando algumas prerrogativas 
do devedor em processo de Recuperação Judicial como a 
manutenção em poder do devedor dos bens indispensáveis 
às suas atividades além do prazo “improrrogável” de 180 
dias, bem como não permitindo nas execuções fiscais a 
prática de atos que comprometam ou excluam parte do 
patrimônio do devedor. 

Desta forma, poderá o período de 180 dias que a 
empresa está “blindada” contra uma enxurrada de 
cobranças, dando-lhe algum fôlego para sobrevivência34 ser 
prorrogado mediante decisão judicial em determinadas 
circunstâncias a partir da análise do caso concreto. Esta 
prerrogativa do devedor visa assegurar que o seu patrimônio 
fique afastado dos efeitos advindos de processos de 

                                                           
33 Consultado em 29.09.2014 no endereço: http://www.stj.jus.br. 

34 Cfr. Pinheiro, Armando Castelar; Saddi, Jairo. Direito, Economia e 
Mercados. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, p. 210-211. 
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execução, bem como dos outros tipos de processos que 
possam influenciar o desempenho das suas atividades35. 

Corroborando as decisões acima que ampliaram o 
prazo de 180 dias fixado no § 4º do art. 6º, LRE aos créditos 
excluídos do processo de Recuperação Judicial, transcreve-
se a decisão abaixo relacionada a crédito sujeito aos seus 
efeitos36: 

 
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO POSITIVO DE 
COMPETÊNCIA. JUÍZO DE DIREITO E JUÍZO 
DO TRABALHO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
PROCESSAMENTO DEFERIDO. 
NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DAS AÇÕES 
E EXECUÇÕES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. 1. 
Uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, ao 
Juízo Laboral compete tão-somente a análise da matéria 
referente à relação de trabalho, vedada a alienação ou 
disponibilização do ativo em ação cautelar ou reclamação 
trabalhista. 2. É que são dois valores a serem 
ponderados, a manutenção ou tentativa de 
soerguimento da empresa em recuperação, com 
todas as conseqüências sociais e econômicas dai 
decorrentes - como, por exemplo, a preservação de empregos, 
o giro comercial da recuperanda e o tratamento igual aos credores 
da mesma classe, na busca da "melhor solução para todos" -, e, 
de outro lado, o pagamento dos créditos 
trabalhistas reconhecidos perante a justiça 
laboral. 3. Em regra, uma vez deferido o 
processamento ou, a fortiori, aprovado o plano de 

                                                           
35 Cfr. Souza. Marcelo Papaléo. A Lei de Recuperação e Falência e as 
suas consequências no Direito e no Processo do Trabalho. São Paulo: 
LTr, 2009, p. 175. 

36 Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data 
do pedido, ainda que não vencidos.  



40 | 10 anos da Lei de falências e Recuperação judicial de empresas 
 
 

recuperação judicial, revela-se incabível o 
prosseguimento automático das execuções 
individuais, mesmo após decorrido o prazo de 180 
dias previsto no art. 6º, § 4, da Lei 11.101/2005. 4. 
Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de 
Direito da Vara de Falências e Recuperações Judiciais do 
Distrito Federal. (CC 112799/DF CONFLITO DE 
COMPETENCIA 2010/0117928-8; Julgado em 
14/03/2011)37. Grifei e sublinhe. 
 
Destarte, da análise das decisões proferidas pelo 

Superior Tribunal de Justiça verifica-se que o judiciário tem 
resguardado a tentativa de soerguimento da empresa em 
recuperação, com todas as conseqüências sociais e 
econômicas dai decorrentes em relação ao que determina a 
letra “fria” da LRE. 

Entretanto, regra geral, após o decurso do prazo de 
180 dias, restabelece-se o direito dos credores de iniciar ou 
continuar suas ações e execuções, independentemente de 
pronunciamento judicial, salvo se aprovado o Plano de 
Recuperação situação que implicará novação dos créditos 
anteriores ao pedido e obrigará o devedor e todos os 
credores a ele sujeitos38, não havendo assim interesse no 
prosseguimento de ações e execuções, salvo eventual pedido 
de desistência deferido pelo Juiz (§ 4º do art. 5239, da LRE). 

Mister ressaltar que os efeitos acima trabalhados não 
se aplicam aos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso 
do devedor, ou seja, os credores do devedor em 
Recuperação Judicial conservam seus direitos e privilégios 

                                                           
37 Consultado em 29.09.2014 no endereço: http://www.stj.jus.br. 

38 Ver item 4.1. 

39 Art. 52, § 4o O devedor não poderá desistir do pedido de recuperação judicial após 
o deferimento de seu processamento, salvo se obtiver aprovação da desistência na 
assembleia-geral de credores. 
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contra eles (§ 1º, art. 4940, LRE), tanto na fase de 
processamento, quanto após concedida a recuperação. Isto 
significa que os coobrigados, avalistas, fiadores, em regra, 
não poderão se valer das prerrogativas decorrentes da 
novação operada a partir da concessão da Recuperação 
Judicial e irão suportar o sacrifício direto representado pela 
Recuperação Judicial do devedor. 

Assim, como frequentemente a garantia de terceiro é 
feita pelo(s) sócio(s) do devedor, este(s) poderá(ão) ser 
executado(s) após o vencimento normal da dívida. Na 
hipótese de pagamento, ficará(ão) sujeito(s) ao que vier a ser 
aprovado no Plano de Recuperação. 

Nesse sentido: 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
NOVAÇÃO. CONDIÇÃO RESOLUTIVA. 
SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. 1. A novação 
operada pelo plano de recuperação fica sujeita a condição 
resolutiva, nos termos do art. 61 da Lei n.º 11.101/05. 2. 
Não se suspendem as execuções individuais 
direcionadas aos avalistas de título cujo devedor 
principal é sociedade em recuperação judicial. 3. 
Precedentes específicos desta Corte. 4. Não apresentação pela 
parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os 
fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 5. 
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg 
no REsp 1334284/MT; AGRAVO REGIMENTAL 
NO RECURSO ESPECIAL 2012/0145873-7; Julgado 
em 02/09/2014)41. Grifei. 
 

                                                           
40 § 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus 
direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de 
regresso. 

41 Consultado em 02/10/2014 no endereço: http://www.stj.jus.br. 
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DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO 
DO PLANO. NOVAÇÃO SUI GENERIS. 
EFEITOS SOBRE TERCEIROS COOBRIGADOS. 
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. 
DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DAS 
GARANTIAS. ARTS. 49, § 1º E 59, CAPUT, DA 
LEI N. 11.101/2005. 1. A novação prevista na lei civil é 
bem diversa daquela disciplinada na Lei n. 11.101/2005. Se 
a novação civil faz, como regra, extinguir as garantias da dívida, 
inclusive as reais prestadas por terceiros estranhos ao pacto (art. 
364 do Código Civil), a novação decorrente do plano de 
recuperação traz como regra, ao reverso, a manutenção das 
garantias (art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005), sobretudo 
as reais, as quais só serão suprimidas ou substituídas "mediante 
aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia", por 
ocasião da alienação do bem gravado (art. 50, § 1º). Assim, o 
plano de recuperação judicial opera uma novação sui generis e 
sempre sujeita a uma condição resolutiva, que é o eventual 
descumprimento do que ficou acertado no plano (art. 61, § 2º, 
da Lei n. 11.101/2005). 2. Portanto, muito embora o 
plano de recuperação judicial opere novação das 
dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou 
fidejussórias, de regra, são preservadas, 
circunstância que possibilita ao credor exercer 
seus direitos contra terceiros garantidores e 
impõe a manutenção das ações e execuções 
aforadas em face de fiadores, avalistas ou 
coobrigados em geral. 3. Deveras, não haveria 
lógica no sistema se a conservação dos direitos e 
privilégios dos credores contra coobrigados, 
fiadores e obrigados de regresso (art. 49, § 1º, da 
Lei n. 11.101/2005) dissesse respeito apenas ao 
interregno temporal que medeia o deferimento da 
recuperação e a aprovação do plano, cessando tais 
direitos após a concessão definitiva com a 
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homologação judicial. 4. Recurso especial não provido. 
(REsp 1326888/RS; RECURSO ESPECIAL 
2012/0116271-2; Julgado em 08/04/2014)42. Grifei e 
sublinhei. 

 
Desta forma, de acordo com os ensinamentos de 

Manoel Justino Bezerra Filho43, se acaso o recuperando 
pretender a liberação dos coobrigados, deverá fazer constar 
tal disposição no plano de recuperação. Em tal caso, se 
aprovado o plano, estarão liberados os coobrigados dos 
credores constantes do plano, tenham ou não tais credores 
comparecido à Assembleia Geral de Credores, tenham ou 
não concordado com tal aspecto do plano, vez que o plano 
aprovado obriga todos os credores a ele sujeitos. Esta 
situação não se aplica aos credores com garantia real, pois, 
neste caso, o legislador estabeleceu no § 1o , do art. 50 que é 
necessária a sua aprovação expressa. 
 
3.1.3 Apresentação Mensal de Contas Demonstrativas 

 
O devedor deverá apresentar mensalmente contas 

demonstrativas das suas atividades ao juízo em que tramita 
o processo de recuperação durante todo o seu 
processamento, sob pena de destituição de seus 
administradores (inciso IV, Art. 52, LRE)44. 
 
3.2. Apresentação das Certidões Negativas para Concessão 
da Recuperação Judicial 

 

                                                           
42 Consultado em 02/10/2014 no endereço: http://www.stj.jus.br. 

43 In Lei de Recuperação de Empresas e Falência – Lei 11.101/2005-
Comentada artigo por artigo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2013, p. 141. 

44 A destituição dos administradores no caso de descumprimento desta 
obrigação seguirá o disposto no artigo 64, da LRE. Vide item 3.1. 
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O art. 57, da LRE estabelece, in verbis: 
 
Art. 57. Após a juntada aos autos do plano aprovado pela 
assembleia-geral de credores ou decorrido o prazo previsto no art. 
55 desta Lei sem objeção de credores, o devedor apresentará 
certidões negativas de débitos tributários nos termos dos arts. 
151, 205, 206 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional. 
 
Conforme disposto no artigo supra transcrito, juntado 

aos autos do processo de Recuperação Judicial o plano de 
recuperação aprovado pela assembleia geral de credores ou 
decorrido o prazo para que eles formalizassem suas 
eventuais objeções sem que, entretanto, tenha ocorrido 
qualquer contrariedade o devedor deve apresentar as 
certidões negativas de débitos tributários. 

É facultado ao devedor atender a exigência 
apresentando o que na prática se denomina de “certidão 
positiva com efeito de negativa”, ou seja, certidão de que 
conste a existência de débitos tributários ainda não vencidos, 
em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada 
a penhora ou cuja exigibilidade do crédito tributário 
encontre-se suspensa. 

No entanto, a realidade demonstra que o devedor que 
requer a Recuperação Judicial dificilmente conseguirá 
apresentar as certidões negativas e/ou as certidões positivas 
com efeito de negativas. 

O legislador consciente dessa realidade fixou norma 
programática no artigo 68, da LRE prevendo, in verbis: 

 
Art. 68. As Fazendas Públicas e o Instituto Nacional do 
Seguro Social – INSS poderão deferir, nos termos da legislação 
específica, parcelamento de seus créditos, em sede de recuperação 
judicial, de acordo com os parâmetros estabelecidos na Lei no 
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário 
Nacional. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm#art151
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm#art151
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm#art205
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm
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Parágrafo único.  As microempresas e empresas de pequeno 
porte farão jus a prazos 20% (vinte por cento) superiores àqueles 
regularmente concedidos às demais empresas. 
 
A promulgação de leis específicas disciplinando as 

condições do parcelamento para o devedor em processo de 
Recuperação Judicial somente ocorreram a partir da Lei nº 
13.043, de 2014 que disciplinou o parcelamento de tributos 
federais.  

Diante da omissão legislativa, no hiato entre a entrada 
em vigência da LRE em 2005 e a Lei nº 13.043, de 2014 o 
entendimento do Judiciário se consolidou no sentido de 
dispensar a apresentação das certidões negativas conforme 
tese do STJ abaixo transcrita: 

 
É inexigível certidão de regularidade fiscal para o deferimento 
da recuperação judicial, enquanto não editada legislação 
específica que discipline o parcelamento tributário no âmbito do 
referido regime. (AgRg na MC 023499/RS, Rel. Ministro 
HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro 
MAURO CAMPBELL MARQUES,SEGUNDA 
TURMA,Julgado em 18/12/2014) 
 
Reforçando o entendimento do STJ, a doutrina é 

pacífica no sentido de que a decretação da falência não é 
prevista para a falta de exibição das certidões porque, 
presume-se, não quis o legislador que a ausência de 
apresentação das certidões gerasse pena tão grave ao 
devedor, muito embora preveja que a concessão da 
Recuperação Judicial dependa de sua apresentação45. 

A partir da Lei nº 13.043, de 2014, no entanto, o 
devedor em processo de recuperação judicial passou a ter a 
prerrogativa de parcelar o passivo tributário em até 84 

                                                           
45 Cfr. Campinho, Sérgio. Falência e Recuperação de Empresa: O novo 
regime da insolvência empresarial. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 167. 

http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?i=1&b=ACOR&livre=(('AGRMC'.clas.+e+@num='023499')+ou+('AGRG%20NA%20MC'+adj+'023499'.suce.))&thesaurus=JURIDICO
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?i=1&b=ACOR&livre=(('AGRMC'.clas.+e+@num='023499')+ou+('AGRG%20NA%20MC'+adj+'023499'.suce.))&thesaurus=JURIDICO
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?i=1&b=ACOR&livre=(('AGRMC'.clas.+e+@num='023499')+ou+('AGRG%20NA%20MC'+adj+'023499'.suce.))&thesaurus=JURIDICO
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(oitenta e quatro) meses. Ocorre que este parcelamento 
aplica-se a totalidade dos débitos do devedor constituídos ou 
não, inscritos ou não em dívida ativa da União, mesmo que 
discutidos em ação proposta pelo sujeito passivo ou em fase 
de execução fiscal já ajuizada, ressalvados exclusivamente os 
débitos incluídos em parcelamentos regidos por outras leis.  

Além disso, no caso dos débitos se encontrarem em 
discussão administrativa ou judicial, submetidos ou não à 
causa legal de suspensão de exigibilidade, o sujeito passivo 
deverá comprovar expressamente que desistiu de forma 
irrevogável da impugnação ou do recurso interposto ou da 
ação judicial e, cumulativamente, renunciou a quaisquer 
alegações de direitos sobre as quais se fundem a ação judicial 
e o recurso administrativo. 

Essas exigências, criadas pela lei e repetidas na portaria 
regulamentadora, são de constitucionalidade duvidosa. Em 
ambos os casos, impor ao contribuinte a renúncia ou ônus 
para o exercício de um direito que a Constituição da 
República lhe assegura, pode significar legislar de forma 
abusiva. 

Destarte, parece, a partir de um exame mais acurado 
da questão, que a simples edição de lei especial, da forma 
como foi disposta, não resolve a questão. 

Além do que, o problema do parcelamento continua 
no que diz respeito às dívidas fiscais estaduais e municipais. 

O Poder Judiciário ainda não mudou o entendimento 
e tem avaliado avaliar caso a caso a situação do devedor 
deferindo ou não a Recuperação Judicial caso o devedor se 
encontre impedido de apresentar as certidões negativas ou 
positivas com efeito de negativas.  Nesse sentido tem sido o 
posicionamento do judiciário: 

 
AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 
FALÊNCIA. DÉBITOS FISCAIS. 
DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO 
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DE CERTIDÕES DE DÉBITOS FISCAIS PARA 
A CONCESSÃO DE  RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. O superior Tribunal de Justiça e o 
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul vêm 
decidido de forma diversa, flexibilizando a 
interpretação das normas antes elencadas (art. 191-A 
do CTN, e o art. 57 da Lei 11.101/05), a fim de se 
atender a função social da empresa, sem que seja 
decretada a quebra desta tão somente em razão da não 
apresentação das certidões de débito fiscal, com o 
intuito de beneficiar não só a própria recuperanda, 
como também os seus credores. Assim, a apresentação 
de certidão negativa de débitos fiscais pelo 
contribuinte não é condição imposta ao deferimento 
do seu pedido de recuperação judicial. NEGARAM 
PROVIMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 
70063908404, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 
do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado 
em 28/05/2015)46 
 
Destarte, entendemos que apesar da existência da Lei 

nº 13.043, de 2014, cuja adesão do devedor atenderia às 
exigências dos arts. 191-A do Código Tributário Nacional e 
57 e 58 da LRE percebemos que a tendência do Judiciário 
Brasileiro é manter o entendimento da suspensão temporária 
dessa obrigação do devedor para fins de obtenção da 
Recuperação Judicial. 

 
4. Efeitos da Concessão da Recuperação Judicial para 
o Devedor.  

 
A partir da concessão da Recuperação Judicial o 

devedor iniciará a colocar em prática os remédios 
contemplados no Plano de Recuperação o que poderá alterar 

                                                           
46 Consultado em 17/05/2016  no endereço: http://www.tjrs.jus.br/. 
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significativamente a situação da empresa, nos moldes que 
tenham sido previstos e aprovados para sua recuperação. 
Não iremos abordar estas situações, v.g., mudança de tipo 
societário, mudança na administração societária, cisão, fusão 
ou incorporação, pois a relação e a combinação delas são 
infinitas.  

Em síntese, concedida a recuperação do devedor a sua 
situação patrimonial corresponderá à estrutura construída no 
respectivo plano recuperatório. Isso afetará não só o 
devedor, mas também os seus credores e negócios. 

Os credores sujeitos aos efeitos do Plano de 
Recuperação serão atingidos, conforme o caso, pela 
alteração nos prazos de vencimento, nos valores dos 
créditos, etc..., pois o plano de Recuperação Judicial objeto 
de decisão concessiva por parte do Judiciário implica a 
novação destes e obriga o devedor e todos os credores a ele 
sujeitos (art. 59, da LRE), conforme se tratará no item 4.1.  

Inovação relevante introduzida pela LRE é que os 
créditos decorrentes de obrigações contraídas durante a 
Recuperação Judicial serão considerados extraconcursais no 
caso de o devedor falir47. Isso estimula a injeção de capital 
nas empresas em dificuldade e é fundamental para que 
aquelas que estão em crise continuem operando. Ademais, 
os credores que se mantiverem como fornecedores de bens 
ou serviços após o pedido de Recuperação Judicial terão uma 
promoção no concurso de credores: passarão da qualidade 

                                                           
47 Art. 67. Os créditos decorrentes de obrigações contraídas pelo devedor durante a 
recuperação judicial, inclusive aqueles relativos a despesas com fornecedores de bens ou 
serviços e contratos de mútuo, serão considerados extraconcursais, em caso de 
decretação de falência, respeitada, no que couber, a ordem estabelecida no art. 83 desta 
Lei. 

Parágrafo único. Os créditos quirografários sujeitos à recuperação judicial pertencentes 
a fornecedores de bens ou serviços que continuarem a provê-los normalmente após o 
pedido de recuperação judicial terão privilégio geral de recebimento em caso de 
decretação de falência, no limite do valor dos bens ou serviços fornecidos durante o 
período da recuperação. 
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de credores quirografários para credores com privilégio geral 
de recebimento no caso de decretação da falência48. 

 
Nesse sentido: 
DIREITO FALIMENTAR. RECURSO ESPECIAL. 
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO 
IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. 
CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS. ATOS 
JURÍDICOS PRATICADOS DEPOIS DE 
DEFERIDO O PROCESSAMENTO DA 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE 
AUTOFALÊNCIA FORMULADO EM 
MOMENTO ANTERIOR À APRESENTAÇÃO 
DO PLANO DE REERGUIMENTO DA 
EMPRESA. RECONHECIMENTO DA 
NATUREZA EXTRACONCURSAL DOS 
CRÉDITOS. ARTIGOS ANALISADOS: 47, 52, 67 
E 84 DA LEI 11.101/2005. 1- Agravo de instrumento 
distribuído em 7/10/2011. Recurso especial concluso ao 
Gabinete em 17/9/2013. 2- Controvérsia que se cinge em 
definir se podem ser classificados como extraconcursais créditos 
originários de negócios jurídicos realizados no período 
compreendido entre a data da protocolização do pedido de 
processamento da recuperação judicial e a data do pedido de 
falência. 3- A existência de fundamento do acórdão recorrido 
não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas 
conclusões - impede a apreciação do recurso especial. 4- O ato 
que deflagra a propagação dos principais efeitos da recuperação 
judicial é a decisão que defere o pedido de seu processamento. É 
ele que confere, também, publicidade à situação de crise 
econômico-financeira da sociedade. 5- Ainda que a recuperação 
judicial se mostre inviável e, por qualquer motivo, seja convolada 
em falência, como no particular, é salutar reconhecer que 

                                                           
48 Pinheiro, Armando Castelar; Saddi, Jairo. Direito, Economia e 
Mercados. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, p. 211. 
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quem negociou com o devedor a partir do 
momento em que se evidenciou a situação de 
crise - data do deferimento do pedido de 
processamento da recuperação judicial - 
colaborou sobremaneira com a tentativa de 
reerguimento da sociedade e, portanto, deve 
ocupar uma posição privilegiada na fila de 
credores. 6- Atribuir precedência na ordem de 
pagamento àqueles que participarem ativamente 
do processo de soerguimento da empresa, na 
hipótese de quebra do devedor, foi a maneira 
encontrada pelo legislador para compensar o 
incremento do risco experimentado. 7- Recurso 
especial parcialmente provido. (REsp 1398092/SC 
RECURSO ESPECIAL 2013/0265793-2; Julgado em 
06/05/2014)49. Grifei e sublinhei. 
 

4.1 Novação. 
 
Conforme referido no item anterior a concessão da 

Recuperação Judicial implica na novação de todos os 
créditos sujeitos ao pedido. Ressalta-se, no entanto, que se 
trata de novação atípica, pois diferentemente da novação 
prevista nos arts. 36050 c/c 36451 ambos do Código Civil 

                                                           
49 Consultado em 29/09/2014 no endereço: http://www.stj.jus.br. 

50 Art. 360. Dá-se a novação: 

I - quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a 
anterior; 

II - quando novo devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor; 

III - quando, em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, 
ficando o devedor quite com este. 

51 Art. 364. A novação extingue os acessórios e garantias da dívida, 
sempre que não houver estipulação em contrário. Não aproveitará, 
contudo, ao credor ressalvar o penhor, a hipoteca ou a anticrese, se os 
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Brasileiro (Lei 10.406/2002), a novação prevista no art. 59, 
LRE estabelece (i) que decretada a falência, os credores terão 
reconstituídos seus direitos e garantias nas condições 
originalmente contratadas, deduzidos os valores 
eventualmente pagos e ressalvados os atos validamente 
praticados no âmbito da Recuperação Judicial (§ 2º, do art. 
61, da  LRE) e (ii) não altera as condições das garantias 
existentes (§ 1º do art. 49, LRE). Em síntese, a extinção da 
dívida não é completa, nem definitiva. 

Nesse sentido: 
 
DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO 
DO PLANO. NOVAÇÃO SUI GENERIS. 
EFEITOS SOBRE TERCEIROS COOBRIGADOS. 
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. 
DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DAS 
GARANTIAS. ARTS. 49, § 1º E 59, CAPUT, DA 
LEI N. 11.101/2005. 1. A novação prevista na lei 
civil é bem diversa daquela disciplinada na Lei n. 
11.101/2005. Se a novação civil faz, como regra, extinguir as 
garantias da dívida, inclusive as reais prestadas por terceiros 
estranhos ao pacto (art. 364 do Código Civil), a novação 
decorrente do plano de recuperação traz como regra, ao reverso, 
a manutenção das garantias (art. 59, caput, da Lei n. 
11.101/2005), sobretudo as reais, as quais só serão 
suprimidas ou substituídas "mediante aprovação expressa do 
credor titular da respectiva garantia", por ocasião da alienação 
do bem gravado (art. 50, § 1º). Assim, o plano de 
recuperação judicial opera uma novação sui 
generis e sempre sujeita a uma condição 
resolutiva, que é o eventual descumprimento do 
que ficou acertado no plano (art. 61, § 2º, da Lei 

                                                           
bens dados em garantia pertencerem a terceiro que não foi parte na 
novação. 
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n. 11.101/2005). (...). (REsp 1326888/RS; RECURSO 
ESPECIAL 2012/0116271-2; Julgado em 
08/04/2014)52. Grifei e sublinhei. 
 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. 
DÍVIDAS COMPREENDIDAS NO PLANO. 
NOVAÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE 
INADIMPLENTES. PROTESTOS. BAIXA, SOB 
CONDIÇÃO RESOLUTIVA. CUMPRIMENTO 
DAS OBRIGAÇÕES PRVISTAS NO PLANO DE 
RECUPERAÇÃO. 1. Diferentemente do regime existente 
sob a vigência do DL nº 7.661/45, cujo art. 148 previa 
expressamente que a concordata não produzia novação, a 
primeira parte do art. 59 da Lei nº 11.101/05 estabelece que 
o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos 
anteriores ao pedido. 2. A novação induz a extinção da relação 
jurídica anterior, substituída por uma nova, não sendo mais 
possível falar em inadimplência do devedor com base na dívida 
extinta. 3. Todavia, a novação operada pelo plano de 
recuperação fica sujeita a uma condição resolutiva, na medida 
em que o art. 61 da Lei nº 11.101/05 dispõe que o 
descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano 
acarretará a convolação da recuperação em falência, com o que 
os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas 
condições originalmente contratadas, deduzidos os valores 
eventualmente pagos e ressalvados os atos validamente praticados 
no âmbito da recuperação judicial. 4. Diante disso, uma 
vez homologado o plano de recuperação judicial, 
os órgãos competentes devem ser oficiados a 
providenciar a baixa dos protestos e a retirada, 
dos cadastros de inadimplentes, do nome da 
recuperanda e dos seus sócios, por débitos 
sujeitos ao referido plano, com a ressalva expressa 
de que essa providência será adotada sob a 

                                                           
52 Consultado em 29/09/2014 no endereço: http://www.stj.jus.br. 
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condição resolutiva de a devedora cumprir todas 
as obrigações previstas no acordo de recuperação. 
5. Recurso especial provido. (REsp 1260301/DF; 
RECURSO ESPECIAL 2011/0136025-8; Julgado em 
14/08/201253). Grifei. 
 
Face ao que antecede verifica-se que as novações 

realizadas no âmbito da Recuperação Judicial são sempre 
condicionais. Ou seja, valem e são eficazes unicamente na 
hipótese de o plano de recuperação ser implementado e 
cumprido até o encerramento do processo judicial. Caso se 
verifique a convolação da Recuperação Judicial em falência, 
os credores retornam, com todos os seus direitos ao status 
quo ante54. 

O § 1º, do art. 59, da LRE, dispõe que a decisão que 
concede a Recuperação Judicial consiste em título executivo 
judicial que permitirá aos credores, no caso de 
inadimplemento do devedor de obrigações previstas no 
plano, depois de encerrado o processo de Recuperação 
Judicial (art. 63, da LRE), promover a execução da dívida 
pelo valor constante da recuperação ou ajuizar requerimento 
de falência com base no art. 94, I ou no III, letra ‘g’. 
 
4.2 Contratos do Devedor 

 
A Recuperação Judicial, por si só, não acarreta efeitos 

em relação aos contratos do devedor, pois são relacionados 
aos créditos existentes, mas não diretamente na continuidade 
dos negócios do devedor. 

Em relação aos contratos a concessão da Recuperação 
Judicial não tem o efeito de resolução dos contratos 

                                                           
53 Consultado em 30/09/2014 no endereço: http://www.stj.jus.br. 

54 Cfr. Coelho, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. Vol. 3. São 
Paulo: Saraiva, 2014, p. 440. 
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bilaterais, salvo existência de cláusula resolutiva expressa 
nesse sentido. 

A inserção de cláusula resolutiva expressa nos 
contratos bilaterais é bastante usual. Dentre os motivos para 
resolução expressa está a sobrevinda Recuperação Judicial de 
um dos contratantes. Não há nenhum dispositivo no nosso 
ordenamento jurídico que vede aos contratantes se 
premunirem contra certas consequências da Recuperação 
Judicial, como a incerteza, a demora ou a dificuldade que esta 
produzirá relativamente à execução dos contratos, ou, ainda, 
certos contratos intuitu personae, onde se atende 
especialmente à pessoa do contratante e à inconveniência da 
sua substituição por terceiro55. Nesse sentido: 

 
Agravo de Instrumento Ação de obrigação de fazer, por meio da 
qual a autora-agravante deseja compelir a ré a seguir executando 
contrato empresarial firmado entre as partes, anteriormente ao 
ingresso desta última em regime de recuperação judicial. Tutela 
antecipada corretamente indeferida, na origem. Ausentes os 
requisitos para concessão da liminar almejada, ao menos por 
ora, diante da dicção expressa de cláusula contratual 
previsora de resolução expressa, no caso da 
ocorrência de recuperação ou quebra de qualquer das 
contratantes Agravo não provido. (2062840-
61.2013.8.26.0000 Agravo de Instrumento/Sociedade; 
Julgado em 04/09/2014 - TJ/SP56) 

 
5. Conclusão 

 
A LRE introduziu no ordenamento jurídico brasileiro 

a Recuperação Judicial que efetivamente permitirá aos 

                                                           
55 Cfr. Mendonça, Carvalho de. Tratado de Direito Comercial Brasileiro, 
v. VII, Rio de Janeiro: Livraria Editora Freitas Bastos, 1946. p. 460. 

56 Consultado em 02/10/2014 no endereço: 
https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/resultadoCompleta.do) 
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devedores em crise, cuja empresa demonstre ter viabilidade 
econômico-financeira, se mantenha no meio empresarial, 
não o contaminando.  

A Recuperação Judicial objetiva a superação da crise 
empresarial, permitindo a continuidade da atividade 
econômica para evitar a falência, tendo por finalidade, nos 
termos do art. 47 da Lei n° 11.101/2005, a manutenção da 
fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e do 
interesse dos credores no intuito de promover a preservação 
da empresa, sua função social e o estímulo à atividade 
econômica. 

O devedor, em regra, permanecerá conduzindo os 
seus negócios com relativa liberdade, considerando que 
atuará sob fiscalização do administrador judicial e/ou comitê 
de credores e não poderá se desfazer do seu ativo 
permanente, durante um período de 02 (dois) anos, 
considerado como período de observação. E possui, dentro 
dos critérios econômicos, total liberdade para a elaboração 
do plano que, no entanto, não poderá prever prazo superior 
a um (01) ano para o pagamento dos créditos derivados das 
relações trabalhistas e dos créditos decorrentes de acidentes 
de trabalho. Não obstante, como os meios de recuperação 
previstos no plano irão impor sacrifícios aos credores, o 
devedor deverá ponderar as medidas escolhidas, pois a 
aprovação ou não do plano pelos próprios credores é que 
definirá se o devedor irá ou não prosseguir com suas 
atividades visando superar a crise ou será efetivada a 
convolação da Recuperação Judicial em falência. 

A LRE possui uma série de aspectos que merecem ser 
criticados como, v.g., (i) a exclusão de determinados credores 
da sua submissão (§§ 3º e 4º do art. 49 e os créditos fiscais) 
e a (ii) exigência de apresentação de certidões negativas para 
a concessão da Recuperação Judicial. Estes dispositivos 
retiram as maiores e as melhores possibilidades de 
recuperação das empresas, pois juntos consistem no maior 
problema para a sua efetiva reorganização. No entanto, a 



56 | 10 anos da Lei de falências e Recuperação judicial de empresas 
 
 

jurisprudência tem conseguido minimizar os prejuízos 
decorrentes dos mesmos ao decidir que, (i) os credores que 
se enquadrem no §3º do art. 49 não podem retirar os bens 
objeto do contrato do estabelecimento do devedor, mesmo 
depois de vencido o prazo de 180 dias a que alude o art. 6º, 
§ 4º, se a não apresentação do plano de Recuperação Judicial 
não se deveu a negligência do devedor; e (ii) ao menos 
imediatamente e por ora, eventual descumprimento do que 
dispõe o art. 57 não tem constituido um ônus do devedor 
enquanto o legislador estadual e municipal se fizer inerte e 
não entrar em vigência legislação específica que discipline o 
parcelamento em sede de Recuperação Judicial. 

A fixação do prazo de 180 (cento e oitenta) dias de 
suspensão das ações e dos processos de execução do 
devedor (§ 4º do ar. 6º) que efetivamente confere um 
“fôlego” ao devedor para, aprovado o plano, executar as 
medidas nele contempladas e superar a crise econômica é 
positiva, mas o legislador poderia tê-lo estendido também 
aos contratos elencados nos §§ 3º e 4º do art. 49 e às 
execuções fiscais.  Por outro lado, o judiciário, apesar da 
redação contemplar que o prazo de 180 dias é improrrogável, 
tem se pronunciado no sentido de ser incabível o 
prosseguimento automático das execuções individuais, 
mesmo depois de decorrido o referido prazo quando não se 
puder imputar ao devedor a não aprovação do plano neste 
prazo. 

O fato dos credores do devedor em Recuperação 
Judicial conservarem seus direitos e privilégios contra eles, 
tanto na fase de processamento, quanto depois de concedida 
a recuperação, caracteriza um sacrifício direto representado 
pela Recuperação Judicial do devedor. A alternativa é o 
devedor prever no plano de recuperação a liberação dos 
coobrigados, pois, neste caso, aprovado o plano, os mesmos 
estarão liberados. 

Por fim, a partir desse estudo, ratifica-se, conforme 
analisado, que a LRE apresenta dispositivos legais que 
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exigem a aplicação ajustada pela jurisprudência para o efetivo 
atendimento aos princípios que regem a Recuperação 
Judicial, em especial a preservação da empresa e os seus fins 
sociais. 
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Caroline Pastro Klóss2 

 
1. Introdução 

 

A falência, assim como os demais procedimentos 
concursais, tem o objetivo de promover a liquidação do 
patrimônio do devedor através de ordem pré-estabelecida, 
de forma a buscar satisfazer os créditos conforme certa 
ordem de prioridades. 

Os procedimentos concursais são observados 
desde o Direito romano3 com feições similares4 às que 

                                                           
1 Professor Adjunto de Direito Empresarial na PUCRS. Doutor em 
Direito Comercial pela USP. Mestre em Direito Privado pela UFRGS. 
Advogado. 

2 Especialista em Direito Empresarial pela PUCRS. Advogada. 

3 Assinala ainda Luiz Inácio Vigil Neto que o direito romano não era 
homogêneo em sua longa existência, bem como no início se baseava em 
costumes (VIGIL NETO, Luiz Inácio. Teoria falimentar e regimes 

recuperatórios. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. p. 48). 

4 Alfredo Buzaid afirma não encontrar clareza no procedimento vigente 
à época do Direito romano, de forma que, por esta ótica, torna-se difícil 
traçar o paralelo (BUZAID, Alfredo. Do concurso de credores no processo de 
execução. São Paulo: Saraiva, 1952. p. 41-42). Por outro lado, os estudos 
de Alfredo Rocco (ROCCO, Alfredo. Il concordato nel fallimento e prima del 
fallimento: trattato teorico-pratico. Turim: Fratelli Bocca, 1902), de Bento de 
Faria (FARIA, Bento de. Direito Comercial IV: falência e concordatas. Rio de 
Janeiro: A. Coelho Branco F., 1947, t. 1) e de Waldemar Ferreira 
(FERREIRA, Waldemar. Tratado de Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 
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atualmente se encontram presentes no Ordenamento 
Jurídico brasileiro. 

O aspecto central que identifica qualquer 
procedimento concursal é a igualdade de tratamento entre os 
credores (par conditio creditorum). Pode-se afirmar que esta é a 
máxima de qualquer processo concursal, como é o caso do Direito 
Falimentar5. 

Pode-se falar em execução concursal mesmo com 
o uso de meios bárbaros, sem publicidade, havendo a 
apuração ou não de delitos pelo devedor, mas não sem 
tratamento igualitário dos credores, sob pena de converter-
se em pluralidade de execuções singulares. 

Aldo Fiale esclarece que “na execução coletiva 
devem participar todos os credores que pretendem tutelar 
coativamente o próprio crédito”, visto que a diferença entre 
a execução singular e a coletiva está em que esta última 
“tende a assegurar um tratamento igualitário a todos os 
credores”6. Com efeito, o tratamento igualitário dos credores 
se manifesta com toda a intensidade nos procedimentos 
concursais, embora sejam admissíveis exceções. 

O que se exige no Direito Falimentar é o 
tratamento igualitário através de um procedimento pré-
estabelecido. Ao longo da história, admitiu-se em diversas 
oportunidades legislativas que o credor que pediu a falência 
do devedor tivesse prioridade no recebimento de seu crédito. 
Ocorre que não ofenderia o tratamento igualitário dado aos 
credores se a LREF previsse tal benefício ao credor que 
pediu a falência, inclusive porque abstratamente todos teriam 
o mesmo direito. 

                                                           
1966, vol. XV) permitem observar enorme grau de similaridade dos 
institutos. 

5 BUZAID, Alfredo. Do concurso de credores no processo de execução. São Paulo: 
Saraiva, 1952. p. 282. 

6 FIALE, Aldo. Diritto Fallimentare. 16. ed. Nápoles: Simone, 2008. p. 08 
(tradução livre). 
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O problema jurídico e prático não ocorre sobre o 
tratamento a ser dispensado sobre o patrimônio do falido. 
As dificuldades eventuais residem mais em localizar os bens, 
muitas vezes oculto, do que saber o direito aplicável. Idêntica 
facilidade não ocorre nos casos de responsabilidade pessoal, que 
é um dos aspectos que possui enorme relevância para as 
falências, em especial no que diz respeito à responsabilidade 
pessoal de sócios de sociedade de responsabilidade limitada, 
controladores e administradores, conforme previsto no art. 
82 da Lei de Recuperação de Empresas e Falências (LREF)7. 
No entanto, o decurso do tempo não favoreceu, 
aparentemente, para um desenvolvimento doutrinário e 
jurisprudencial consistente em relação aos problemas que 
derivam do instituto. 

Aproveitando o ensejo da colaboração para esta 
obra em homenagem aos 10 anos da Lei de Falências, 
pretende-se desenvolver estudos que situem a atual posição 
do art. 82 da LREF frente à doutrina e à jurisprudência. 
Dados os contornos essenciais para compreensão da 
temática, pretende-se introduzir provocações tendentes a 
sugerir a modificação dos paradigmas vivenciados. 

 
2. Da responsabilidade na falência 
 

O instituto da falência é disciplinado pelos 
dispositivos da LREF e caracteriza-se por ser uma execução 
coletiva contra o devedor. Ademais, observa-se que é no 
juízo da falência que se processam o concurso creditório, a 
arrecadação dos bens do falido, a habilitação dos créditos, os 
pedidos de restituição, todas as ações as demais ações típicas 
do procedimento falimentar, bem como a maioria das ações 
em que a massa falida constar como ré (vis attractiva)8.  

                                                           
7 A partir deste momento passa-se a referir a Lei n.º 11.101/2005 como 
LREF. 

8 LREF, Art. 76. 
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A LREF contém previsão em que afirma que sócios 
da sociedade de responsabilidade ilimitada também são 
considerados falidos por oportunidade da decretação da 
falência da sociedade9. 

Outra previsão relevante, e diretamente relacionada 
ao que se pretende detalhar neste estudo consta no art. 82 da 
LREF, em que afirma que “a responsabilidade pessoal dos 
sócios de responsabilidade limitada, dos controladores e dos 
administradores da sociedade falida, estabelecida nas 
respectivas leis, será apurada no próprio juízo da falência”. 
Portanto, a responsabilidade das pessoas retromencionadas 
dá-se através de ação ordinária que tramitará perante o juízo 
falimentar. 

O primeiro sujeito identificado pelo referido artigo 
como passível de responsabilidade é o sócio de 
responsabilidade limitada. Dessa forma, enquadram-se na 
definição os sócios das sociedades limitadas e anônimas, 
além dos sócios comanditários. Outrossim, a lei aplica-se, 
por conseguinte, aos administradores e controladores de 
quaisquer tipos societários10. 

O §1º do art. 82 da LREF, esclarece a existência de 
prazo prescricional para a propositura da ação de 
responsabilidade, que será de dois anos, contados do trânsito 
em julgado da sentença de encerramento da falência11. Ainda, 

                                                           
9 LREF, Art. 81. 

10 ZANINI, Carlos Klein in SOUZA JUNIOR, Francisco Satiro de; 
PITOMBO, Antônio Sérgio A. de Moraes (coord.). Comentários a Lei de 
Recuperação de Empresas e Falência. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2007. p. 354.   

11 Carlos Klein Zanini, p. 356. O prazo prescricional para a propositura 
da ação de responsabilidade referida no caput será de dois anos contados 
do trânsito em julgado da sentença de encerramento da falência. Como 
resolver-se, contudo, a antinomia existente entre esse dispositivo e o art. 
287 da Lei de Sociedades por Ações, que também dita o prazo 
prescricional aplicável a ação de responsabilidade? Qual deles haveria de 
prevalecer? A solução é dada, quer-nos parecer, pela aplicação da regra 
interpretativa de que lex specialis derogat generali. A especialidade residiria, 
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outro aspecto relevante a ser observado é o disposto no §2º 
do artigo 82 da LREF, referente aos provimentos 
acautelatórios12. O legislador é claro em sua redação ao 
determinar que “o juiz poderá, de ofício ou mediante 
requerimento das partes interessadas, ordenar a 
indisponibilidade de bens particulares dos réus, em 
quantidade compatível com o dano provocado, até o 
julgamento da ação de responsabilização”. 

Apesar das breves observações sobre a ação de 
responsabilidade pessoal estabelecida pela LREF 
unicamente no art. 82, anota-se que ainda há questões 
essenciais que merecem melhor esclarecimento. Isto porque 
referiu-se que “a responsabilidade pessoal dos sócios de 
responsabilidade limitada, dos controladores e dos 
administradores da sociedade falida, estabelecida nas respectivas 
leis, será apurada no próprio juízo da falência”, mas 
permaneceu espaço de controvérsia sobre o sentido e 
alcance da expressão “estabelecida nas respectivas leis”. 

 

                                                           
aqui, no ambiente específico em que se desenvolveria a ação – o juízo 
da falência – e na condição sui generis da sociedade envolvida – com status 
de falida. (SOUZA JUNIOR, Francisco Satiro de; PITOMBO, Antônio 
Sérgio A. de Moraes (coord.). Comentários a Lei de Recuperação de Empresas 
e Falência. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 356).    

12 Carlos Klein Zanini: Reconhece a Lei a possibilidade de se deferir 
provimento acautelatório destinado a assegurar a efetividade da ação de 
responsabilização, consistente na declaração da indisponibilidade dos 
processados. Tem-se aqui típico provimento cautelar, a desempenhar 
sua função clássica: de processo tutelando processo. De resto, inova o 
dispositivo em ralação ao texto do Decreto-lei ao facultar ao magistrado 
agir de ofício, ordenando a indisponibilidade de bens particulares dos 
réus, em quantidade compatível com o dano provocado até o julgamento 
da ação de responsabilização. Prescinde-se, portanto, da necessidade de 
prévia provocação magistrado, o que, sem dúvida alguma, melhor 
coaduna-se com a sistemática própria do processo falimentar.  (SOUZA 
JUNIOR, Francisco Satiro de; PITOMBO, Antônio Sérgio A. de 
Moraes (coord.). Comentários a Lei de Recuperação de Empresas e Falência. 2. 
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 356).   
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3. Definições preliminares sobre os critérios de 
responsabilidade pessoal no Direito Falimentar 

 
A responsabilidade limitada que se encontra em 

certas sociedades fomenta espaço relevante para teorias e 
estudos a respeito da desconsideração da pessoa jurídica13. 

Sintetiza Ruy Rosado de Aguiar Júnior que a 
desconsideração da pessoa jurídica se justifica quando a 
pessoa jurídica é utilizada “para outros fins que não os lícitos 
que justificaram a sua criação”14. No entanto, atualmente o 
ordenamento jurídico brasileiro permite claramente a 
convivência de dois modelos absolutamente distintos de 
desconsideração da pessoa jurídica15, igualmente referidos 
como teoria maior e teoria menor. 

                                                           
13 Entre os diversos estudos: OLIVEIRA, José Lamartine Corrêa de. A 
dupla crise da pessoa jurídica. São Paulo: Saraiva, 1979; Antes de abordar 
eventuais diferenças e semelhanças entre os institutos da 
desconsideração da personalidade jurídica e da responsabilização, 
previsto no art. 82 da LREF, necessário ressaltar a problemática 
terminológica existente. Veja-se que no caso da falência, não faz sentido 
afirmar a “desconsideração da personalidade jurídica”, pois a massa 
falida é ente despersonalizado. O que é possível é a responsabilização de 
sócios, controladores ou administradores. Afora os casos de insolvência, 
também é controvertida doutrinariamente a expressão “desconsideração 
da pessoa jurídica”, porque a personalidade persiste apesar da incidência 
de hipóteses em que a “limitação de responsabilidade” é ultrapassada. 
Por este acertado ponto de vista, mesmo os casos de “desconsideração” 
são, em certa medida, formas de responsabilizar pessoalmente. Por 
outro lado, curva-se à solidificação terminológica já instalada no 
Ordenamento Jurídico brasileiro. 

14 AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado. A desconsideração da pessoa 
jurídica e a falência in ESTEVEZ, André Fernandes; JOBIM, Marcio 
Felix. Estudos de Direito Empresarial: homenagem aos 50 anos de docência do 
Professor Peter Walter Ashton. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 561. 

15 Existe um problema terminológico, porquanto parte substancial da 
doutrina, com razão, refere que as hipóteses de desconsideração da 
pessoa jurídica referem-se a casos de responsabilidade pessoal de sócios, 
porquanto a personalidade jurídica não é efetivamente desconsiderada. 
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Compreende-se que a teoria maior da 
desconsideração incide nos casos em que normalmente se 
exigem requisitos que envolvam abuso ou fraude16, como 
ocorre no art. 50 do Código Civil17. A teoria menor pressupõe 
a possibilidade de alcançar-se o patrimônio do sócio pela 
simples impossibilidade de alcançar-se satisfação do crédito 
no patrimônio da sociedade, como se exemplifica no art. 28, 
§5º do CDC18. 

Paulo Salvador Frontini afirma que a “amplitude 
exagerada” do art. 28 do CDC, que por excesso de 

                                                           
Utiliza-se, efetivamente, como mecanismo de extensão de 
responsabilidade. 

16 AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado. A desconsideração da pessoa 
jurídica e a falência in ESTEVEZ, André Fernandes; JOBIM, Marcio 
Felix. Estudos de Direito Empresarial: homenagem aos 50 anos de docência do 
Professor Peter Walter Ashton. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 563. 

17 Lei n.º 10.406/2002, Art. 50. Em caso de abuso da personalidade 
jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão 
patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do 
Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os 
efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos 
aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.; 
Regra similar é identificada no art. 135 do Código Tribunal Nacional, 
bem como no art. 34 da Lei n.º 12.529/2011. 

18 Lei n.º 8.078/1990, Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a 
personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do 
consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, 
fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A 
desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado 
de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica 
provocados por má administração. § 5° Também poderá ser 
desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de 
alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos 
consumidores.; Regra similar é encontrada no art. 4º da Lei n.º 
9.605/1998, bem como em sentido similar se posiciona a jurisprudência 
trabalhista em que pese ausente regra específica; No mesmo sentido em 
relação aos créditos trabalhistas, LIVONESI, André Gustavo. 
Responsabilidade dos sócios na sociedade limitada. Revista de Direito 
Privado. São Paulo: Revista dos tribunais, 2004. p. 66. 
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radicalidade “acabou não tendo aplicação efetiva na vida 
jurídica nacional”19. No entanto, não é o que se verifica na 
colhida da jurisprudência do STJ que reiteradamente afirma 
que basta a “mera prova de insolvência da pessoa jurídica” 
para permitir a desconsideração da personalidade nas dívidas 
oriundas de relação de consumo20, o que se constitui em 
posição consolidada há mais de 15 anos. 

Apesar de se afirmar reiteradamente a 
excepcionalidade que deve calcar o alcance do patrimônio 
pessoal de sócios, face à separação patrimonial e limitação de 
responsabilidade presente nas sociedades de 
responsabilidade limitada21, é necessário notar que as 
exceções legislativas ou jurisprudenciais são vigorosas a 
demonstrar que não parecem incomuns as hipóteses em que 
a proteção patrimonial resta ultrapassada em benefício dos 
credores. Atualmente, há franco acesso ao patrimônio dos 
sócios em razão de dívidas trabalhistas, derivadas de relação 
de consumo e ambientais.  

Ao lado das hipóteses de desconsideração da 
pessoa jurídica, e conforme já referido anteriormente, o caput 
do art. 82 da LREF, dispõe que “a responsabilidade pessoal 
dos sócios de responsabilidade limitada, dos controladores e 
dos administradores da sociedade falida, estabelecida nas 
respectivas leis será apurada no próprio juízo da falência, 
independentemente da realização do ativo e da prova da sua 
insuficiência para cobrir o passivo, observado o 

                                                           
19 FRONTINI, Paulo Salvador. Empresário. Pessoa natural. Seu 
patrimônio pessoal e a afetação de bens. Direitos e obrigações à 
atividade econômica. Separação dessas duas massas patrimoniais por 
força das normas do Código Civil vigente (parecer). Revista do IASP, n.º 
20. São Paulo, julho de 2007. p. 268-269. 

20 STJ, 4ª Turma, AgRg no REsp n.º 1.106.072/MS, Rel. Min. Marco 
Buzzi, julgado em 02/09/2014. 

21 DIDIER JÚNIOR, Fredie. Pedido de Falência frustrado pelo encerramento 
das atividades da empresa: conversibilidade de rito, desconsideração da personalidade 
jurídica e litisconsórcio eventual. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 15. 
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procedimento ordinário previsto no Código de Processo 
Civil”. Ocorre que o legislador não mencionou em quais leis 
encontram-se estabelecidos os requisitos para 
responsabilizar os sócios de responsabilidade limitada, os 
controladores e os administradores da sociedade falida. 

Dessa forma, seria possível a interpretação de duas 
formas absolutamente distintas. A primeira possibilidade 
centra-se na aplicação de requisitos idênticos para 
responsabilizar as pessoas mencionadas, de forma a seguir 
os mesmos critérios, independentemente da natureza da 
dívida, portanto, adepta da teoria maior. A segunda 
possibilidade configura-se pela aplicação subsidiária de leis 
esparsas, como o Código Civil, o Código Tributário 
Nacional, o Código de Defesa do Consumidor, entre outros, 
em que se permite acesso não uniforme entre credores ao 
patrimônio dos sócios. 

Gustavo Saad Diniz anota que a responsabilidade 
pessoal identificada no art. 82 da LREF não se confunde 
com a desconsideração da pessoa jurídica22. Há distinções 

                                                           
22 DINIZ, Gustavo Saad. Falência e problemas de desconsideração de 
personalidade jurídica. Revista Magister de Direito Empresarial, Concorrencial 
e do Consumidor, n. 31. Porto Alegre, 2010. p. 12: "Essa hipótese do art. 
82 da LREF não coincide, entretanto, com a desconsideração da 
personalidade jurídica, porque nesse caso não se fala somente em 
situações de responsabilidade, mas também em abusos de utilização da 
personalidade, determinantes da busca de patrimônio dos sócios.". 
Complementa: "No caso de sociedades, somente depois da 
demonstração de irregularidades (art. 82 da LREF) é que se pode 
estender efeitos aos sócios. Portanto, não é do sócio a presunção de 
insolvência, revelando que a invasão ao patrimônio de sócios é episódica, 
específica e marcada por fundamentos não necessariamente 
coincidentes com a desconsideração da personalidade jurídica"; No 
mesmo sentido encontra-se o Enunciado n.º 48 da I Jornada de Direito 
Comercial: “A apuração da responsabilidade pessoal dos sócios, 
controladores e administradores feita independentemente da realização 
do ativo e da prova da sua insuficiência para cobrir o passivo, prevista 
no art. 82 da Lei n.º 11.101/2005, não se refere aos casos de 
desconsideração da personalidade jurídica.” 
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relevantes entre a desconsideração da pessoa jurídica23 e a 
hipótese do art. 82 da LREF, porquanto nesta última a 
apuração ocorrerá independentemente de prova de 
insuficiência de ativos para cobrir o passivo, bem como se 
promove através de ação ordinária em vez de se formar 
incidente no curso do processo24. Além disso, a ação de 
responsabilidade não é movida exclusivamente contra 
sócios, mas também contra administradores, os quais são 
responsabilizáveis por requisitos e fundamentos distintos 
daqueles pretendidos por ocasião da criação e do 
desenvolvimento da matéria atinente à disregard doctrine. 

A distinção entre as figuras da desconsideração e da 
responsabilidade pessoal prevista no art. 82 levou Luiz 
Tzirulnik a afirmar que se aplica este último dispositivo aos 
sócios, administradores e controladores, apenas mediante 
comprovação de conduta ilícita (culpa ou dolo), 
independente da natureza do crédito25. Similar é a posição de 
Gustavo Saad Diniz, que extrai a conclusão de que somente 
nos casos de desvio de finalidade e confusão patrimonial é 
que se permite chegar ao patrimônio dos sócios na falência26, 

                                                           
23 Do ponto de vista da nomenclatura, constitui razoável contrassenso 
afirmar que a massa falida pode ter sua “personalidade jurídica” 
desconsiderada, porquanto é considerado um ente despersonalizado, 
desde que ocorre a decretação da falência. No entanto, permanecerá em 
uso esta expressão porque é conhecida do público e permite 
compreender o sentido técnico desejado. 

24 Por oportuno, o novo CPC (Lei n.º 13.105/2015) criou o “incidente 
de desconsideração da personalidade jurídica”, com previsão nos arts. 
133 a 137. 

25 TZIRULNIK, Luiz. Direito Falimentar. 7. ed. São Paulo: RT, 2005. p. 
140.  

26 DINIZ, Gustavo Saad. Falência e problemas de desconsideração de 
personalidade jurídica. Revista Magister de Direito Empresarial, Concorrencial 
e do Consumidor, n. 31. Porto Alegre, 2010. p. 16: "Realmente, é preciso 
que se faça uma distinção muito clara entre a insolvência (que se faça 
aplicável à falência) e situação justificativa de desconsideração da 
personalidade jurídica. No primeiro caso, a insolvência é estado fático 
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embora o artigo 82 não faça qualquer ilação a estes requisitos 
e apenas mencione que o critério está estabelecido “nas 
respectivas leis”. Haroldo Malheiros Duclerc Verçosa resume 
que “o requisito necessário para o estabelecimento da 
desconsideração resume-se na confusão de patrimônios”27. 
Carlos Klein Zanini identifica a responsabilização apenas 
com fundamento em prática de ato ilícito ou 
descumprimento da obrigação de integralização28. 

Marcelo Terra Reis, instigado pelo mesmo 
problema, anota que talvez a posição mais adequada fosse 
observar as leis aplicáveis a cada caso e cada crédito, de igual 
forma a que seria possível se não ocorresse falência29, como 

                                                           
presumido de preponderância do passivo sobre o ativo patrimonial. Na 
desconsideração da personalidade jurídica, apesar da mistura de critérios 
no direito brasileiro, prepondera o critério objetivo de utilização abusiva 
por conta de desvio de finalidade e confusão patrimonial. A 
personalidade jurídica continua, sendo episodicamente afastada. A 
falência culmina com a extinção da personalidade jurídica." 

27 VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Falência. Desconsideração 
da personalidade jurídica. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico 
e Financeiro, n.º 120. São Paulo, Malheiros, 2000. p. 171. 

28 ZANINI, Carlos Klein in SOUZA JUNIOR, Francisco Satiro de; 
PITOMBO, Antônio Sérgio A. de Moraes (coord.). Comentários a Lei de 
Recuperação de Empresas e Falência. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2007. p. 354. 

29 REIS, Marcelo Terra. Responsabilidade patrimonial dos sócios e do 
empresário individual na falência. Revista Síntese Direito Empresarial, n.º 22. 
São Paulo, 2011. p. 54-55: "O mais relevante no artigo é a expressão 
"estabelecida nas respectivas leis", portanto, a desconsideração, em que 
pese ocorra no juízo falimentar, segue as regras das leis competentes. 
Entrementes, a solução não é fácil. Senão vejamos: dependendo da 
teoria adotada, há diferentes motivos e embasamentos para a 
desconsideração da personalidade. Se o débito for pautado em uma 
relação consumerista, ambiental ou de abuso econômico, pode-se 
entender que a existência de débito pode ensejar a desconsideração da 
personalidade; contudo, sendo uma relação civil ou empresarial, tem-se 
a aplicação do art. 50 do Código Civil, o qual determina a existência de 
abuso da personalidade, marcado pela confusão patrimonial ou pelo 
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desconsideração da pessoa jurídica, cobrança de sócio 
remisso, entre outras hipóteses. 

Conforme posto, existem diferenças substanciais 
entre a ação de responsabilidade30, prevista no art. 82 LREF, 
e desconsideração da pessoa jurídica, conforme 
demonstrado pela doutrina. No entanto, acredita-se que as 
hipóteses de responsabilização do artigo 82 LREF deveriam 
ser as mesmas aplicadas quando não há falência. Isto é, além 
das hipóteses da Teoria Maior, deveria ser admitida a 
responsabilização31 pelas hipóteses previstas no Código 
Tributário Nacional, no Código de Defesa do Consumidor, 
na Lei das Sociedades Anônimas, entre outros, sem, 
portanto, suprimir-se eventuais direitos de credores em 
razão da formação do concurso de credores.  

Considerar que a responsabilidade pessoal do art. 
82 da LREF somente possa ser alcançada mediante conduta 
ilícita é uma interpretação francamente mais protetiva aos 
interesses empresariais porque permitiria mais facilmente 
um encerramento da atividade fracassada e um novo início 
mais sereno, como estímulo ao empreendedor honesto. Mas 
o incentivo jurídico ao recomeço, figura conhecida nos 

                                                           
desvio de finalidade, para cominar na responsabilização pessoal do 
sócio, acionista, administrador ou controlador" 

30 Outra hipótese distinta de ação de responsabilidade é a prevista no art. 
159 da Lei n.º 6.404/1976. Marcelo Vieira von Adamek esclarece que 
eventual responsabilidade de administradores de companhias passa a ser 
apurada perante o juízo falimentar após a decretação da quebra 
(ADAMEK, Marcelo Vieira von. Responsabilidade civil dos administradores de 
S/A e as ações correlatas. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 383-386). No entanto, 
importa destacar que existe diferença de abrangência entre as duas 
hipóteses, visto que a ação de responsabilidade prevista na LREF possui 
espectro mais amplo em comparação com a previsão das sociedades 
anônimas. 

31 Observando-se as anotações sobre “responsabilização” e 
“desconsideração” já traçadas anteriormente em nota de rodapé. 
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Estados Unidos como fresh-start32, não foi albergado pelo 
nosso ordenamento jurídico. Pelo contrário, as dívidas 
normalmente perseguem o falido após o encerramento da 
falência33, a prescrição da ação de responsabilidade contra 
sócios, controladores e administradores ocorre somente dois 
anos após o “trânsito em julgado da sentença de 
encerramento da falência”. Não parece haver interesse 
legislativo, em nenhum momento, de poupar temporalmente 
o devedor honesto mesmo após o encerramento da falência. 

O ponto de partida para a compreensão da questão 
está na essência da falência, que é apenas uma forma de 
conceder tratamento igualitário aos credores34. As adaptações 
encontradas na LREF simplesmente buscam contemplar 
formato apropriado para aproveitar os direitos e garantias 
presentes nas execuções individuais para transportá-los para 
as execuções concursais. Ocorre que este transporte não 
logra uma perspectiva simples para a solução da diversidade 
de problemas que se colocam à disposição. 

Como exemplo das dificuldades concretas pelas 
quais pode passar o procedimento falimentar, a LREF 
estabelece que os bens do devedor devem ser arrecadados35 
para permitir o pagamento dos credores. No entanto, “não 
serão arrecadados os bens absolutamente impenhoráveis”36. 
Por esta ótica, o único imóvel residencial do empresário 

                                                           
32 JACKSON, Thomas H. The fresh-start policy in bankruptcy law. 
Harvard Law Review, vol. 98, n.º 07, 1985, p. 1393. 

33 O art. 158 da LREF prevê quatro hipóteses de extinção das obrigações 
do falido, sendo que o pagamento de todos os créditos ou de mais de 
50% dos créditos quirografários são extremamente incomuns na prática. 
Portanto, o decurso do prazo de 5 a 10 anos acabam sendo as hipóteses 
corriqueiras. 

34 BUZAID, Alfredo. Do concurso de credores no processo de execução. São 
Paulo: Saraiva, 1952. p. 282. 

35 A arrecadação, procedida pelo administrador judicial, é ato equivalente 
a uma penhora na execução individual. 

36 LREF, Art. 108, §4º. 
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individual que venha a falir não poderá ser arrecadado, 
porquanto impenhorável, conforme art. 1º da Lei n.º 
8.009/1990. Mas a LREF não forneceu resposta para o caso 
de ser penhorável o bem apenas perante certos credores, 
como é o caso em que o devedor conste como fiador em 
contrato de locação ou deva IPTU referente ao próprio 
imóvel residencial37. E se arrecadado o bem, não esclarece a 
LREF quais credores serão beneficiados em relação a este 
bem. De todo o contexto legislativo, não parece que houve 
interesse em ampliar ou reduzir direitos creditórios, motivo 
pelo qual não faz sentido impedir o acesso ao imóvel 
residencial do devedor, que seria atingível em execução 
individual, pelo simples fato de ocorrer a falência. Admitir 
este impedimento seria criar um incentivo à falência como 
forma de vedação de acesso a patrimônio que estava 
disponível para constrição, além de representar redução de 
garantia aos credores. 

O mesmo problema surge em relação às hipóteses 
de desconsideração da personalidade jurídica, porquanto 
frente às previsões legislativas é mais fácil ao credor de 
relação consumerista alcançar o patrimônio do sócio da 
sociedade devedora do que o credor tributário. Portanto, é 
possível que em certo caso uma sociedade tenha débitos com 
um consumidor referente a produto entregue com defeito e 
com a União relativamente a tributos e que nas respectivas 
execuções individuais apenas o consumidor possa lograr 
êxito em desconsiderar a pessoa jurídica, de forma a chegar 
ao patrimônio pessoal dos sócios da mencionada sociedade. 
Isso porque o Código de Defesa do Consumidor permite a 
desconsideração pela simples impossibilidade de satisfação 
da dívida por insuficiência de bens da pessoa jurídica. Passar 
após a falência a tratar ambos os credores pelo mesmo 
critério significaria a criação ou supressão de direito para um 
deles, fim este que não parece o pretendido pela legislação 

                                                           
37 Lei n.º 8.009/1990, Art. 3º, IV e VII. 
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vigente. Tampouco parece razoável que a execução 
concursal sirva como fator de modificação dos direitos, salvo 
aqueles atinentes à ordem de preferência dos pagamentos. 
Por esta razão que o critério que está estabelecido “nas 
respectivas leis” é simplesmente idêntico àquele que servia cada 
credor antes da decretação da falência. 

O dissenso interpretativo ora mencionado passa ao 
largo da jurisprudência, que se limita a apreciar casos de 
contabilidade irregular38, ausência de contabilidade39, desvio 
de bens40 e confusão patrimonial41, mas não apresenta a 
análise de casos fundados exclusivamente em insuficiência 
de ativos da massa falida. Talvez seja justamente este ponto 
que não tenha permitido um debate centrado em outra 
perspectiva que potencialize os procedimentos concursais. 

 
4. Juízo universal, responsabilização na falência e 
desconsideração em execução individual 

 
Verificou-se no capítulo antecedente que há 

razoável controvérsia sobre as hipóteses de cabimento e 
fundamentos da ação de responsabilidade pessoal prevista 
no art. 82 da LREF. Ainda, afirmou-se que o procedimento 
concursal não pode criar ou restringir direitos de credores 
para acessar o patrimônio do devedor ou de seus sócios. 
Portanto, deve haver respeito à relação jurídica concreta para 

                                                           
38 TJRS, 6ª Câmara Cível, Apelação Cível n.º 70051988418, Rel. Des. 
Sylvio José Costa da Silva Tavares, julgado em 06/05/2016. 

39 TJRS, 5ª Câmara Cível, Apelação Cível n.º 70057763880, Rel. Des. 
Isabel Dias Almeida, julgado em 25/03/2014. 

40 Neste caso, há outros aspectos igualmente envolvidos: TJRS, 6ª 
Câmara Cível, Apelação Cível n.º 70044091122, Rel. Des. Sylvio José 
Costa da Silva Tavares, julgado em 21/05/2015 

41 TJRS, 5ª Câmara Cível, Apelação Cível n.º 70056463003, Rel. Des. 
Jorge Luiz Lopes do Canto, julgado em 18/12/2013. 
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saber se é possível ou não chegar, por exemplo, ao 
patrimônio dos sócios do devedor42. 

Como já referido, a vis attractiva impõe uma 
centralização de decisões através do juízo universal. Isso 
porque atende melhor ao tratamento igualitário dos 
credores, garantindo, por exemplo, que as ações cíveis 
movidas contra a massa falida sejam julgadas pelo mesmo 
juízo. A vantagem está em evitar que ações movidas com 
fatos e fundamentos semelhantes alcancem resultados 
materiais distintos. A divergência de extensão de eventual 
condenação ou dos critérios de atualização do crédito não 
impede a futura habilitação, mas importam em tratamento 
desigual que não se tolera frente à legislação vigente. 

 Partindo-se da premissa de que é possível 
provocar a responsabilidade pessoal dos sócios com 
fundamentos típicos da desconsideração da pessoa jurídica43, 
é necessário observar que esta é igualmente uma decisão 
relevante aos interesses da falência. Ao mesmo tempo em 
que se reconhece a acentuada importância desta solução 
jurídica, também importa anotar que empiricamente44 parece 
extremamente improvável45 que o sócio que venha a ser 
responsabilizado por dívidas da sociedade tenha patrimônio 
suficiente para arcar com a totalidade do passivo. Neste 

                                                           
42 Lembre-se que o mesmo dispositivo também é útil para chegar ao 
patrimônio de administradores e controladores. No entanto, nada 
interfere no raciocínio que se procede a restrição meramente 
exemplificativa. 

43 Como se verifica no artigo de Ruy Rosado de Aguiar Júnior ao 
mencionar o art. 50 do Código Civil para gerar efeitos de 
responsabilidade de sócios na falência (ESTEVEZ, André Fernandes; 
JOBIM, Marcio Felix. Estudos de Direito Empresarial: homenagem aos 50 anos 
de docência do Professor Peter Walter Ashton. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 568).  

44 Por faltar dado estatístico conhecido. 

45 A experiência faz notar que o sócio ter patrimônio pessoal, sem 
ocultação ou dissipação, para arcar com as dívidas da sociedade é de 
raridade imensa. 
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contexto, a centralização da análise sobre a busca do 
patrimônio de sócios de uma massa falida46 parece medida 
vital para evitar que haja concurso pelo patrimônio da falida 
e corrida individual pelo patrimônio dos sócios. 

Julgados proferidos pelo STJ têm indicado que a 
desconsideração da pessoa jurídica pode ser efetivada nos 
respectivos juízos em que tramitam as execuções individuais. 
Isso porque distingue as ações do art. 82 como próprias do 
ressarcimento da sociedade, enquanto que a desconsideração 
da pessoa jurídica visa ao ressarcimento do credor47. Outros 
julgados aproximam as terminologias como sinônimas48. 
Apesar da suposta distinção, firma-se o posicionamento de 
que é possível desconsiderar a personalidade da massa falida 
em execução individual, eis que, entre outras razões, não 
houve a desconsideração perante o juízo falimentar49 ou de 

                                                           
46 Naturalmente, apenas quando for o caso de sócios serem 

responsabilizados em falências. 

47 STJ, 4ª Turma, REsp n.º 1.180.191/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 
julgado em 05/04/2011. 

48 STJ, 4ª Turma, REsp n.º 1.433.636/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 
julgado em 02/10/2014. 

49 STJ, 2ª Seção, AgRg no CC 109.256/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 
julgado em 14/04/2010: “(...)Considerando que, na hipótese dos autos, 
a execução trabalhista prosseguiu unicamente para constringir e alienar 
bem pertencente a sócio da empresa falida, inexiste o conflito de 
competência.  

Por outro lado, no que tange à alegação de que a continuidade da 
execução trabalhista implicaria “preterição na ordem de pagamento na 
falência”, cumpre repisar Documento: 8331682 - RELATÓRIO E 
VOTO - Site certificado Página 3 de 4 Superior Tribunal de Justiça 
ressalva consignada na própria decisão agravada, de que o imóvel 
penhorado na execução em trâmite perante o juízo trabalhista “não foi 
arrecadado pelo juízo falimentar” (fls. 164, e-STJ), fato este confirmado 
pelos próprios agravantes, ao admitirem que “não houve a 
desconsideração da personalidade jurídica da empresa pela 1ª Vara de 
Falências e Recuperações Judiciais.” (fls. 173, e-STJ). 
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que são independentes as análises de “desconsideração” 
feitas pelo juízo falimentar e pela execução individual50. 

Frente a todo este contexto, a ação de 
responsabilidade prevista no art. 82 da LREF pode ser 
proposta não apenas pelo administrador judicial51, mas 
também por eventual credor. A prática indica que a ação de 
responsabilidade costuma ser ajuizada por administradores 
judiciais, mas não se observa impedimento para hipótese 
diversa. Ademais, a redação art. 6º, parágrafo único do 
Decreto-Lei n.º 7.661/1945 afirmava que a indisponibilidade 
do patrimônio poderia ser determinada pelo magistrado a 
“requerimento do síndico”. A redação do art. 82, §2º da 
LREF mostra o claro objetivo de afastar entendimentos mais 
restritivos ao referir que idêntica ordem pode ser deferida 
“de ofício ou mediante requerimento das partes 
interessadas”. 

Como já mencionado, a jurisprudência demonstra 
que hipóteses típicas de desconsideração, como confusão 
patrimonial, também são igualmente aplicáveis na ação de 
responsabilidade. Portanto, admitir a independência de 
análises permite ao credor interessado que escolha o juízo 
competente. No caso de credor vinculado à Justiça Federal, 
como ocorre com a execução fiscal de créditos da União, 

                                                           
Dessa forma, como os recursos a serem utilizados para satisfação do 
crédito trabalhista não desfalcarão o patrimônio da massa falida, não há 
de se falar em burla à ordem de pagamento dos credores na falência.  

Ao contrário, a amortização do passivo da falida sem desfalque do 
patrimônio da massa vem em benefício dos seus credores, na medida em 
que reduz o número de participantes do concurso universal, sem, no 
entanto, debilitar o pecúlio da sociedade falida, aumentando as chances 
de liquidação total das dívidas.” 

50 STJ, 2ª Turma, REsp n.º 1.267.232/PR, Rel. Min. Mauro Campbell 
Marques, julgado em 01/09/2011. 

51 SCALZILLI, João Pedro; SPINELLI, Luís Felipe; TELLECHEA, 
Rodrigo. Recuperação de empresas e falência: teoria e prática na Lei 11.101/2005. 
São Paulo: Almedina, 2016, p. 502-503.  



Ricardo Lupion Garcia (Org.) | 77 
 
 

esta pode eleger o Tribunal a que pretende se vincular, 
bastando que postule na execução fiscal ou na falência, 
conforme a preferência. Igualmente, um credor trabalhista 
pode optar pela responsabilização, prevista no art. 82, e 
consequentemente, pela Justiça Estadual, ou pelo incidente 
de desconsideração na Justiça do Trabalho.   

Considerando que a vis attractiva do juízo falimentar 
não permite que duas ações indenizatórias contra a massa 
falida tramitem em juízos diversos face à possibilidade de 
grave ofensa ao tratamento igualitário dos credores, parece 
incoerente que dezenas de execuções individuais tenham por 
objeto o debate nos mais variados juízos acerca de tal medida 
grave e relevante aos interesses patrimoniais dos credores, 
em vez de atribuir-se a exclusividade ao juízo falimentar 
sobre o referido assunto. Adquire maior adequação 
pressupor que o art. 82 pretendeu trocar a competência das 
controvérsias respectivas do que crer que apenas foi criado 
um juízo alternativo para escolha de credores em feitos que 
envolvem massa falida. A racionalidade da descentralização 
da controvérsia sobre a responsabilidade de sócios de massa 
falida é posta em cheque. 

Ademais, a segurança jurídica resta igualmente 
comprometida em prejuízo de credores e devedor. Isto 
porque há grandes chances de que entre dezenas de credores 
em posição idêntica, parte deles obtenha a responsabilidade 
pessoal de sócio por se reconhecer a confusão patrimonial, 
enquanto que outros muitos não alcancem a mesma 
responsabilização por não se identificar confusão 
patrimonial. Por sua vez, o sócio de massa falida, mesmo que 
tenha agido com absoluta correção, somente se tranquilizará 
por completo se vencer as controvérsias em absolutamente 
todos os processos, visto que não haverá vinculação entre as 
decisões judiciais. 

Vencidas todas as dificuldades de racionalidade e 
segurança jurídica, os bens dos sócios serão penhorados ou 
arrecadados em concorrência entre a ação de 
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responsabilidade do art. 82 da LREF e as mais diversas 
execuções individuais em que se obtenha a desconsideração 
da pessoa jurídica52. Converte-se, ainda que parcialmente, a 
execução concursal em pluralidade de execuções singulares. 
A desconexão de sentido prático ou acadêmico nos 
problemas postos mostra a necessidade de repensar o 
modelo como é identificado atualmente pela doutrina e pela 
jurisprudência. 

  
5. Conclusão 

 
A preocupação deste trabalho encontra-se em 

formular perspectiva crítica doutrinária e jurisprudencial 
sobre o tratamento dispensado à ação de responsabilidade 
prevista no art. 82 da LREF. 

Verificou-se que há diferenças substanciais entre as 
hipóteses da ação de responsabilidade e do instituto da 
desconsideração da pessoa jurídica. Anotou-se a diversidade 
de interpretações doutrinárias sobre o cabimento da ação 
prevista no art. 82 da LREF. Após discorrer sobre o 
conteúdo da ação de responsabilidade, concluiu-se que esta 
pode fundar-se, também, nas mesmas hipóteses de 
desconsideração da pessoa jurídica, pois permite ser mais 
abrangente. 

Observou-se que o patrimônio do sócio, 
exemplificativamente, pode ser alcançado com maior ou 
menor facilidade, conforme a natureza da relação jurídica 
objeto de tutela, através das teorias maior e menor da 
desconsideração. 

Feitas as considerações anteriores, concluiu-se que 
a falência deve respeitar as prerrogativas anteriores à 
decretação da falência de acesso ao patrimônio, por 
exemplo, do sócio da devedora, sob pena de modificação de 

                                                           
52 Reitera-se a necessidade de se observar o problema terminológico 
lançado anteriormente em nota de rodapé. 
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direitos. Isto porque o procedimento concursal é mera 
técnica de distribuição de ativos para pagamento do passivo. 

Por fim, afirmou-se que o Superior Tribunal de 
Justiça tem admitido que a discussão acerca do acesso ao 
patrimônio do sócio da falida ocorra no juízo falimentar ou 
nos mais diversos juízos em que tramitem execuções 
individuais e que este modelo não confere racionalidade 
econômica, segurança jurídica ou coerência, de forma que 
merece ser repensado. 

 
6. Bibliografia citada 
 
ADAMEK, Marcelo Vieira von. Responsabilidade civil dos 

administradores de S/A e as ações correlatas. São Paulo: 
Saraiva, 2009 

BUZAID, Alfredo. Do concurso de credores no processo de execução. 
São Paulo: Saraiva, 1952 

DIDIER JÚNIOR, Fredie. Pedido de Falência frustrado pelo 
encerramento das atividades da empresa: conversibilidade de rito, 
desconsideração da personalidade jurídica e litisconsórcio 
eventual. Revista Forense. Rio de Janeiro, 2002. v.360. 
p.11-21 

DINIZ, Gustavo Saad. Falência e problemas de 
desconsideração de personalidade jurídica. Revista 
Magister de Direito Empresarial, Concorrencial e do 
Consumidor, n. 31. Porto Alegre, 2010. p. 10-20 

ESTEVEZ, André Fernandes; JOBIM, Marcio Felix. Estudos 
de Direito Empresarial: homenagem aos 50 anos de docência do 
Professor Peter Walter Ashton. São Paulo: Saraiva, 2012 

FARIA, Bento de. Direito Comercial IV: falência e concordatas. 
Rio de Janeiro: A. Coelho Branco F., 1947, t. 1 



80 | 10 anos da Lei de falências e Recuperação judicial de empresas 
 
 

FERREIRA, Waldemar. Tratado de Direito Comercial. São 
Paulo: Saraiva, 1966, vol. XV 

FIALE, Aldo. Diritto Fallimentare. 16. ed. Nápoles: Simone, 
2008 

FRONTINI, Paulo Salvador. Empresário. Pessoa natural. 
Seu patrimônio pessoal e a afetação de bens. Direitos 
e obrigações à atividade econômica. Separação dessas 
duas massas patrimoniais por força das normas do 
Código Civil vigente (parecer). Revista do IASP, n.º 20. 
São Paulo, julho de 2007. p. 263-270 

JACKSON, Thomas H. The fresh-start policy in bankruptcy 
law. Harvard Law Review, vol. 98, n.º 07, 1985 

LIVONESI, André Gustavo. Responsabilidade dos sócios 
na sociedade limitada. Revista de Direito Privado. São 
Paulo: Revista dos tribunais, 2004, nº 20. p. 53-70 

OLIVEIRA, José Lamartine Corrêa de. A dupla crise da pessoa 
jurídica. São Paulo: Saraiva, 1979 

REIS, Marcelo Terra. Responsabilidade patrimonial dos 
sócios e do empresário individual na falência. Revista 
Síntese Direito Empresarial, n.º 22. São Paulo, 2011. p.42-
58 

ROCCO, Alfredo. Il concordato nel fallimento e prima del 
fallimento: trattato teorico-pratico. Turim: Fratelli Bocca, 
1902 

SCALZILLI, João Pedro; SPINELLI, Luís Felipe; 
TELLECHEA, Rodrigo. Recuperação de empresas e 
falência: teoria e prática na Lei 11.101/2005. São Paulo: 
Almedina, 2016 



Ricardo Lupion Garcia (Org.) | 81 
 
 

SOUZA JUNIOR, Francisco Satiro de; PITOMBO, 
Antônio Sérgio A. de Moraes (coord.). Comentários a 
Lei de Recuperação de Empresas e Falência. 2. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2007 

TZIRULNIK, Luiz. Direito Falimentar. 7. ed. São Paulo: RT, 
2005 

VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Falência. 
Desconsideração da personalidade jurídica. Revista de 
Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, n.º 
120. São Paulo, Malheiros, 2000. n.120. p.165-178 

VIGIL NETO, Luiz Inácio. Teoria falimentar e regimes 
recuperatórios. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2008 

 



 

Carlos Alberto Molinaro** 
 

All company bosses want a policy on corporate social 
responsibility. The positive effect is hard to quantify but the 

negative consequences of a disaster are enormous.** 

 
 
1. Um cenário 
 
 Encontramo-nos em um mundo onde o 
agravamento dos problemas planetários, entre outros, os 
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políticos, sociais, econômicos, ambientais, morais e 
jurídicos, demandam respostas céleres e apropriadas. Nessa 
conjuntura a cabal efetividade dos direitos humanos e dos 
direitos fundamentais, como condição de reverência, 
amparo e promoção da dignidade do humano são as 
ferramentas imprescindíveis para uma arquitetura bem 
pronunciada de análise da responsabilidade social da 
empresa, por via de consequência, da livre iniciativa, que 
deve guardar bem qualificada simetria com os valores 
individuais do trabalho.  
 Em qualquer dimensão a Responsabilidade Social 
pode ser definida pela coesão voluntária do Estado, 
Governo, Empresas e Sociedade na tarefa de concretizar o 
bem-estar geral mediante o reconhecimento e o respeito de 
legítimas aspirações sociais, culturais, econômicas, 
trabalhistas, ambientais, bem como o compromisso de 
promover e dar efetividade aos direitos humanos e aos 
direitos fundamentais (individuais e sociais) consagrados e 
sempre presentes no relacionamento intersocial, induzindo 
um diálogo transparente entre as partes interessadas com o 
objetivo de alcançar o máximo proveito existencial. A 
responsabilidade social – cabe lembrar – tem sido aclamada 
desde as últimas décadas do século passado e persiste no 
presente mediante a sofisticação de seus métodos e 
procedimentos. Passou mesmo a constituir uma 
instrumentação orgânica projetando-se nos mais variados 
setores das atividades socioculturais, ambientais, econômicas 
e jurídicas1.  

                                                           
1 Cf., para aprofundamento, Diller, Janelle (1999), ‘A Social Conscience 
in the Global Marketplace? Labour Dimensions of Codes of Conduct, 
Social Labelling and Investor Initiatives’, International Review of 
Labour, Vol. 138, No. 2, 99-129 (disponível online em: 
http://www.ilo.org/public/english/revue/download/pdf/diller.pdf, -
link permanente). Albareda Laura, Lozano Josep M. and Ysa Tamyko. 
(2007), Public Policies on Corporate Social Responsibility: The Role of 
Governments in: The Good, Europe., Journal of Business Ethics, 74(4), 
391 - 407. Bendell, Jem. (2005). In whose name? The accountability of 

http://www.ilo.org/public/english/revue/download/pdf/diller.pdf
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 A agência negocial, pública e privada, passou a 
demandar respostas para os problemas postos pelo 
desenvolvimento sociocultural, científico e tecnológico, daí 
a ideia de responsabilidade social também guarda relação 
com a imagem da indispensável simetria entre o capital e o 
trabalho.  
 Aliás, a simetria capital/trabalho está presente na 
condição de princípio estruturante da Constituição Federal 
de 1988, que no seu art. 1º, inciso IV, enuncia como 
princípio fundamental da Republica, os valores sociais do 
trabalho e da livre iniciativa e, quando trata da ordem 
econômica, no seu art. 170, dispõe que a ordem econômica, 
fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem 
por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 
justiça social.  
 Para efeitos do presente texto, não restam dúvidas 
no sentido de que também as organizações que assumem a 
forma de corporações e empresas (públicas e privadas), mas 
também entidades como associações e cooperativas, têm um 
potencial único para gerar investimento, emprego e 
crescimento econômico, e que podem desempenhar um 
papel importante na redução da pobreza, no progresso, no 
respeito pela lei e no desenvolvimento da democracia e das 
práticas democráticas.  
 Também elas têm a capacidade de oferecer 
empregos de qualidade, devidamente pago e com adequadas 
condições de saúde e segurança, e para promover a liberdade 
de associação e negociação coletiva, a igualdade de 
oportunidades e a não discriminação.  

                                                           
corporate social responsibility. Development in Practice, 15(3-4), 362–
374. Bowen, Howard R. Bowen. The Social Responsibilities of the 
Businessman. Iowa City: University of Iowa Press, 2013, pp.  125 e ss., 
notadamente, 135 e ss. Para o ambiente europeu, cf., por todos, a 
coletânea organizada por Habisch,André; Jonker, Jan; Wegner, Martina; 
e, Schmidpeter, René. Corporate Social Responsibility Across Europe.  
Berlin. Heidelberg: Springer 2010. 
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 Também podem, através dos mercados, facilitar o 
acesso ao conhecimento e a tecnologia, ampliar as 
oportunidades políticas, econômicas e sociais das pessoas e 
contribuir, portanto, para a realização de uma ampla gama 
de direitos humanos e de direitos fundamentais. 
 
2. O trabalho nesse cenário – texto e contexto 
 
 A semente da proteção ao trabalho tem origem 
internacional e pode ser identificada, ironicamente, na Parte 
XIII - Organização Internacional do Trabalho (artigos 387 a 
399) do Tratado de Versalhes de 1919 (!).  
 Ironicamente, porque esse mesmo tratado 
internacional está entre as causas (por certo) do 
florescimento do nacional-socialismo na Alemanha, tendo 
em vista a grande humilhação decorrente do seu conteúdo 
normativo para aquele povo. Basta lembrar que as severas 
condições impostas pelos vencedores golpearam 
economicamente os alemães que viam evaporar-se suas 
finanças ingressados em uma profunda recessão. A inflação 
açoitou a população como um flagelo, em 1923 um em cada 
quatro alemães não tinha trabalho (o caldo de cultivo para os 
movimentos nacionalistas estava pronto)2, nada obstante, 29 
anos (!) antes da Declaração Universal – irradiava fulgor o 
direito fundamental ao trabalho (art. 427 da Parte XIII do 
Tratado de Versalhes, 1919)3.  

                                                           
2 Cf., Herbert, Ulrich. Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert. 
München: C. H. Beck, 2014; ainda, Mommsen, Hans. Zur Geschichte 
Deutschlands im 20. Jahrhundert. Demokratie, Diktatur, Widerstand. 
München: Deutsche Verlags-Anstalt, 2010. 

3 O foco estava centrado em: (a) trabalho não é uma mercadoria; (b) 
liberdade de associação dos trabalhadores; (c) jornada de oito horas; (d) 
descanso semanal; (e) abolição do trabalho infantil; (f) normas sobre 
condições de trabalho, permitindo remuneração equitativa. O que foi 
repetido na DUDH e no PIDESC. Cf., Molinaro, Carlos; Sarlet, Ingo. 
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 Desta forma, consolida-se o direito ao trabalho 
como um dos direitos humanos sustentados pela dignidade 
atribuída a pessoa humana. Assim assevera o mandamento 
do art. 23 da DUDH de 1948, bem como o art. 6º do 
PIDESC de 1966. 
 A arquitetura de proteção ao trabalho e do 
trabalhador – no sistema jurídico brasileiro – tem distinguida 
história e inegável sofisticação doutrinária e pretoriana. Os 
avanços conquistados foram construídos política e 
socialmente e, eventuais retrocessos – que podem ser 
observados em alguns segmentos da vida econômica 
nacional – são resultantes da inquestionável extensão do 
território brasileiro e da diversidade cultural de sua 
população4.  
 O sistema brasileiro de proteção ao trabalho e de 
preservação dos direitos do trabalhador tem acento (e 
assento) constitucional, revelando-se como princípio 
fundamental (estruturante) do Estado brasileiro e como 
autêntico e inderrogável direito social. Com efeito, o inciso 
IV do art. 1º da Carta da República consagra o princípio da 
simetria no binômio capital/trabalho, e regra que alberga os 
valores sociais do trabalho e os da livre iniciativa (art. 170); 
esses, princípios fundamentais republicanos, ademais de, 
como regras, direcionarem-se para a interpretação do direito 
fundamental ao trabalho (art. 6º e VIII do art. 170) servem 

                                                           
Algumas notas sobre a terceirização e o assim chamado multisourcing. 
Rev. TST, Brasília, vol. 80, nº 3, jul/set 2014, pp. 126-137. 

4 Sirva como exemplo dessa preciosa história os trabalhos de Arnaldo 
Süssekind, Délio Maranhão, Segadas Vianna e Lima Teixeira 
(Instituições de Direito do Trabalho, 22ª Ed., São Paulo: LTR, 2005) e 
Octávio Bueno Magano (Manual de Direito do Trabalho, em 4 vol. São 
Paulo: LTR, vv. dd.), para o período de 1930/1942, consulte-se a tese 
doutoral de Magda Barros Biavaschi (O Direito do Trabalho no Brasil – 
1930/1942: A construção do sujeito de direitos trabalhistas, in: 
http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=vtls00038
5083).  

http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=vtls000385083
http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=vtls000385083
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de balizas de aplicação para a efetiva concreção dos direitos 
atribuídos aos trabalhadores (art. 7º e ss.).   
 Na União Europeia, dos seus contemporâneos 
(2016) 28 Estados-membros, 19 desses consagram, 
expressamente, em suas Constituições o direito ao trabalho, 
bem como atribuem ao trabalhador direitos sociais bem 
identificados com o regime laboral5.  
 No continente norte-americano, Canadá, Estados 
Unidos e México dispõem de amplo conjunto normativo 
consagrado à proteção do trabalho, bem como a regular os 
direitos dos trabalhadores, contudo, só o Estado mexicano 
agasalha constitucionalmente esse direito6.  
 Nos Estados Unidos, duas distinções são 
importantes, quando se refere a categoria do employment law 
trata-se do direito das relações trabalhistas em geral, de outro 
modo quando se refere a categoria do labor law estaremos 
tratando do direito das relações coletivas de trabalho. A 
proteção do trabalho não está constitucionalmente 
consagrada, todavia, como na Alemanha, é decorrente da 
clausula geral de proteção e garantia dos direitos humanos e 

                                                           
5 Cf., Constituição da Bélgica de 1831( rev. 2012) no seu art. 23,1. 
Constituição da Bulgária de 1991 (rev. 2007) no seu art. 48, 1. 
Constituição da Croácia de 1991 (rev. 2001) no seu art. 54. Constituição 
da Dinamarca de 1953 no seu art. 75,1. Estônia de 1992 (ver. 2003) no 
seu art. 29. Finlândia de 1999 (ver. 2011) no cap. II, sec. 18. França de 
1958 (ver. 2008) no seu Preâmbulo de 1946. Grécia de 1975 (rev. 2008) 
no seu art. 22, 1. Hungria de 2011 no seu art. XII, 2. Itália de 1947 (rev. 
2012) no seu art. 4º. Luxemburgo de 1868 (rev. 2009) no seu art. 11,4. 
Holanda de 1815 (rev. 2008) no seu art. 19,1; Portugal de 1976 (rev. 
2005) no seu art. 58, 1, 2 e, art. 100; Romênia de 1991 (rev. 2003) no seu 
art. 41, 1. Eslováquia de 1992 (rev. 2001) no seu art. 35, 3. Eslovênia de 
1991 (rev. 2006) no seu art. 66. Espanha de 1978 (rev. 2011) no seu art. 
35, 1. Suécia de 1974 (rev. 2012) no seu (The Instrument of 
Government) art. 2. Suíça de 1999 (rev. 2002) no seu art. 41, 1; art. 100, 
1-6 (Fonte: Constitute - The World's Constitutions to Read, Search, and 
Compare, in: https://www.constituteproject.org/).  

6 Cf., Constituição Mexicana de 1917 (rev. 2007) no seu art. 123.  

https://www.constituteproject.org/
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fundamentais7.  
 Na atualidade, em todas as dimensões 
empresariais, no planeta, são inúmeras as situações – 
decorrentes especialmente de técnicas de gestão e de 
engenharia organizacional – que colocam em risco, ou pelo 
menos em probabilidade de risco, o direito ao trabalho e suas 
extensões protéticas8.  
 O mundo empresarial, corporativo, que 
transcende fronteiras geopolíticas e econômicas não tem 
feições muito definidas relativamente ao modo de operação 
e forma de engajamento normativo. Suas ações são 
tentaculares e incluem ampla margem de manobra no 
mundo político e econômico. O problema macroeconómico 
é que não há apenas a distribuição de renda e riqueza, mas 
também de poder no mundo9.  

                                                           
7 Cf., para o sistema vigente nos EEUU, Moraes Godoy, Arnaldo 
Sampaio de. O Direito do Trabalho nos Estados Unidos. Revista do 
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Nº 27, 2005, disponível 
online no Website: http://zip.net/bntmwt (Url encurtada), acesso em 
12/02/2012 (nossos arquivos). Goldman, Alvin L.; Corrada, Roberto L. 
Labour Law in the USA. Alphen aan Den Rijn, Holanda: Kluwer Law 
International, 2008. 

Dau-Schmidt, Kenneth G.; Ray, Michael D. The Definition of 
“Employee” in American Labor and Employment Law. Disponível 
online em: 
http://www.jil.go.jp/english/events/documents/clls04_dauschmidt2.
pdf, acesso em 13/02/2014 (nossos arquivos). 

8  Cf., Hopkin, Paul.  Fundamentals of Risk Management: 
Understanding, Evaluating and Implementing Effective Risk 
Management.  London: Kogan Page Publishers, 2014, notadamente pp. 
87 e ss.  

9 Cf., Alvaredo, Facundo; Atkinson, Anthony B.; Piketty, Thomas; e, 
Saez, Emmanuel. The Top 1 Percent in International and Historical 
Perspective. Journal of Economic Perspectives—Volume 27, Number 
3—Summer 2013—Pages 3–20. Stiglitz, Joseph. Inequality and 
Economic Growth. Disponível online, em: http://zip.net/bktlct (link 
encurtado) acesso em 12/10/2015; também do mesmo autor com a 
colaboração de terceiros,  Rewriting the Rules of the American 

http://zip.net/bntmwt
http://www.jil.go.jp/english/events/documents/clls04_dauschmidt2.pdf
http://www.jil.go.jp/english/events/documents/clls04_dauschmidt2.pdf
http://zip.net/bktlct
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 As grandes empresas determinam a configuração 
econômica de qualquer país ou região e a influem de forma 
direta e indireta na criação de emprego e na qualidade de 
vida. Portanto, a capacidade de tomar decisões ou influir em 
decisões por parte de grandes empresas é especialmente 
importante e é uma manifestação de poder. Mas, dada a vasta 
e complexa rede que foi tecida entre as próprias empresas, é 
difícil saber quem está por trás das decisões que mais 
impactam o mundo do trabalho. 
 
3. A empresa contextual 
 
 O processo de globalização dos mercados está 
intrinsecamente ligado para a internacionalização da 
empresa.  A principal característica deste último período é a 
velocidade e a intensidade com que este fenômeno está 
ocorrendo.  
 Atividades econômicas globalizadas não revelam 
um fenômeno novo.  
 Em décadas anteriores, houve um crescimento 
contínuo do comércio internacional, ajudado pelo sucesso 
das negociações que objetivavam a liberalização multilateral 

                                                           
Economy: an agenda for shared prosperity. Rosevelt Institute, 2015, 
disponível online em: http://zip.net/bjtk5H (link permanente), acesso 
em 12/11/2015. Courteille, Claire;  Szeniawska, Kasia.  A New 
Distribution of Income and Power. International Trade Union 
Confederation (ITUC), 2012 (disponível online em: 
http://zip.net/bmtk45 (link encurtado) acesso em 12/04/2016). 
Cavusgil, S. Tamer; Yeniyurt, Sengun; Townsend, Janell D. The 
framework of a global company: A conceptualization and preliminary 
validation. Industrial Marketing Management 33 (2004) 711 – 716, 
disponível online em: http://zip.net/bmtk5c (link encurtado), acessp 
em 12/10/2015. Florida, Richard. (2005). The world is spiky: 
Globalization has changed the economic playing field, but it hasn't 
leveled it’. Atlantic Monthly, 296, 48–51 (disponível online em: 
http://zip.net/bmtk5fCopiar, link permanente, acesso em 
13/10/2015). 

http://zip.net/bjtk5H
http://zip.net/bmtk45
http://zip.net/bmtk5c
http://zip.net/bmtk5fCopiar
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das tarifas. No entanto, a recente tendência para a integração 
internacional é qualitativamente diferente, porque é 
caracterizada pela intensificação das relações econômicas 
que transcendem as fronteiras nacionais e muitas vezes 
refletem o comportamento estratégico em nível 
corporativo10.  
 Operações econômicas desenvolvem-se mais e 
mais em um ambiente sem fronteiras, em que a produção, a 
tecnologia e o marketing estão ligados em cadeias de valor 
agregado integradas mundialmente.  
 O fenômeno da integração planetária dos 
mercados funda-se principalmente sobre o assentimento de 
um conjunto de transformações, incluindo:  
 

(a) rápido desenvolvimento tecnológico, em particular no 
campo das tecnologias de informação e telecomunicações, (e 
também, biotecnologia, nanotecnologia, biologia sintética, 
novos materiais, etc.) tendo como resultado um crescimento 
exponencial na variedade e no número de novos bens e 
serviços, e o surgimento de processos de produção 
altamente eficientes, bem como sua gestão da organização;  
 
(b) progressiva tendência para a homogeneização dos gostos 
e comportamento do consumidor através do impacto da 
televisão e outros dispositivos de mídia, assim como dos 
valores culturais. Isto leva ao aumento dos produtos padrão 

                                                           
10 Cf., o clássico estudo de Cavusgil, S. Tamer. Globalization of Markets 
and Its Impact on Domestic Institutions. Indiana Journal of Global 
Legal Studies. Disponível em: 
http://www.repository.law.indiana.edu/ijgls/vol1/iss1/5 (link 
permanente), acesso em 12/02/2009 (nossos arquivos). Enea, S., & 

Palașcă, S. (2012). Globalization versus Segregation - Business Cycles 
Synchronization in Europe. CES Working Papers, 4, 668-692 
(disponível online em: http://zip.net/bptlP7, link permanente, acesso 
em 22/05/2016. Fuchs, Doris A. Business power in global governance. 
Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, Inc., 2007, notadamente pp. 
158 e ss. 

http://www.repository.law.indiana.edu/ijgls/vol1/iss1/5
http://zip.net/bptlP7
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ou globais que permitem que a empresa a vender os mesmos 
produtos em mercados diferentes e distantes, inovando 
inclusivo na apropriação da mão de obra necessária para 
esses empreendimentos;  
 
(c) desregulamentação, em nível comercial, industrial e 
desenvolvimento de industrialização dos países, criação de 
grandes áreas comerciais, como a União Europeia, NAFTA, 
ASEAN ou Mercosul, o que representa uma intensificação 
do comércio entre os países, portanto, um aumento na 
concorrência o que resulta na busca de novos mecanismos 
de oferta de trabalho e remuneração ambos identificados 
com a maximização dos resultados e diminuição dos custos;  
 
(d) rápido crescimento dos mercados financeiros em todo o 
mundo e um forte aumento da circulação de dinheiro; 
 
(e) crescente e forte processo de concentração de negócios 
através do desenvolvimento de fusões e aquisições alterado 
a estrutura industrial e de serviços tradicional e, portanto, a 
concorrência, a competitividade, a inovação, notadamente 
na prestação laboral. 

 
 A integração dos mercados, portanto, gera um 
conjunto de desafios que fazem que as empresas têm de 
discernir quais são as alternativas de ação mais adequada, 
porque, entre outros fatores, a empresa terá de se acostumar 
a navegar em uma área de maior complexidade estratégica e 
com uma presença crescente em mercados locais, tanto por 
meio de exportação, importação e investimento direto para 
o ambiente de negócio.  
 Neste cenário complexo permanecem agrilhoadas 
algumas práticas laborais inadequadas aos novos tempos, 
bem como algumas práticas empresariais questionáveis para 
a segurança e bem-estar do trabalhador.  Portanto, em 
ambos os casos, há indispensabilidade de proteção 
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internacional e local do direito ao trabalho que deve 
conservar-se incólume, assim como, também há a 
indispensável necessidade de proteção para a iniciativa 
privada (mediante seus instrumentos integradores) geratriz e 
promotora desse mesmo mercado laboral.  
 A gestão de organizações globais tem se revelado 
um desafio. Mas, a natureza da tarefa está mudando com a 
transformação devida, em parte, a aceleração da atividade 
econômica na Europa, na América do Norte, bem como 
para os mercados na África, Ásia e América Latina. Neste 
contexto, os avanços contínuos em tecnologias da 
informação e das comunicações tornaram possíveis novas 
formas de coordenação internacional no contexto das 
empresas globais e novas formas potenciais de florescimento 
delas nestes mercados de rápido desenvolvimento11. 
 
4. A simetria capital / trabalho 
 
 Matrizes simétricas podem ser construídas para 
abrigar, entre outros possíveis, dois tipos: produto-produto 
ou atividade-atividade. A definição do tipo de simetria 
depende dos objetivos da análise econômica proposta12. No 

                                                           
11 Cfr., recente relatório de pesquisa do McKinsey Global Institute 
(disponível em http://zip.net/bxtlwy; link permanente) sugere que 400 
médias cidades de mercados emergentes, vão gerar cerca de 40 por cento 
do crescimento global nos próximos 15 anos. Cf., especialmente, 
Dahlman, Carl. Technology, globalization, and international 
competitiveness: Challenges for developing countries, in: Industrial 
Development for the 21st Century: Sustainable Development 
Perspectives. DESA -  Department of Economic and Social Affairs of 
the United Nations Secretariat, 2007, pp. 29-83, notadamente, pp. 40 e 
ss. 

12 Cf., Hidalgo, César A.; Hausmann, Ricardo. The building blocks of 
economic complexity. Proceedings of the National Academy of Sciences 
of the United States of America. 2009; 106(26): 10570-10575. 
doi:10.1073/pnas.0900943106. Para aprofundamento, cf., Soklis, 
George. The Conversion of the Supply and Use 

http://zip.net/bxtlwy
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particular interessa-nos o modelo atividade-atividade sobre 
produto. 
 Nessas brevíssimas reflexões, atenta observar a 
importância dos valores associados – sempre presentes na 
biografia empresarial –, isto é, os denominados valores do 
trabalho e os reconhecidos e provados valores da livre 
iniciativa. Uma matriz simétrica que impende confrontar 
produto e atividade. 
 Incremento do trabalho e racionalidade 
econômica são quadras que cingem paralelos. Esta última é 
o elemento que determinará o seu perfil; originariamente a 
noção de racionalidade permanecia conexa ao momento que 
mediava os distintos artifícios da divisão do trabalho. A 
centralidade do ambiente mediador, o capital, supunha o 
incremento desde a simetria entre o interesse privado e o 
interesse público (primário). Nesta perspectiva, a 
rentabilidade do capital se estabelece como princípio que faz 
provável o progresso econômico. 
 Observe-se que o trabalho sob suas mais 
diversificadas formas vem sendo exercido por bilhões de 
pessoas que têm contribuído para o progresso e para redução 
da ainda persistente pobreza. Perto de um bilhão de pessoas 
trabalham no setor agrícola e mais de 500 milhões em 
explorações agrícolas familiares, e que são responsáveis por 
mais de 80% de atendimento de nutrição e saúde13. Em 
escala global, 80 milhões de trabalhadores na área da saúde e 
da educação têm contribuído para reforçar as capacidades 

                                                           
Tables to Symmetric Input-Output Tables: A Critical Review. MPRA 
Paper No. 46873, posted 11. May 2013 07:46 UTC. Disponível online 
em: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/46873/ (acesso em 
14/05/2016). 

13 Cf., FAO - The State of Food and Agriculture 2014: Innovation in 
Family Farming. Roma. www.fao.org/3/a-i4040e.pdf. Acesso em 
20/05/2016. 

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/46873/
http://www.fao.org/3/a-i4040e.pdf
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humanas14. Mais de um bilhão de trabalhadores no setor dos 
serviços têm contribuído efetivamente para o progresso 
humano. De outro lado, importante observar-se, também, que mais 
de 450 milhões de empresários contribuem efetivamente para o fomento 
da inovação e da criatividade humana15. 
 Assim, inderrogável a exigência de instrumental 
que possa assegurar que os valores individuais do trabalho e 
os valores negociais da livre iniciativa alcancem no cenário 
internacional e, também nos ambientes locais dos estados-
nação, extraordinária relevância.  
 No âmbito internacional, podemos perceber a 
existência de diversos dispositivos que intentam tratar de 
uma equilibrada distribuição dos direitos, deveres, 
pretensões, obrigações, ações e exceções pertinentes a 
relação capital/trabalho (no âmbito do Conselho 
Econômico e Social das Nações Unidas, do Conselho de 
Administração da OIT, da Comissão do Emprego e da 
Política Social, do Acordo de Parceria entre os Estados de 
África, das Caraíbas e do Pacífico, entre outros). Exemplo 
disso a bem qualificada regulação que produziu a União 
Europeia com a edição da Resolução do Parlamento 
Europeu, de 23 de maio de 2007, sobre «Promover um 
trabalho digno para todos» (2006/2240(INI)), conclamando, 
promovendo e dispondo sobre uma equitativa distribuição 
do poder social, uma efetiva simetria entre o trabalho, o 
capital e o mercado, não desprezando, mas ao contrário 
vinculando o poder público na promoção de políticas 

                                                           
14 Cf., UNESCO. EFA Global Monitoring Report 2013/4: Teaching and 
Learning: Achieving Quality for All. Paris. 
http://unesco.nl/sites/default/files/dossier/gmr_2013-4.pdf.  Acesso 
20/05/2016. 

15 Cf., Global Entrepreneurship Monitor. 2015/16 GLOBAL REPORT, 
autoria de Donna Kelley; Slavica Singer; e, Mike Herrington. Global 
Entrepreneurship Research Association (GERA). Disponível online em: 
file:///C:/Users/Carlos/Downloads/gem-2015-2016-global-report-
110416-1460370041.pdf. Acesso em 14/05/2016. 

http://unesco.nl/sites/default/files/dossier/gmr_2013-4.pdf
file:///C:/Users/Carlos/Downloads/gem-2015-2016-global-report-110416-1460370041.pdf
file:///C:/Users/Carlos/Downloads/gem-2015-2016-global-report-110416-1460370041.pdf
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tendentes a uma plena concretização dos valores envolvidos.  
 No sistema jurídico brasileiro, existe uma 
impositiva simetria constitucional para os valores do 
trabalho e do capital (aqui livre iniciativa16). Aliás, reveste-se 
de princípio fundamental da república esculpido no inciso IV do 
artigo 1º da Carta de 198817, sem deixar de ser ainda Regra 
abrigada no artigo 170, claramente dispondo: a ordem 
econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os 
ditames da justiça social18.  
 As disposições constitucionais vão iluminar toda 
a regulação infraconstitucional, notadamente como o 
objetivo de bem avaliar a importância de proteger o interesse 
da economia nacional e os trabalhadores na manutenção dos 

                                                           
16 Aqui, vale a advertência de André Ramos Tavares, no sentido que, a 
livre inciativa revela a adoção política da forma de produção capitalista, como meio 
legítimo de que se podem valer os agentes sociais no Direito Brasileiro (Tavares, 
André Ramos. Direito constitucional da empresa. São Paulo: Método, 

2013, p. 33). 

17 Constituição Federal de 1988. Art. 1º A República Federativa do Brasil, 
formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...] IV - 
os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 

18 Vale lembrar a aguda observação de Luís Roberto Barroso ao afirmar: 
Cabe ao Estado fiscalizar o regular atendimento, pela iniciativa privada, 
dos princípios de funcionamento da ordem econômica. No desempenho 
dessa competência, deverá editar normas coibindo abusos contra o 
consumidor, prevenindo danos à natureza ou sancionando condutas 
anti-concorrenciais, para citar alguns exemplos. Ao traçar esta disciplina, 
deverá o Poder Público, como natural, pautar-se no quadro da 
Constituição, tendo como vetor interpretativo os fundamentos do 
Estado e da Ordem Econômica: livre iniciativa e valorização do trabalho 
(Barroso, Luís Roberto. A Ordem Econômica Constitucional e os 
limites à atuação no controle de preços. Revista Diálogo Jurídico, nº 14.  
Disponível online em: 
http://www.direitopublico.com.br/pdf_14/DIALOGO-JURIDICO-
14-JUNHO-AGOSTO-2002-LUIS-ROBERTO-BARROSO.pdf 
(acesso em 20/10/2014 - nossos arquivos). 

http://www.direitopublico.com.br/pdf_14/DIALOGO-JURIDICO-14-JUNHO-AGOSTO-2002-LUIS-ROBERTO-BARROSO.pdf
http://www.direitopublico.com.br/pdf_14/DIALOGO-JURIDICO-14-JUNHO-AGOSTO-2002-LUIS-ROBERTO-BARROSO.pdf
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seus empregos (fato que serviu de bússola para o legislador 
dispor sobre a possibilidade da ‘recuperação da empresa’19 
quando o infortúnio apareça20) em um autêntico exercício da 
função social da empresa21.  
 Portanto, o marco normativo deste modelo – 
como tal formatado pela Constituição Federal de 1988 – 
deve conformar uma ordem social justa e direcionada aos 
mais desfavorecidos, de modo a realizar o ideal da igualdade 
material e assegurar a todos uma existência digna (artigo 170, 
caput, CF), pois o Estado de Direito tem o dever de afrontar 
(intervir e corrigir) o mercado para (i) garantir a todos um 
padrão mínimo de subsistência (aqui compreendido como 
um mínimo existencial fisiológico e sociocultural); (ii) 
reduzir a incerteza e o risco próprios da vida, com a melhor 

                                                           
19 A recuperação judicial, dessemelhante da pretérita concordata, é bem 
mais flexível, permitindo a discrição do administrador judicial 
(encarregado da fiscalização da empresa em dificuldades e em nome da 
justiça) e do comitê de credores (que presenta as pessoas afetadas 
diretamente pelas dificuldades da empresa: credores e empregados) a 
formulação e adesão de um plano de recuperação judicial. 

20 Cf., A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da 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, promovendo, 
assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica 
(art. 47 da Lei nº 11.101/05). O que encontramos aqui revela-se no 
mandamento constitucional implícito da preservação da empresa. 

21 Cf., sobre o tema, Gama, Guilherme Calmon Nogueira da; Bartholo, 
Bruno Paiva. Função social da empresa. Nº. 857. Revista dos Tribunais, 
2007, p. 11-28. Vol. 96. In Revista dos Tribunais, v. 96, n. 857, mar. 
2007. Grau, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 
1988. 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 2001. Leal Júnior, João Carlos. Ensaio 
sobre o princípio da função social da empresa na lei nº. 11.101/05. 2010. 
p. 507-524. In Revista Forense. Vol. 106, n. 409, mai./jun. Scheliga, 
Daniel. Função Social da Empresa em face do direito do trabalho. São 
Paulo. 2009. Ano 45. Ltr. Sup. Trab. 020/09, p. 103-107. Coelho, Fabio 
Ulhoa. Comentários a Nova Lei de Falencias e de Recuperação de 
Empresas. 7ª. ed. São Paulo:Saraiva, 2010. Tavares, André Ramos. 
Direito constitucional da empresa. São Paulo: Método, 2013. 
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proteção possível contra as enfermidades, contra o 
desemprego e, especialmente, a velhice; e, (iii) fornecer, na 
medida de suas disponibilidades, os serviços sociais 
indispensáveis à cidadania, mesmo que para isto tenha, como 
afirma Thomas Wilhelmsson22, de intervir na liberdade dos 
mercados e dos contratos23.  
 
5. Incidentes na vida empresarial 
 
 Enquanto as oportunidades são abundantes, 
também existem riscos a considerar. No entanto, é possível 
manter esses riscos em cheque para ser bem-sucedido. Tudo 
o que é necessário para uma boa percepção dos riscos e das 
oportunidades resume-se em qualificada consciência, 
compreensão e criatividade, ademais, especialmente, de 
admitir os desafios. Na vida empresarial esses riscos e essas 
oportunidades estão associados, na maioria das vezes, a 
corrupção, a instabilidade política, as crises econômicas, as 
questões de logística ou burocracia entre outras, esses são 
alguns dos riscos (mas também podem representar 
oportunidades) que podem perturbar (ou alavancar) os 
planos de negócios.  
 Ao lidar com esses espaços, muitas empresas 
tendem a assumir que a prática de gestão de risco e 
administração de bônus aplicado em um mercado irá operar 
do mesmo modo em outro cenário. Nada poderia estar mais 
longe da verdade. Mercados mais sofisticados, e aqueles mais 
incipientes e embrionários são muitas vezes agrupados como 
entidades homogêneas, todavia, os riscos, as oportunidades 
e as condições operacionais em cada um deles são muito 

                                                           
22 Wilhelmsson, Thomas. Critical studies in private law: A Treatise on 
Need-Rational Principles in Modern Law. London: Kluwer, 1992, p. 52. 

23 54. Cf., Molinaro, Carlos; Sarlet, Ingo. Algumas notas sobre a 
terceirização e o assim chamado multisourcing. Rev. TST, Brasília, vol. 
80, nº 3, jul/set 2014, pp. 126-137 
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diferentes24. 
 As empresas a miúde enfrentam competitividade 
de custos, o que conduz na direção da otimização das 
estruturas de capital, bem como o redesenho das estratégias 
de responsabilidade sobre os ativos para permanecerem 
rentáveis. Em outras situações, elas necessitam melhorar 
consideravelmente a distribuição e o desenvolvimento de 
produtos para intentar mudança nos hábitos e no 
comportamento dos clientes. Em outros casos, ainda, 
necessitam adaptar os processos internos para lidar com 
mudanças fiscais, contábeis, trabalhistas e demais ônus e 
encargos decorrentes das atividades econômico-financeiras 
e produtivas da empresa.  
 Enfim, pessoas, processos, produtos e mercados 
estão de modo inderrogável integrados nas atividades 
empresariais de qualquer tipo, sempre em tensão, ora 
dilatando, ora comprimindo os espaços para a conformação 
das oportunidades e para a geração dos riscos.  
 Também as denominadas tecnologias disruptivas 
impactam os negócios no mundo empresarial, tais como, ao 
extremo, a robótica avançada, a genômica de última geração, 
os dispositivos sensíveis de armazenamento de energia, as 
tecnologias da informação e da comunicação, a inovação, 
entre outras25. Ademais, essas são impactantes no mercado 

                                                           
24 Cf., sobre o tema, por todos, Engemann, Kurt J.; Henderson. Douglas 
M. Business Continuity and Risk Management: Essentials of 
Organizational Resilience. Brookfield/Connecticut: Rothstein 

Associates, Inc., 2011, especialmente, pp. 155 e ss. 

25 Sobre tecnologias disruptivas e seu impacto, cf., Manyika, J, et al. (May 
2013), Disruptive technologies: Advances that will transform life, 
business, and the global economy, McKinsey and Company. Retrieved 
on 13 October 2015, Disponível em: 
http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/disruptive_t
echnologies, acesso em 10/05/2016. Christensen, Clayton. The 
innovator's dilemma: When new technologies cause great firms to fail. 
Boston: Harvard Business School Press. 1997. Christensen, Clayton; 
Raynor, Michael; e, MacDonald, Rory. What is Disruptive Innovation? 

http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/disruptive_technologies
http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/disruptive_technologies
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de trabalho, pois, por certo, a natureza do trabalho 
continuará a mudar, e exigirá intensos programas de 
educação e de reciclagem26.  
 Para enfrentar os desafios que as novas 
tecnologias em si vão ocasionar, os formuladores de políticas 
podem usar algumas dessas mesmas tecnologias, por 
exemplo, através da criação de novos sistemas educativos e 
de formação com a Internet móvel, o que também pode 
ajudar a resolver uma produtividade cada vez com maior 
imperativo de produtos e serviços de forma mais eficiente e 
eficaz.  
 Esses incidentes são positivos e negativos.  
 Mas são incidentes que impactam a vida 
empresarial e que podem produzir consequências gravosas 
para a sociedade e, mesmo para o Estado, pois, atente-se que 
consequências gravosas para as empresas são também 
prejudicais para o contexto sociocultural e estatal, sendo que, 
para o último, os reflexos na economia costumam ser 
devastadores.  
 Construindo uma “cunha” nessa narrativa, tem-se 
que as consequências de incidentes gravosos para as 
empresas irrompem a constitucional simetria 

                                                           
Harvard Business Review, Dec. 2015, pp. 44-53. Disponível online em: 
https://hbr.org/2015/12/what-is-disruptive-innovation. (Acesso em 
10/05/2016). 

26 Cf., Akcomak, Semih; Kok, Suzanne; e, Rojas-Romagosa, Hugo. The 
effects of technology and offshoring on changes in employment and 
task-content of occupations. CPB Netherlands Bureau for Economic 
Policy Analysis. February 2013. Disponível online em: 
http://zip.net/bbtlDwCopiar. (Acesso em 10/07/2013). Goos, M.; 
Manning, A.; e, Salomons, A. Explaining job polarization: The roles of 
technology, globalization and institutions. Discussion Paper No. 1026, 
Centre for Economic Performance, London, 2010 (arquivos próprios). 
Texto também disponível online em: 
http://cep.lse.ac.uk/pubs/download/dp1026.pdf. Molinaro, Carlos; 
Sarlet, Ingo. Algumas notas sobre a terceirização e o assim chamado 
multisourcing. Rev. TST, Brasília, vol. 80, nº 3, jul/set 2014, pp. 126-137 

https://hbr.org/2015/12/what-is-disruptive-innovation
http://zip.net/bbtlDwCopiar
http://cep.lse.ac.uk/pubs/download/dp1026.pdf
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capital/trabalho. Ofendem os valores sociais do trabalho e 
confrontam os valores da livre iniciativa.  
 Nesses casos, os ordenamentos jurídicos 
contemporâneos contam com equipamentos e dispositivos 
para intentar simetrizar novamente essa relação evitando, 
assim, mais dispêndio de energia econômica de capital 
humano. 
 
6. A recuperação judicial da empresa27 

                                                           
27 Aqui, nas palavras de Rachel Sztajn, “[...] Entenda-se empresa como 
organização econômica que atua em mercados e, cuja existência interessa à sociedade 
em geral, aos exercentes da atividade, aos credores, aos consumidores ou clientes e ao 
Estado” (Comentários ao Capítulo III Da Recuperação Judicial Seção I 
Disposições gerais, da Lei 11.101/2005, in: Comentários à Lei de 
Recuperação de Empresas E Falência Lei 11.101/2005. 2.ª edição 
revista, atualizada e ampliada. Coordenação Francisco Satiro de Souza 
Junior e Antônio Sérgio A. de Moraes Pitombo. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2007). 
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 No sistema comparado28 e no direito brasileiro29, 

                                                           
28 Por exemplo, no direito alemão, cf., Otto de Boor. Hans; Erkel, 
Günther. Zwangsvollstreckung Konkurs und Vergleich. Wiesbaden: 
Springer-Verlag, 2013. Finsterer, Hans. Unternehmenssanierung durch 
Kreditinstitute: Eine Untersuchung unter Beachtung der 
Insolvenzordnung. Wiesbaden: Springer-Verlag, 2013. Grünewald, 
Philipp. Mehrheitsherrschaft und insolvenzrechtliche Vorauswirkung in 
der Unternehmenssanierung. Tübingen: Mohr Siebeck, 2015. No direito 
francês, cf., Salgado Maria-Beatriz. Droit des entreprises en difficulté. 
Paris: Editions Bréal, 2007. Jacquemont, André.  Droit des entreprises 
en difficulté: la procédure de conciliation, les procédures collectives de 
sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires. Paris: Lexis Nexis, 
2011. Na Itália, cf., Di Marzio, Fabrizio. Il diritto negoziale della crisi 
d'impresa. Milano: Giuffrè Editore, 2011, do mesmo autor, Codice della 
crisi di impresa 2015. Fallimento, procedure d'insolvenza e normativa 
correlata (Milano: Giuffrè Editore, 2015). No direito norte-americano, 
cf., Armour, John; Cumming, Douglas (2008). Bankruptcy Law and 
Entrepreneurship. American Law and Economics Review. Vol. 10. n.º 
2. p. 303-350. Franks, Julian R.; Torous, Walter N. (1994). A comparison 
of financial recontracting in distressed exchanges and chapter 11 
reorganizations". Journal of Financial Economics. Vol. 35. n.º 3. p. 349-
370. Purnanandam, Amiyatosh. Financial distress and corporate risk 
management: Theory and evidence. Journal of Financial Economics 87 
(2008) 706–739. doi:10.1016/j.jfineco.2007.04.003. Jackson, Thomas H. 
The Logic and Limits of Bankruptcy Law. Washington: Beard Books, 
2001.  Rouse, William B. Enterprise Transformation: Understanding and 
Enabling Fundamental Change. New Jersey: John Wiley & Sons, 2006. 
No direito português, cf.,  Martins, Luís M. Martins. Processo de 
Insolvência - Anotado e Comentado. 3ª Ed. Coimbra: Almedina, 2013. 
Fernandes, Luís A. Carvalho; Labareda, João, Código da Insolvência e 
da Recuperação de Empresas Anotado, 2.ª edição, Quid Juris, Lisboa 
2013. Leitão, Luís Manuel Teles de Menezes, Direito da Insolvência, 5.ª 
edição, Almedina, 2013. No direito espanhol, cf., Prendes Carril, Pedro. 
Tratado Judicial de la Insolvencia, Tomos I y II. Primera Edición. 
Madrid: Editorial Thomson Reuters, Aranzadi, 2012. Pons, Albentosa, 
Leopoldo. Análisis comparado de la Ley Concursal con su Reforma. Una 
herramienta de seguimiento de las modificaciones en discusión. 
Valencia: Editorial Tirant lo Blanch, 2014. No direito argentino, cf., 
Dasso, Ariel Ángel. Derecho Concursal Comparado Tomo I-III, Buenos 
Aires: Ed. Legis, 2009; 2012. 

29 No direito brasileiro a literatura tem crescido em densidade e 
qualidade, cf., entre outros, Scalzilli, João Pedro; Spinelli, Luis Felipe; 
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podemos contar com atilada e vasta literatura que infundiu, 
infunde e critica dispositivos que intentam fazer frente aos 
contingentes acidentes econômico-financeiros ou 
socioculturais (quaisquer sejam suas dimensões) incidentes 
na vida empresarial, desastres esses que sempre representam 
uma situação gravosa para empresa obrigando, muitas vezes, 
ao encerramento de suas atividades.  
 Nesse sentido, existência, mercado, empresa, 
patrimônio (seja tangível, ou intangível), solvência e 
insolvabilidade são lugares comuns eventualmente ocupados 
por um novo modelo normativo desvelado em um original 
e autêntico princípio de salvaguarda da existência da empresa30, mais 
amplo que o conhecido princípio de conservação da empresa, pois, 

                                                           
Tellechea, Rodrigo. Recuperação de Empresas e Falência - Teoria e 
prática na Lei 11.101/2005. São Paulo: Almedina, 2016. 55. Perin Junior, 
Ecio. Preservação da empresa na lei de falências. São Paulo: Saraiva, 
2009. Bezerra Filho, Manoel Justino. Nova lei de recuperação e falências 
comentada: Lei 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, comentário artigo por 
artigo. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. Campinho, Sérgio. 
Falência e Recuperação de Empresa, Rio de janeiro: Renovar 2008. 
Coelho, Fábio Ulhoa. Comentários a nova lei de falências e de 
recuperação de empresas. 7ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. Guimarães, 
Maria Celeste Morais. Recuperação judicial de empresas e Falência à Luz 
da Lei nº 11.101/2005. Belo Horizonte: Del Rey, 2007. Kirschbaum, 
Deborah. A Recuperação Judicial no Brasil: Governança, Financiamento 
Extraconcursal e Votação do Plano, São Paulo, Tese de Doutorado, 
USP, 2009. Lobo, Jorge. Direito Concursal. Rio de Janeiro: Forense, 
2005. Mandel, Júlio Kahan. Nova Lei de Falências e Recuperação de 
Empresas. São Paulo: Saraiva, 2005. Souza Junior, Francisco Satiro de; 
PITOMBO, Antônio Sérgio A. de Moraes (coord.). Comentários à Lei 
de recuperação de empresas e falência: Lei 11.101/2005 – Artigo por 
artigo, 2ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. TOLEDO, Paulo 
F.C. Salles, Lei de Recuperação de Empresas e Falência, São Paulo, 3ª 
Edição: Editora Saraiva, 2009. Valverde, Trajano de Miranda. 
Comentários à Lei de Falências. vol. 1 a 3. Rio de Janeiro: Forense, 2005. 

30 De típica inspiração francesa, na forma da Lei nº 2005-845 de 26 julho 
de 2005, aliás, acessível online em: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT
000000632645 (acesso em 12/05/2016). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000632645
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000632645
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observe-se que a preservação da empresa (sempre que 
possível, por certo), sua salvaguarda, importa sobremodo para 
a sociedade e, notadamente para o Estado-nação. 
 Ademais, a empresa deve, na contemporaneidade, 
ser avaliada como o arcabouço do mundo negocial, produtora de 
prosperidade; de tal modo, ela se abriga no ponto médio do 
direito empresarial que enfoca nela um original bem jurídico 
tutelado, pois priorizada como um valor em si mesma31, 
prioritária, até mesmo, aos interesses dos credores32. 
  Recuperação vem do latim recuperatĭo, ōnis 
significando “recobro”, que denota ou recuperação da posse 
de algo, ou a reaquisição, retomada; ou, ainda, a reconquista 
(da disposição, do ânimo, da situação, etc.); ou, finalmente, 
a restituição à vida, a reanimação, ou renascimento33. O étimo 
é eloquente (!). Em todas as latitudes do jurídico é essa a 
realidade concursal à luz do direito comparado: recuperação 
empresarial. Ícone atual das leis de diversos países, 
delineando os princípios que parecem consolidar-se em nível 
mundial em matéria de insolvência.  
 Entre a principais características da nova 
legislação mundial, Dasso, com muita acuidade, refere a forte 
influência do US Bankruptcy Act e os mecanismos do common 
law; a clara diferença no tratamento nas regulações da crise 

                                                           
31 Na fórmula da teoria da Unternehmen an sich germânica (cf., Laux, 
Frank. Die Lehre vom Unternehmen an sich. Berlin: Duncker & 
Humblot, 1998. Também, e especialmente, Riechers, Arndt. „Das 
Unternehmen an sich“: die Entwicklung eines Begriffes in der 
Aktienrechtsdiskussion des 20. Jahrhunderts. Tübingen: Mohr Siebeck, 
1996, pp. 42 e ss. 

32 Cf., nesse sentido, Dasso, Ariel A. Tendencias actuales del derecho 
concursal. Estudios de Derecho Empresario. Volumen Especial Nº 6. 
Nov. 2015, pp. 170/185, disponível online em: 
http://zip.net/bptmz4Copiar, acesso em 10/05/2016.  

33 Cf., Grande Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (versão online), 
in: http://houaiss.uol.com.br/ (para assinantes UOL), verbetes: 
recuperar, recuperação, recobro. (Acesso em 22/05/2016). 

http://zip.net/bptmz4Copiar
http://houaiss.uol.com.br/
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entre a figura da empresa e a do empresário; a alteração de 
alvo na legislação abdicando o paradigma da proteção dos 
credores para distinguir e confiar na preservação da empresa; 
a desjudicialização e administrativização dos processos 
concursais; a proliferação de acordos privados e a exigência 
de conformação de tribunais especializados na matéria34.  
 Assim, no direito norte-americano o sistema 
concursal está acolhido no Título 11 do United States Code (alí 
o US Bankruptcy Code35) vigente desde 1978, compilação legal 
que regula em distintos capítulos36, o regime utilizado frente 

                                                           
34 Cf., Dasso, Ariel A. Tendencias actuales del derecho concursal. 
Estudios de Derecho Empresario. Volumen Especial Nº 6. Nov. 2015, 
pp. 170/185, disponível online em: http://zip.net/bptmz4Copiar 
(acesso em 10/05/2016). 

35 Acessível online através do Office of the Law Revision Counsel 
(“OLRC”) of the U.S. House of Representatives, que mantém o 
Website: http://uscode.house.gov/browse.xhtml (acesso em 
02/05/2016). Também a Cornell Law School, atráves do Legal 
Information Institute (LII), mantém o Website: 
https://www.law.cornell.edu/uscode/text, com acesso para a 
codificação norte-americana. “The law relating to bankruptcy is codified 
and enacted as title 11 of the United States Code, entitled ‘Bankruptcy’, 

and may be cited as 11 U.S.C. § —.” 
(https://www.law.cornell.edu/uscode/text/11)  

36 Seis capítulos regulam os tipos básicos da insolvência, o Chapter 7 do 
U.S. Bankruptcy Code prevê a liquidação - a venda de bens não isentos 
do devedor e a distribuição dos rendimentos para os credores 
(Liquidation). O Chapter 9 do Código dá proteção ao município 
financeiramente constrangido por seus credores e, ao mesmo tempo, 
proporciona desenvolver e negociar um plano para ajustar suas dívidas. 
A reorganização das dívidas de um município é tipicamente realizada 
tanto estendendo os vencimentos da dívida, como reduzindo a 
quantidade de capital ou juros, ou refinanciamento da dívida mediante a 
obtenção de um novo empréstimo (Adjustment of Debts of a Municipality). 
Já o Chapter 11 da lei prevê a reorganização, geralmente envolvendo uma 
corporação ou parceria. Um devedor, abrigado pelas disposições do 
Chapter 11, propõe um plano de reorganização para manter seu negócio vivo 
e, assim, pagar os credores ao longo do tempo. Empresários e pessoas 
naturais podem procurar abrigo nas suas disposições (Reorganization). De 

http://zip.net/bptmz4Copiar
http://uscode.house.gov/browse.xhtml
https://www.law.cornell.edu/uscode/text
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/11
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as insuficiências da capacidade de pagamentos afrontadas 
tanto pelas pessoas naturais (não-negociantes), como pelas 
empresas, proporcionando-lhes a possibilidade de superar 
dita situação falencial através da liquidação de seus bens ou 
ativos, ou da aprovação de planos reprogramação de pagamentos e 
de reorganização empresarial.  
 No direito alemão, desde o século XIX a 
falência é objeto de legislação pela lei de 1877 
(Konkursordnung) com as reformas 1898 e 1957, incorporando 
o Vergleichsordnung37 (regulamento de conciliação) somente 

                                                           
outro modo, o Chapter 12, prevê o ajuste das dívidas dos agricultores (e 
pescadores) familiares (Adjustment of Debts of a Family Farmer or Fisherman 
with Regular Annual Income). O Chapter 13 da lei prevê o ajuste de dívidas 
de pessoas assalariadas, permitindo que um devedor possa manter seus 
bens e pagar as suas dívidas ao longo do tempo, geralmente de três a 
cinco anos (Adjustment of Debts of an Individual with Regular Income), e 
finalmente, o Chapter 15, cujo endereço da disposição normativa é 
fornecer mecanismos eficazes para lidar com casos de insolvência 
envolvendo devedores, ativos, requerentes e outras partes interessadas 
onde se envolvem mais de um Estado-nação. Este objetivo geral é 
realizado através de cinco vetores especificados no estatuto: (1) 
promover a cooperação entre os tribunais dos Estados Unidos e partes 
interessadas e os tribunais e outras autoridades competentes de países 
estrangeiros envolvidos em casos de insolvência transfronteiriças; (2) 
para estabelecer uma maior segurança jurídica para o comércio e 
investimento; (3) promover a administração justa e eficiente de 
insolvências transfronteiriças o que protege os interesses de todos os 
credores e outras entidades interessadas, incluindo o devedor; (4) dar 
proteção e maximização do valor dos bens do devedor; e (5) facilitar o 
resgate de empresas com dificuldades financeiras, protegendo assim o 
investimento e a preservação do emprego. 11 USC § 1501 (Ancillary and 
Other Cross-Border Cases). Cf., dispositivos, online em: 
http://uscode.house.gov/browse/prelim@title11&edition=prelim 
(acesso em 02/05/2016). 

37 Cf., VerglO (Vergleichsordnung). O art. 1º enunciava: A falência pode 
ser evitada por um processo de liquidação judicial nos termos da 
presente lei (Der Konkurs kann nach Maßgabe dieses Gesetzes durch ein 
gerichtliches Vergleichsverfahren abgewendet werden), tratava-se de semelhante 
nossa antiga concordata preventiva (o VerglO, pode ser consultado, 
ainda, online no Rechtsportal.de, em: http://zip.net/bftl9H (link 

http://uscode.house.gov/browse/prelim@title11&edition=prelim
http://zip.net/bftl9H
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em 1935. Em 1994, foi promulgada Lei de Introdução à Lei 
de Insolvência (Einführungsgesetz zur Insolvenzordnung - 
EGInsO)38, bem como, na medida a Lei de Insolvência 
(Insolvenzordnung - InsO)39, introduzindo um sistema unitário 
para a crise econômica da empresa, ou seja, um 
procedimento de liquidação e ou de prevenção, pois, 
segunda a norma [...]  Os processos de insolvência devem servir ao 
propósito de satisfação coletiva dos credores do devedor pela liquidação 
dos bens do devedor e pela distribuição dos rendimentos, ou chegar a um 
acordo em um plano de insolvência, em especial a fim de manter a 
empresa. Com a advertência, [...] aos devedores honestos devem ser 
dadas oportunidades de alcançar um perdão de dívida residual40. Se a 
decisão de junta de credores consiste no saneamento da 
empresa, o procedimento se faz mediante a figura do plano 
de insolvência (Insolvenzplan), previsto nos artigos 217 a 268 
da lei41. 

                                                           
encurtado), acesso em 10/05/2016. 

38 Cf., o site do Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 
(Ministério Federal da Justiça e da Defesa do Consumidor), onde pode 
ser acessada a lei: http://zip.net/bdtmXL (Url encurtada), acesso em 
05/06/2016 

39 Cf., o site do Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 
(Ministério Federal da Justiça e da Defesa do Consumidor), onde pode 
ser acessada a lei: http://zip.net/bctmss  (Url encurtada) acesso em 
05/06/2016. 

40 Das Insolvenzverfahren dient dazu, die Gläubiger eines Schuldners 
gemeinschaftlich zu befriedigen, indem das Vermögen des Schuldners verwertet und 
der Erlös verteilt oder in einem Insolvenzplan eine abweichende Regelung insbesondere 
zum Erhalt des Unternehmens getroffen wird. Dem redlichen Schuldner wird 
Gelegenheit gegeben, sich von seinen restlichen Verbindlichkeiten zu befreien. (§ 1º 
Ziele des Insolvenzverfahrens [Objetivos dos processos de insolvência], 
Insolvenzordnung vom 5. Oktober 1994 (BGBl. I S. 2866), die zuletzt 
durch Artikel 16 des Gesetzes vom 20. November 2015 (BGBl. I S. 
2010) geändert worden ist). 

41 Para uma boa visão do sistema alemão, cfr., o site mantido por 
Hermann Kulzer (Dreden-DE): insoinfo, Website: 
http://www.insoinfo.de/index.htm (acesso em 20/05/2016). 

http://zip.net/bdtmXL
http://zip.net/bctmss
http://www.insoinfo.de/index.htm
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 O direito francês adota para o tratamento da 
insolvência distinta regulação normativa. Uma 
imediatamente dirigida para as pessoas naturais e, outra mais 
complexa aplicável para os devedores empresários (sob 
qualquer tipo). O processo aplicável à insolvência das 
pessoas fictas está regulado pela Lei nº 2.005-845 de 26 de 
julho de 2005 (Loi de Sauvegarde des Entreprises)42, a qual prevê 
distintos procedimentos conciliatórios, bem como as 
disposições relativas à recuperação e demais.  
 O sistema espanhol, fundado na Lei nº 22/2003,
 está ancorado no princípio da unidade legal, 
adotando a mesma sistemática para o empresário e o não-
empresário, unificando o processo preventivo (o convênio) 
com o de liquidação. Portanto, o que podemos observar no 
sistema espanhol, se revela na mixagem de diferentes 
institutos do sistema internacional, tomado como base o 
modelo alemão43.  
 Na União Europeia, vale dizer, no direito 
comunitário, dispõe-se de uma série de princípios comuns 
para os processos nacionais de insolvência das empresas em 
dificuldades financeiras (notadamente os efeitos 
transfronteiriços). O objetivo consiste em que as prioridades 
passem da liquidação das empresas para o incentivo à 
reestruturação das empresas viáveis numa fase precoce, a fim 
de evitar a falência.   
 O direito comunitário europeu, no seu conjunto, 
procura estabelecer um quadro coerente de regras nacionais 
em matéria de insolvência, instando os Estados-Membros a: 

                                                           
42 Cfr., online em: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT
000000632645 (acesso em 12/05/2016). 

43 Cf., Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. «BOE» núm. 164, de 10 de 
julio de 2003 Referencia: BOE-A-2003-13813 Texto Consolidado - 
Última modificación: 2 de octubre de 2015, disponível online em: 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-13813, (acesso 
12/05/2016). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000632645
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000632645
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-13813
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facilitar a reestruturação de empresas em dificuldades 
financeiras numa fase precoce, antes do início de um 
processo formal de insolvência, e sem longos ou onerosos 
procedimentos de modo a contribuir para limitar o recurso 
à liquidação; permitir que os devedores reestruturem as suas 
atividades sem necessidade de dar formalmente início a um 
processo judicial; proporcionar às empresas em dificuldades 
financeiras a possibilidade de solicitar uma suspensão 
temporária até quatro meses (renovável até um máximo de 
12 meses) para adotar um plano de reestruturação antes de 
os credores poderem intentar ações executivas contra elas; 
facilitar o processo de adoção de um plano de reestruturação, 
tendo em conta tanto os interesses dos devedores como dos 
credores, com vista a aumentar as probabilidades de salvar 
empresas viáveis; reduzir os efeitos negativos de uma 
falência sobre as oportunidades futuras dos empresários de 
lançar uma empresa, em especial através da quitação das suas 
dívidas num período máximo de três anos. O sistema atual, 
basicamente está disciplinado pelo Regulamento (CE) nº 
1346/2000 de 29 de maio de 2000, aplicável a lei do Estado-
Membro da UE em cujo território é aberto o processo de 
insolvência44, combinado com o Regulamente (UE) 
2015/848 do Parlamento Europeu e do Conselho de 20 de 
maio de 2015 sobre procedimentos de insolvência (texto 
refundido)45. 
 Importa informar que a Comissão Europeia 
instalou um processo de consulta sobre o quadro 
regulamentar para a insolvência de empresas na União 
Europeia. Um quadro que se destina a ser mais eficaz. Esta 

                                                           
44 Cfr., Online Website: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/?uri=URISERV%3Al33110, acesso em 
15/05/2016. 

45 Cfr., Online Website: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0848, acesso em 
15/05/2016.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=URISERV%3Al33110
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=URISERV%3Al33110
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0848
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0848
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iniciativa está inserida no Plano de Ação para a União de 
Mercado de Capitais e os meios para continuar os princípios 
já estabelecidos na Recomendação de 12 de março de 2014 
com uma nova abordagem para a insolvência e falência de 
negócios. No lançamento da consulta, a Comissão Europeia 
apresentou uma breve nota em segundo plano dessa nova 
fase na construção do direito europeu de insolvência, a 
consulta está aberta até 14 de junho de 201646. 
 No Brasil, a Lei nº 11.101 de 9 de fevereiro de 
2005, regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência 
do empresário e da sociedade empresária.  
 Em atilada narração Fabio Ulhoa Coelho, 
assinala: 
 

No Brasil, a lei contempla duas medidas judiciais com o 
objetivo de evitar que a crise na empresa acarrete a falência de 
quem a explora. De um lado, a recuperação judicial; de outro, 
a homologação judicial de acordo de recuperação extrajudicial. 
Os objetivos delas são iguais: saneamento da crise 
econômico-financeira e patrimonial, 
preservação da atividade econômica e dos seus 
postos de trabalho, bem como o atendimento 
aos interesses dos credores. Diz-se que, recuperada, a 
empresa poderá cumprir sua função social.47 (grifamos) 

  
 Observe-se que o modal é “crise na empresa”, 
nesse sentido, a crise empresarial poderá ocorrer sob 
diversos estilos bem marcados ou identificados, nada 
obstante, podemos distinguir três circunstâncias, pelas quais 
são desencadeadas, ou na perspectiva de Coelho:   
 

A crise da empresa pode manifestar-se de formas variadas. 

                                                           
46 Cfr., formulário online, Website: http://zip.net/bktmwlCopiar (Url 
encurtada), acesso em 15/05/2016. 

47 Coelho, Fabio Ulhoa. Curso de direito comercial, volume 3: direito de 
empresa. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 485. 

http://zip.net/bktmwlCopiar
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Ela é econômica quando as vendas de produtos e serviços 
não se realizam na quantidade necessária à manutenção do 
negócio. É financeira quando falta à sociedade empresária 
dinheiro em caixa para pagar suas obrigações. Finalmente a 
crise é patrimonial se o ativo é inferior ao passivo, se as 
dívidas superam os bens da sociedade empresária.48 
(grifamos). 

 
 Frente as vicissitudes do cotidiano da vida 
empresarial, frete eventuais colapsos o sistema deve 
preservar na medida do possível hígida a empresa até mesmo 
para perseguir a constância da simetria capital/trabalho, pois 
a recuperação da empresa, na modalidade judicial, na visão de 
Coelho [...] é um processo peculiar, em que o objetivo buscado – a 
reorganização da empresa explorada pela sociedade empresária 
devedora, em benefício desta, de seus credores e empregados e da economia 
(local, regional ou nacional)49.  
 Assim, a recuperação judicial está disposta na Lei 
n° 11.101/2005, nos artigos 47 ao 69, ali se revelando como 
um instituto que ilustra os intentos e a finalidade do 
recobramento judicial. Mediante a recuperação judicial pode 
ser construído um significativo espaço para o favorecimento 
de todas as partes envolvidas, porquanto o enfoque se 
destina ao amparo, ao acolhimento de todo o manancial de 
recursos e riquezas já produzidas existentes, abarcando tudo, 
metodologias, pesquisas e tecnologias, processos, produtos, 
mercados, meios de produção, recursos humanos, massa 
salarial, créditos, marcas, fornecedores e tributos e tudo o 
mais presente na mesma constelação. Portanto, o objetivo 
nuclear revela-se na preservação de todos os ativos para que 
a empresa possa evadir-se dos problemas e da dificuldade em 
que está inserida.  
 

                                                           
48 Aut. Cit., loc. Cit., p. 250. 

49 Aut. Cit., loc. Cit., p. 251. 
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7. A recuperação da empresa é também a superação da 
dialética amo e escravo.  
 
 Converge para a recuperação da vida empresarial 
a superação da ancestre dialética amo/escravo. Só impende 
realmente a preservação presentes especiais circunstancias 
onde a existência da empresa revela-se como condição de 
sustentação da simetria constitucional capital/trabalho.  
 Torna-se indispensável a recuperação da empresa, 
sempre que, em primeiro lugar, ela cria um acoplamento de 
mecanismo mais eficaz de poupança com investimentos em 
nível de mercado aberto, o que leva a uma alocação mais 
eficiente dos recursos financeiros e melhora as perspectivas 
de crescimento do ambiente sociocultural e econômico; em 
segundo lugar, sempre que o procedimento possibilita a 
expansão das escolhas dos participantes nos mercados, ou 
para levantar recursos financeiros para estágios ulteriores em 
uma multiplicidade de posicionamentos financeiros 
alternativos.  
 Ademais, em terceiro lugar, quando a intensidade 
da concorrência leva a uma redução de custos, melhoria dos 
rendimentos, mais eficiente gestão de riscos e redução de 
custos de transação, que contribuem positivamente para o 
crescimento econômico de empréstimos obtidos. De outro 
modo, importante a recuperação, quando ela é a condição de 
redução de custos e, ao mesmo tempo indutora do aumento 
da velocidade de operações financeiras, por um lado para 
facilitar o mercado, por outro lado, para contribuir para o 
desenvolvimento do comércio nacional e internacional. 
  Releva notar que a recuperação quase sempre 
induz na melhora da qualidade dos serviços oferecidos aos 
clientes e a variedade de produtos disponíveis e suas 
alternativas. Do mesmo modo, pode ser observado que a 
recuperação de empresas induz, também, o estímulo das 
inovações em produtos e serviços, bem como os 
investimentos substanciais em nova tecnologia, que melhora 
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a produtividade em benefício dos clientes e da economia, 
possibilitando maior rapidez e flexibilidade na criação e 
gestão dos recursos financeiros e humanos. 
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Cesar Santolim 
 
 

1. Contextualização. 
 
Conforme o artigo 53 da Lei nº 11.101/2005 (que 

regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do 
empresário e da sociedade empresária, apelidada de "Lei da 
Recuperação Judicial e Falência – LRJF"), "o plano de 
recuperação será apresentado pelo devedor em juízo ..., sob 
pena de convolação em falência, e deverá conter ... 
demonstração de sua viabilidade econômica.." (inciso II). 

A aferição acerca da "viabilidade econômica" da 
empresa não deve ser confundida com a apresentação do 
"laudo econômico-financeiro e de avaliação dos bens e 
ativos do devedor, subscrito por profissional legalmente 
habilitado ou empresa especializada" (inciso III, do mesmo 
artigo), embora, à toda evidência, tratem-se de exigências 
conexas. 
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2. Conceito de "empresa". 
 
Para a correta compreensão do que seja a 

"viabilidade econômica" de uma empresa, é essencial a 
percepção do que seja a "empresa", do ponto vista 
econômico. Sem essa abordagem, fatalmente, a discussão 
tenderá a reduzir a importância da regra contida no inciso II 
do artigo 53 da Lei, verdadeiramente confundindo este 
dispositivo com o que consta no inciso subsequente, o que 
fere noções elementares de hermenêutica. Se a Lei distingue 
a "demonstração da viabilidade econômica" do "laudo 
econômico-financeiro" não se pode admitir que o primeiro 
requisito esteja satisfeito tão somente pelo cumprimento do 
segundo. São aspectos distintos de uma mesma realidade, 
mas que não se confundem. 

Ocorre que este equívoco não raro pode ser 
constatado, na nossa melhor doutrina. Segundo Fábio Ulhoa 
COELHO1, "...O plano deve abordar a discriminação 
pormenorizada dos meios de recuperação e a demonstração 
da viabilidade econômica. São os dois capítulos em que se 
deve desdobrar, para atender ao determinado pela lei. Além 
disso, ele deve vir acompanhado de dois laudos subscritos 
por contador ou empresa especializada: o de avaliação 
patrimonial e o econômico-financeiro...". E, logo adiante: "... 
o laudo econômico-financeiro é pertinente ao potencial de 
geração de negócios da empresa em crise. Cuida-se de 
mensuração bem mais complexa que a do patrimônio e deve-
se processar, basicamente, pelo modelo de fluxo de caixa 
descontado".  

Como foi assinalado, há, nesta última análise, uma 
combinação das exigências que derivam dos dois diferentes 
dispositivos da lei (o inciso II, que trata da "viabilidade 
econômica", e o inciso III, que versa sobre os laudos). Em 
razão disso, a "viabilidade econômica" acaba sendo tratada a 

                                                           
1 Comentários à Lei de Falências e de Recuperação Judicial, p. 222. 
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partir de um critério predominantemente contábil ("modelo 
de fluxo de caixa descontado").  

Isto porque a "empresa", aqui, é entendida como 
"unidade de produção", fiel ao modelo de uma específica 
teoria econômica. O exame da "viabilidade econômica" não 
é outro senão o que está dedicado ao potencial "de caixa" da 
firma, e sua sustentabilidade futura. 

Nada que destoe do contido no artigo 966 do Código 
Civil Brasileiro, no qual se assinala que “considera-se 
empresário quem exerce profissionalmente atividade 
econômica organizada para a produção ou a circulação de 
bens e de serviços”. Este dispositivo é inspirado no artigo 
2082 do Código Civil Italiano de 1942: “é imprenditore chi 
esercita professionalmente uma ativittà economica 
organizata al fine della produzione o dello scambio di bene 
o di servizi”. Como diz Cássio CAVALLI2, “o conceito 
jurídico de empresário busca refletir os elementos contidos 
no conceito econômico neoclássico de empresa”. 

É que na Economia, como diz Oliver HART3, três 
diferentes teorias buscam explicar a existência das empresas: 
a teoria neoclássica, a economia dos custos de transação e a 
teoria da agência. Para a primeira, a empresa (firma) é um 
conjunto de planos viáveis de produção, conduzidos por um 
administrador, comprando e vendendo insumos e produtos 
em um mercado de trocas “instantâneas” (“spot”), com 
objetivos de maximização de bem-estar (=“lucro”). Esta 
teoria padece de uma severa deficiência: não explica como a 
produção é organizada, como se resolvem os conflitos de 
interesse entre seus vários componentes (proprietários, 
administradores, trabalhadores, fornecedores e 
consumidores), e, mais genericamente, como o objetivo de 
obtenção de maior bem-estar é alcançado. Já a segunda, a 
partir da ideia de Ronald COASE de que as trocas envolvem 

                                                           
2 O Direito e a Economia da Empresa, p. 419. 

3 An Economist’s Perspective on the Theory of the Firm, p. 154. 
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“custos de transação” (identificação, negociação e 
implementação), a empresa aparece como uma alternativa, 
em termos de organização, destinada a reduzir estes custos. 
Um mecanismo de “governança”, a partir da existência de 
uma relação hierárquica, que resolveria (ou minimizaria) as 
disputas contratuais. Aqui, o “mecanismo de preços” (típico 
do mercado “spot”) é suprimido, e as trocas ocorrem como 
resultado de “instruções” ou “determinação” dos gestores da 
empresa. Por fim, para a "teoria da agência", a dicotomia 
“coeseana” entre o “papel da autoridade”, na empresa, e o 
“papel do consenso”, nos contratos, é reducionista, pois as 
diversas formas de “transação” se colocam em um espectro 
contínuo de possibilidades, de natureza semelhante, que vão 
desde contratos de execução imediata (mercado “spot”) até 
as diferentes estruturas de empresa (desde as mais “abertas” 
e até as mais “fechadas”). Mesmo na “empresa” não há 
senão  “estruturas contratuais” (entre controladores e 
administradores, com os empregados, com fornecedores, 
com os credores ...). Assim, afirma HART, citando JENSEN 
e MECKLING (“Theory of the Firm”, 1976), a empresa é 
um "feixe de contratos" (ou “nexo de contratos” – nexus of 
contracts), e não há maior sentido em distinguir a natureza dos 
custos de transação “fora da empresa” (no mercado “spot” 
e nos “contratos”) e “dentro da empresa” (situação de 
“integração”). 

O que define como "teoria da agência" surge a partir 
de trabalhos que examinavam os problemas decorrentes do 
compartilhamento de riscos, nos anos 1960/1970, quando 
surgiram as primeiras análises focadas do denominado 
“problema de agência”  que ocorre quando partes que devem 
cooperar têm diferentes objetivos. É uma ideia inerente ao 
fenômeno da divisão do trabalho, e à necessidade de 
confiança entre as partes envolvidas, daí decorrente. A 
“teoria da agência” está dirigida ao exame da “relação de 
agência”, na qual uma parte (principal), que não pode ou não 
quer desempenhar determinadas atividades, as delega a outra 
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parte (agente). A teoria da agência está preocupada em 
resolver dois problemas decorrentes da “relação de agência”: 
(1) o “problema de agência” que surge quando (a) há 
divergência entre os objetivos do principal e do agente e (b) 
é difícil ou dispendioso para o principal verificar como o 
agente está efetivamente atuando; (2) o “problema do 
compartilhamento de risco” que surge quando o principal e 
o agente têm diferentes atitudes diante do risco (diferentes 
“preferências de risco”). Diante da assimetria entre 
“principal” e “agente” (o “agente” sabe o que está fazendo, 
mas o “principal” não), surgem duas situações que 
produzem ineficiência econômica: (1) seleção adversa 
(“adverse selection”), pois na ausência das informações 
adequadas sobre o “agente”, o “principal” define a relação 
de agência “pela média”, afastando o “agente” de maior 
qualidade, e; (2) o risco moral (“moral hazard”), já que, como 
é demasiadamente custoso (ou, até, impossível) para o 
“principal” a verificação sobre o comportamento do 
“agente”, este é conduzido a um comportamento oportunista.  

A partir dos estudos desenvolvidos sob esta teoria, 
ALCHIAN e DEMSETZ4, em 1972, já  observavam que, 
assim como um empregador pode "demitir" seu empregado 
(em uma relação "integrada", ou "dentro da empresa"), o 
consumidor pode "demitir" o fornecedor, ou a empresa 
"demitir" sua instituição de crédito (em relações "fora da 
empresa"), sempre que houver um desalinhamento em seus 
interesses5. Sob esta perspectiva, a empresa depende, para a 

                                                           
4 Production, Information Costs, and Economic Organization, p. 777. 

5 "I can "punish" you only by withholding future business or by seeking 
redress in the courts for any failure to honor our exchange agreement. 
That is exactly all that any employer can do. He can fire or sue, just as I 
can fire my grocer by stopping purchases from him or sue him for 
delivering faulty products. What then is the content of the presumed 
power to manage and assign workers to various tasks? Exactly the same 
as one little consumer's power to manage and assign his grocer to various 
tasks. The single consumer can assign his grocer to the task of obtaining 
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sua eficiência, do desenho de incentivos adequados, para 
retribuir a cada um dos "contratantes" segundo a proporção 
das suas contribuições. Como lembra Cássio CAVALLI6, 
"para tanto, constituem dos elementos fundamentais da 
firma a medição de produtividade e a remuneração 
proporcional ao esforço". Mesmo que esta "estrutura de 
incentivos" também se verifique no "mercado spot" (via 
sistema de preços, que incentiva ganhos de produtividade), 
nem sempre, no mercado, a mensuração desses esforços 
consegue ser realizada (até porque existem "custos de 
mensuração"), especialmente quando se tratar de atividades 
realizadas por diversos agentes. Neste caso, a organização 
das atividades em equipes ("team production", na acepção 
de ALCHIAN e DEMSETZ7). A empresa é o melhor modo 
de organizar a produção, em casos tais, através de um 
conjunto de ajustes (nexus of contracts), que se destina a 
estabelecer a recompensa a cada um dos envolvidos nestas 
atividades, com um monitoramento centralizado, mas que 
não descaracteriza (como poderia sugerir a "economia dos 
custos de transação") a necessidade de negociações. Como 
assinala Cássio CAVALLI8, 

  
A capacidade de o monitor desempenhar 
eficientemente a sua função depende de sua 
capacidade para modificar os termos de um contrato 
específico com um dos integrantes da equipe, sem, 
com isso, modificar o conjunto de contratos com 
todos os demais. Portanto, conquanto cada um dos 

                                                           
whatever the customer can induce the grocer to provide at a price 
acceptable to both parties. That is precisely all that an employer can do 
to an employee", p. 777. 

6 Empresa, Direito e Economia, p. 196. 

7 "Two men jointly lift heavy cargo into trucks. Solely by observing the 
total weight loaded per day, it is impossible to determine each person's 
marginal productivity", op. cit., p. 779. 

8 Empresa, Direito e Economia, p. 200. 
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integrantes da equipe possa resolver sua relação com 
a equipe, o monitor é o único que possui o poder de 
acrescentar novos integrantes à equipe, de por termo 
a qualquer um dos contratos sem com isso extinguir 
a equipe ou sua relação com ela, e o poder de vender 
os seus direitos residuais. 

 
A esta visão econômica da empresa (como "feixe de 

contratos") deve corresponder, necessariamente, o 
tratamento jurídico nos diferentes aspectos que lhe dizem 
respeito e, particularmente, no que toca com o procedimento 
para a sua recuperação, judicial e extrajudicial. 

 
3. Os modelos econômicos. 

 
Como é consabido, a legislação brasileira encontra 

semelhanças com as soluções do "Chapter 11" do "United 
States Bankruptcy Code", que disciplina os casos genéricos 
de reorganização de empresas em dificuldades econômico-
financeiras. Como no Brasil, o foco está em permitir a 
continuidade das atividades empresariais, com a 
administração a cargo de um mecanismo de gestão no qual 
participam os credores, sob supervisão externa (judicial ou 
extrajudicial). Para o cenário da legislação norte-americana, 
há modelos econômicos desenvolvidos para o tratamento do 
tema, usando informação completa ou incompleta 
(assimétrica), como descrito por Michelle WHITE9. A partir 
destes modelos, vê-se claramente que a "viabilidade 
econômica" da empresa vai muito além de uma análise 
contábil, com atenção para o fluxo de caixa. De fato, a 
legislação de recuperação (e falimentar) pode ser 
determinante como estrutura de incentivo aos 
administradores em diferentes aspectos (decisão quanto 
oportunizar ou não a recuperação, o momento desta decisão, 

                                                           
9 Bankruptcy Law, p. 1025-1034. 
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e a assunção de riscos nesta situação). Do mesmo modo, a 
elaboração da demonstração de "viabilidade econômica" da 
empresa não pode prescindir destes elementos. 

 
4. A empresa como "feixe de contratos" no Brasil. 

 
Esta solução é consentânea com o entendimento que 

setores da doutrina pátria têm da noção de "empresa". Ao 
tratar do inciso III do artigo 53 da Lei nº 11.101/2005, Mario 
Sergio MILANI10 cita Waldo Frizzo Jr., para dizer que "... há 
parâmetros objetivos para aferição da viabilidade de 
recuperação empresarial. São os verdadeiros pressupostos, 
embora não declarados expressamente, da ação de 
recuperação judicial, quer dizer, fatores que precisam estar 
presentes para que a recuperação seja entrevista como 
recomendável: importância social e econômica da atividade 
do devedor no contexto local, regional ou nacional; mão-de-
obra e tecnologia empregadas; volume do ativo e do passivo; 
tempo de constituição e funcionamento do negócio; e 
faturamento anual e nível de endividamento da empresa". 

Nota-se, aqui, um enfoque distinto sobre a noção de 
"empresa", e que parece estar mais adequado a uma 
interpretação sistemática da Lei. A "empresa" é vista como 
um "feixe de contratos", consentânea com a formulação 
elaborada, no âmbito da Economia, pela "Teoria da 
Agência". 

Apesar do conceito de empresário (e, por 
decorrência, o de empresa), assinalado no Código Civil, estar 
relacionado à teoria neoclássica, a evolução legislativa no 
Brasil, se fez na direção do reconhecimento da noção da 
empresa como "feixe de contratos". Para tal conclusão, 
pode-se ter em conta, na LRJF, da presença de  estruturas 
como o Comitê (art. 26) e a Assembleia (art. 35) de Credores, 

                                                           
10 Lei de Recuperação Judicial, Recuperação Extrajudicial e Falência Comentada, 
p. 250. 
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que indicam que a empresa não deve ser vista apenas como 
“unidade de produção”. Mais especificamente, a norma 
contida no art. 47 da Lei, ao afirmar que “a recuperação 
judicial tem por objetivo viabilizar a superação da 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, promovendo, 
assim, a preservação da empresa, sua função social e o 
estímulo à atividade econômica” é outra evidência desta 
revisão conceitual. O conceito de empresa no direito 
brasileiro, portanto, vai além do contido no art. 966 do 
Código Civil, de matriz neoclássica, e permite sua ampliação 
para ser entendido como um “feixe de contratos”, seguindo 
a linha da “teoria agente-principal”. 

Como destaca Daniel M. do PATROCÍNIO11, "a 
recuperação judicial foi concebida para contemplar um feixe 
de interesses muito mais abrangente que os modestos limites 
da concordata". e é no já referido art. 47 da LRJF que se 
pode identificar esse propósito de contemplar estes diversos 
interesses. Ainda conforme o mesmo autor12, "somente será 
observado o princípio da superação da crise econômico-
financeira caso o benefício da recuperação seja concedido 
em favor de empresas que, efetivamente, sejam capazes de 
transpor o episódio da instabilidade nas relações jurídicas 
mantidas para o exercício de atividades negociais". Por isso, 
"a observância da norma impõe que a recuperação judicial 
seja concedida, apenas, em favor daquelas atividades que se 
mostrem viáveis e ainda capazes de serem desenvolvidas 
pelo empresário devedor ou por outro empreendedor que 
venha a adquiri-la". 
  

                                                           
11 Análise Econômica da Recuperação Judicial de Empresas, p. 5. 

12 Op. cit., pp. 16-17. 
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5. As dificuldades hermenêuticas. 
 
Apesar destas posições, há resistência no 

reconhecimento acerca da relevância do exame da 
"viabilidade econômica" da empresa, vista esta sob o aspecto 
de um "feixe de contratos". Na "I Jornada de Direito 
Comercial", realizada sob a organização do Conselho da 
Justiça Federal, foi aprovado o enunciado 46, que diz que 
"não compete ao juiz deixar de conceder a recuperação 
judicial ou de homologar a extrajudicial com fundamento na 
análise econômico-financeira do plano de recuperação 
aprovado pelos credores". O conteúdo do enunciado não se 
coaduna exatamente com a manifestação do Professor Paulo 
Penalva SANTOS13, no mesmo evento, responsável pelo 
Painel II ("Crise da empresa: falência e recuperação": 

 
Mas um desdobramento importante em relação a 
isso, e que tem causado uma perplexidade muito 
grande em questões importantes julgadas no 
Tribunal de Justiça de São Paulo, é o problema da 
viabilidade econômica e financeira do plano. Há 
casos em que o que foi aprovado em assembleia não 
corresponde à realidade e só faz com que as 
empresas permaneçam de forma artificial no 
mercado.  

 
Vale aqui reprisar a observação feita logo no início 

deste trabalho: "demonstração da viabilidade econômica" da 
empresa (inciso II do art. 53 da LRJF) não deve ser 
confundida com a apresentação do "laudo econômico-
financeiro e de avaliação dos bens e ativos do devedor, 

                                                           
13 Constantes no Livreto – I Jornada de Direito Comercial, em 
http://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-
estudos-judiciarios-1/publicacoes-1/jornadas-de-direito-
comercial/livreto-i-jornada-de-direito-comercial.pdf/view, consulta em 
05/06/2016. 
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subscrito por profissional legalmente habilitado ou empresa 
especializada" (inciso III, do mesmo artigo). No instante em 
que o enunciado 46 alude à "viabilidade econômica e 
financeira" do plano já há uma indicação de que o texto da 
Lei não foi objeto de adequada interpretação. 

Isto porque se o Poder Judiciário não efetuar a 
sindicabilidade da "demonstração de viabilidade econômica" 
da empresa, sujeitando-se ao exame feito pelos credores, fará 
letra morta o dispositivo legal (inciso II do art. 53), 
desconsiderando o fato de que os contratos que a compõem 
nem sempre estarão integralmente identificados neste 
exame.  Não há dúvida de que a palavra final sobre o plano 
pertence aos credores, mas é uma demasia afastar o controle 
judicial sobre aquele que é um dos fundamentos da 
recuperação da empresa: a sua viabilidade econômica. 

Apesar disso, há julgados em sintonia com o teor do 
enunciado já referido, como se observa no Superior Tribunal 
de Justiça: 

 
DIREITO EMPRESARIAL. PLANO DE 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO 
EM ASSEMBLEIA. CONTROLE DE 
LEGALIDADE. VIABILIDADE ECONÔMICO-
FINANCEIRA. CONTROLE JUDICIAL. 
IMPOSSIBILIDADE. 
1. Cumpridas as exigências legais, o juiz deve conceder a 
recuperação judicial do devedor cujo plano tenha sido aprovado 
em assembleia (art. 58, caput, da Lei n. 11.101/2005), não 
lhe sendo dado se imiscuir no aspecto da viabilidade econômica 
da empresa, uma vez que tal questão é de exclusiva apreciação 
assemblear. 
2. O magistrado deve exercer o controle de legalidade do plano 
de recuperação - no que se insere o repúdio à fraude e ao abuso 
de direito -, mas não o controle de sua viabilidade econômica. 
Nesse sentido, Enunciados n. 44 e 46 da I Jornada de Direito 
Comercial CJF/STJ. 
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3. Recurso especial não provido.14 

 
RECURSO  ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO 
SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.   
IMPROCEDÊNCIA  DA  ALEGAÇÃO  DE  
NEGATIVA  DE  PRESTAÇÃO 
JURISDICIONAL. EDITAL DE 
INTIMAÇÃO. IRREGULARIDADE 
FORMAL. INEXISTÊNCIA.   INTIMAÇÃO   
DE   ADVOGADO.   DESNECESSIDADE.  
CREDOR FIDUCIÁRIO.   RENÚNCIA.  
PLANO  DE  RECUPERAÇÃO.  
RECONHECIMENTO  DA VIABILIDADE 
ECONÔMICA. 
1.  Não procede a arguição de ofensa aos arts. 131 e 
535, II, do CPC quando   o  Tribunal  a  quo  se  
pronuncia,  de  forma  motivada  e suficiente,  sobre os 
pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia. 
2.  Somente  se  pronuncia  a  nulidade do ato com a 
demonstração de efetivo  prejuízo,  o  que  não  ocorre  
quando  descumprido o prazo exigido   para  a  
realização  de  primeira  convocação  nem  sequer 
instalada. 
3.  As  deliberações  a  serem  tomadas  pela assembleia 
de credores restringem-se   a  decisões  nas  esferas  negocial  
e  patrimonial, envolvendo,  pois,  os  destinos da empresa 
em recuperação. Inexiste ato  judicial  específico  que  
exija  a participação do advogado de qualquer  dos  
credores,  razão pela qual é desnecessário constar do edital 
intimação dirigida aos advogados constituídos. 
4.   É   possível   ao   credor  fiduciário  renunciar  aos  
efeitos privilegiados  que  seu  crédito lhe garante por força 

                                                           
14 REsp 1359311 / SP, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, julgado 
em 09/09/2014, DJe 30/09/2014. 
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de legislação específica.  Essa  renúncia  somente  diz 
respeito ao próprio credor renunciante,  pois  o  ato  
prejudica  a garantia a que tem direito, sendo  
desnecessária  a  prévia anuência de todos os outros 
credores quirografários. 
5.  As  decisões  da  assembleia  de credores representam 
o veredito final a respeito dos destinos do plano de 
recuperação. Ao Judiciário é  possível,  sem  adentrar  a  
análise  da  viabilidade  econômica, promover  o  controle  
de  legalidade dos atos do plano sem que isso signifique 
restringir a soberania da assembleia geral de credores. 
6.  Não  constatada  nenhuma  ilegalidade  evidente, 
meras alegações voltadas  à alteração do entendimento do 
Tribunal de origem quanto à viabilidade  econômica  do  
plano  de recuperação da empresa não são suficientes para 
reformar a homologação deferida. 
7. Recurso especial conhecido e desprovido.15 

 
6. Conclusão. 

 
Esta orientação não é compatível com a noção de 

"empresa" que se extrai da LRJF, pois remete ao Poder 
Judiciário um controle meramente formal, no qual a 
verificação da sua "viabilidade econômica" fica 
comprometido. Ao se deixar aos credores, com 
exclusividade, a sindicabilidade sobre a demonstração 
apresentada no plano, todos os "contratos" que integram a 
empresa e que não estiverem nesta condição ("credora") no 
momento da instauração do procedimento de recuperação 
estarão alijados de qualquer prestigiamento para esse fim. 

A compreensão da empresa como um "feixe de 
contratos" exige uma reconsideração de posições 
doutrinárias e jurisprudenciais sobre a "demonstração da 

                                                           
15 REsp 1513260 / SP, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, 
julgado em 05/05/2016, DJe 10/05/2016. 
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viabilidade econômica" da empresa, à luz de uma 
interpretação sistemática da LRJF, de modo a reabilitar 
inteiramente os seus objetivos. 
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Cláudio Kaminski Tavares2 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A Lei n° 11.101, promulgada no ano de 2005, 
inovou o cenário jurídico e econômico brasileiro ao 
regulamentar os institutos da recuperação judicial, 
extrajudicial e da falência do empresário e da sociedade 
empresária, revogando o então vigente Decreto-Lei 
n° 7.661, de 1945, que apenas contemplava o instituto da 
concordata como alternativa à falência da sociedade 
empresária. 

Um dos objetivos da nova Lei de Falências e 
Recuperação de Empresas (LFRE) é o de propiciar o 
soerguimento da sociedade empresária em crise. Para tanto, 
o referido diploma legal instituiu uma nova sistemática onde 
as dívidas e obrigações contraídas pela empresa recuperanda 
até o pedido de recuperação se sujeitarão à forma de 

                                                           
1 Artigo desenvolvido com base nas pesquisas realizadas no âmbito do 
Grupo de Pesquisa “10 ANOS DA LEI DE FALÊNCIAS E 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESAS: INOVAÇÕES, 
DESAFIOS E PERSPECTIVAS” no Programa de Pós-Graduação em 
Direito da PUCRS. 

2 Mestrando em Direito e Especialista em Direito Empresarial pela 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). 
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del7661.htm
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pagamento aprovada pelos credores reunidos em assembleia, 
a fim de propiciar o soerguimento da empresa em crise. 

Ocorre que, passados dez anos de a vigência da 
LFRE, a doutrina e a jurisprudência pátrias mostram que a 
discussão acerca do alcance dos créditos sujeitos ou não ao 
pedido de recuperação judicial ainda suscita debates.3  

Não obstante a controvérsia do tema, a presente 
análise se justifica, sobretudo, se considerada a repercussão 
que a classificação dos créditos oriundos de indenização 
poderá provocar sobre o processo de recuperação da 
empresa. Para melhor ilustrar, sugere-se o exemplo de 
pedidos de recuperação de empresas que atuam no varejo e, 
por isso, interagem com uma ampla gama de consumidores, 
ou, ainda, de empresas que desenvolvem atividades ou 
produtos com alto potencial de risco à sociedade, como 
indústrias farmacêuticas, químicas, etc. Nesses casos, é 
possível vislumbrar que a soma de créditos provenientes de 
demandas indenizatórias decorrentes do uso de produto 
nocivo colocado à disposição no mercado poderá superar a 
soma de créditos de outra natureza, ocupando lugar de 
destaque no processo de recuperação judicial. 

Nesse passo, sem a pretensão de esgotar o tema, o 
presente artigo visa, através da análise de decisão 
paradigmática recentemente proferida pelo Superior 
Tribunal de Justiça, tecer alguns comentários acerca da 
sujeição ou não dos referidos créditos ao pedido de 
recuperação judicial. 

                                                           
3 Interessa ressaltar que o problema ora debatido não é exclusivo do 
direito pátrio. Nesse sentido, conferir, dentre outros, as críticas de 
Kathryn R. Heidt á legislação norte-americana: HEIDT , Kathryn R. The 
Changing Paradigm of Debt, 72 Wash. U. L. Q. 1055 (1994).  Disponível 
em: http://openscholarship.wustl.edu/law_lawreview/vol72/iss3/22. 
Acesso em: 19/05/2016; e HEIDT , Kathryn R. Products liability, mass 
torts and environmental obligations in bankruptcy: suggestions for 
reform. 3 Am. Bankr. Inst. L. Rev. 117. 1995. Disponível em: 
www.heinonline.org. Acesso em: 19/05/2016. 
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2. BREVE RESUMO DO CASO EM ANÁLISE 

 
A decisão objeto de análise foi proferida no 

julgamento do Recurso Especial n° 1.447.918/SP,4 

                                                           
4 Ementa do acórdão: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO 
OCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE INCLUSÃO DE CRÉDITO 
EM PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. "DEMANDA 
ILÍQUIDA". APLICAÇÃO DO § 1º DO ART. 6º DA LEI N. 
11.101/2005. CRÉDITO REFERENTE À AÇÃO 
INDENIZATÓRIA. OBRIGAÇÃO EXISTENTE ANTES DO 
PEDIDO DE SOERGUIMENTO. INCLUSÃO NO PLANO DE 
RECUPERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 59 DA LEI N. 
11.101/2005. RECURSO PROVIDO.  

1. Não há falar em violação ao art. 535 do Código de Processo Civil, pois 
o eg. Tribunal a quo dirimiu as questões pertinentes ao litígio, 
afigurando-se dispensável que venha a examinar uma a uma as alegações 
e os argumentos expendidos pelas partes. Ademais, não se configura 
omissão quando o julgador adota fundamento diverso daquele invocado 
nas razões recursais. 

2. No caso, verifica-se que a controvérsia principal está em definir se o 
crédito decorrente de sentença condenatória, proferida em autos de ação 
indenizatória ajuizada antes do pedido de soerguimento, submete-se, ou 
não, aos efeitos da recuperação judicial em curso. 

3. A ação na qual se busca indenização por danos morais - caso dos autos 
- é tida por "demanda ilíquida", pois cabe ao magistrado avaliar a 
existência do evento danoso, bem como determinar a extensão e o valor 
da reparação para o caso concreto. 

4. Tratando-se, portanto, de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação 
de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, 
após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado 
no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. 
Interpretação do § 1º do art. 6º da Lei n. 

11.101/2005. 

5. Segundo o caput do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, estão sujeitos à 
recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda 
que não vencidos. 
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interposto pelo Grupo de Comunicação Três S/A contra o 
acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo em agravo de instrumento que discutia a incidência 
dos efeitos da recuperação judicial ao título judicial 
executado. 

No caso, William Roberto de Campos ingressou 
com ação indenizatória contra o Grupo de Comunicação 
Três S/A objetivando a condenação deste ao pagamento de 
indenização por danos morais que alegou ter sofrido em 
virtude da veiculação de matéria jornalística publicada na 
Revista Isto é, em 22/05/2002. 

Em 19/5/2008 foi proferida sentença julgando 
procedente o pedido para condenar a empresa ao pagamento 
de indenização no valor de R$ 30.000,00. Em recurso de 
apelação, a referida condenação restou majorada para R$ 
60.000,00, conforme acórdão proferido em 29/07/2008. 
Após a rejeição dos embargos de declaração e a inadmissão 
dos recursos especial e extraordinário manejados pela 
empresa, o autor da ação deu início à execução do título 
judicial perante o juízo cível.  

Levantada a discussão acerca da necessidade de 
habilitação do crédito no processo de recuperação judicial, 
tendo em vista a empresa ré na ação indenizatória havia 
distribuído pedido de recuperação em 15/05/2007, com 

                                                           
6. A situação dos autos demonstra que o evento danoso, que deu origem 
ao crédito discutido, bem como a sentença que reconheceu a existência 
de dano moral indenizável e dimensionou o montante da reparação, 

ocorreram antes do pedido de recuperação judicial. 

7. Na hipótese de crédito decorrente de responsabilidade civil, oriundo 
de fato preexistente ao momento da recuperação judicial, é necessária a 
sua habilitação e inclusão no plano de recuperação da sociedade 
devedora. 

8. Recurso especial provido. 

(REsp 1447918/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 
QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe 16/05/2016) 
Disponível em: www.stj.jus.br. Acesso em: 20.05.2016. 
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plano de recuperação aprovado em Assembleia Geral de 
Credores em 20/05/2008, entendeu o Egrégio Tribunal de 
Justiça paulista que, pelo fato do crédito ter sido constituído 
somente com a prolação do acórdão que majorou o quantum 
indenizatório, em 29/07/2008, não haveria que se falar em 
sujeição do crédito ao procedimento recuperacional. 

No caso, entendeu a Câmara julgadora que a regra 
prevista no caput do art. 49, da Lei nº 11.101/2005, não se 
enquadrava à hipótese, posto que o pedido de recuperação 
judicial antecedeu a formação do título executivo, no caso, o 
acórdão.   

Contra a referida decisão, o Grupo de 
Comunicação Três S.A. interpôs recurso especial alegando 
violação ao disposto nos artigos 47, 49, 51, inciso IX, e 52 
da Lei n° 11.101/2005; ao artigo 398, do Código Civil; e ao 
artigo 535, do Código de Processo Civil de 1973. Referiu a 
empresa recorrente que o entendimento adotado pelo 
Tribunal figurava não apenas equivocado, mas 
extremamente gravoso, na medida em que criou um 
privilégio ao autor da ação indenizatória em relação aos 
demais credores ao permitir o pagamento de credor fora dos 
autos da recuperação judicial.  

Os argumentos do recurso podem ser resumidos, 
em apertada síntese, nas seguintes alegações: (i) a Lei n. 
11.101/2005 determina que o requerimento de recuperação 
judicial deve conter a relação de todas as ações existentes 
naquela data; (ii) é facultado ao credor efetuar o pedido de 
reserva da importância estimada referente ao crédito a ser 
inscrito no plano de recuperação; e (iii) a partir da circulação 
da reportagem considerada ofensiva, o recorrido passou a ser 
titular de um direito/crédito que o legitimou com o ingresso 
da ação indenizatória, tendo a sentença condenatória apenas 
certificado a existência da ofensa e dever de indenizar. 

Distribuído para a relatoria do Ministro Luis Felipe 
Salomão, a Quarta Turma deu provimento ao recurso, em 
julgamento unânime. Inicialmente, o Ministro relator 
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destacou que não havia nulidade por omissão no acórdão 
recorrido, pois o Tribunal a quo o fundamentou 
suficientemente. No mérito, destacou o relator que a 
controvérsia em exame residia em definir se o crédito 
decorrente de sentença condenatória, proferida em autos de 
ação indenizatória ajuizada antes do pedido de 
soerguimento, submete-se, ou não, aos efeitos da 
recuperação judicial em curso, bem como apontou que a 
solução do caso exige uma análise conjunta e sistemática dos 
dispositivos previstos na Lei de Recuperação e Falências. 

Nesse passo, assinalou que a interpretação 
combinada dos artigos 51, inciso IX, e 6°,§ 1°, da Lei permite 
concluir que, embora a suspensão do curso de ações e 
execuções individuais não alcance as demandas que 
versarem sobre quantia ilíquida – como era o caso da ação 
indenizatória – é deferido ao Juízo a possibilidade de 
determinar a reserva de importância que estimar devida para, 
após reconhecida sua liquidez, incluir o crédito na classe 
própria, observando eventual ordem de privilégio. 

Assim, concluiu o Ministro relator que a ideia que 
se apreende do sistema legal da recuperação é a de que, se as 
ações propostas antes do pedido de recuperação judicial - 
ainda que ilíquidas em momento anterior - não fossem 
contempladas no plano de recuperação, inexistiria razão para 
a lei determinar que o pedido de soerguimento apresentasse 
a relação de todas as demandas ajuizadas, com a explicitação 
da estimativa dos valores discutidos em juízo, de modo que 
o crédito discutido nos autos, decorrente de demanda 
ilíquida proposta antes do deferimento da recuperação 
judicial, deveria se submeter aos efeitos da referida 
recuperação. 

Por fim, assinalou que mesmo analisando a questão 
do ângulo da doutrina civilista, melhor sorte não assistiria ao 
recorrido, na medida em que é assente a noção de que o 
dever de indenizar ou compensar o dano nasce a partir da 
prática do ato ilícito, ou seja, com o ato ilícito surge o direito 
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de crédito, que será quantificado conforme a vontade das 
partes ou pelo Poder judiciário, por meio da competente 
ação indenizatória. 

Portanto, entendeu o Ministro relator que, no caso, 
o crédito já estava constituído antes do início do processo de 
recuperação judicial, muito embora o trânsito em julgado da 
sentença condenatória tenha ocorrido posteriormente. 

Embora tenha acompanhado o voto do Ministro 
relator, o Ministro Raul Araújo divergiu em parte, mais 
precisamente no que tange ao fundamento da decisão. 
Salientou que não era possível se falar em direito a crédito 
desde a data da ofensa, mas tão somente em obrigação de 
reparar. Para ele, o crédito fora constituído após o pedido de 
recuperação judicial. Contudo, pelo fato de decorrer de 
obrigação nascida anteriormente ao pedido, ficaria 
submetido ao plano de recuperação. 

A Ministra Maria Isabel Gallotti, por sua vez, 
também acompanhou o voto do relator. Observou que o 
Superior Tribunal de Justiça ainda não havia estabelecido 
precedente sobre a matéria em discussão, uma vez que a 
jurisprudência citada no voto do Ministro relator não havia 
aprofundado o debate. Não obstante, assinalou que, ao 
encontro da ressalva proferida pelo Ministro Raul Araújo, 
entendia que a prática do ato ilícito gerava a obrigação de 
indenizar. Entretanto, referiu entender que a LFRE, ao 
dispor que "estão sujeitos à recuperação judicial todos os 
créditos existentes na data do pedido, ainda que não 
vencidos", quer se reportar às obrigações e aos fatos 
geradores das obrigações, e não créditos já declarados por 
sentença na data da recuperação. 

Nos termos dos votos acima referidos, restou claro 
o entendimento de que, ainda que não se possa falar em 
crédito, o valor correspondente à indenização decorrente da 
prática de ato ilícito ocorrido antes do pedido de recuperação 
judicial deve se submeter aos efeitos da recuperação.  
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3. DA SUJEIÇÃO DOS CRÉDITOS ORIUNDOS DE 
INDENIZAÇÃO AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 

 
A partir do breve relato acima descrito é possível 

verificar que, embora os Ministros tenham acordado em 
reconhecer que o crédito oriundo da ação indenizatória 
estava sujeito aos efeitos do pedido de recuperação, restou 
controversa a discussão acerca da possibilidade ou não de se 
considerar que a prática do ato ilícito faz surgir um crédito, 
ou se resulta apenas na obrigação do dever de reparar e, 
ainda, se tal obrigação pode ser compreendida como crédito, 
para fins do que dispõe o caput do artigo 49 da LFRE.5 

Importa destacar que até a recente apreciação pelo 
Superior Tribunal de Justiça, o tema em análise gerou muita 
polêmica nos tribunais. Não raro, é possível encontrar 
decisões nos tribunais estaduais classificando créditos 
decorrentes de ação indenizatória como créditos 
extraconcursais, sobretudo pelo fato de que, à época do 
pedido, não existia sentença condenatória transitada em 
julgado.6  

A pequena parcela da doutrina comercialista que 
trata do tema entende, em sua maioria, pela sujeição dos 
referidos créditos ao plano de recuperação. Cássio Cavalli e 
Luiz Roberto Ayoub, por exemplo, ao abordarem a 

                                                           
5 Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos 
existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 

6 Nesse sentido, interessa citar, a título ilustrativo, os recentes julgados: 
Apelação Cível nº 70064683576. Relator(a): Desª. Adriana da Silva 
Ribeiro. Orgão julgador: 15ª Câmara Cível do TJRS. Julgado em 
25/11/2015. Disponível em: www.tjrs.jus.br. Acesso em: 20/05/2016; 
Agravo de Instrumento n° 2106838-11.2015.8.26.0000. Relator(a): Des. 
Ruy Coppola. Órgão julgador: 32ª Câmara de Direito Privado do TJSP. 
Data do julgamento: 13/08/2015; e Agravo de Instrumento n° 0008502-
11.2012.8.26.0000. Relator(a): Virgilio de Oliveira Junior. Órgão 
julgador: 21ª Câmara de Direito Privado do TJSP. Data do julgamento: 
14/03/2012. Ambos disponíveis em: www.tjsp.jus.br. Acesso em: 
20/05/2016. 
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discussão, ressaltam que adotam orientação diversa daquela 
encontrada na corrente jurisprudencial representada pelos 
julgados acima citados, que entende que o crédito decorrente 

de indenização, cujo fato causador do dano é anterior, mas 

cuja sentença condenatória é posterior ao pedido, não está 

sujeito ais efeitos da recuperação judicial. Para os referido 
autores, uma das razões pela qual tais créditos se sujeitam à 

recuperação judicial, ainda que se considere existir apenas 

pretensão à indenização, reside no fato de que a empresa 
devedora, conhecedora do fato causador do dano, reconhece 
a possibilidade de ter de indenizar o dano, inclusive ao 
provisionar contabilmente o seu pagamento.7 

No mesmo sentido ponderam João Pedro Scalzilli, 
Luis Felipe Spinelli e Rodrigo Tellechea ao referirem que se 
sujeitam ao plano não somente as dívidas vencidas e 
impagas, mas também todas as obrigações por vencer 
derivadas de operações ou fatos geradores anteriores ao 
pedido, sejam elas de natureza contratual, extracontratual ou 
cambiária, pouco importando se reconhecidas por sentença 
condenatória posterior ao pedido.8 

Entretanto, embora o tema não tenha sido 
amplamente debatido, alguns autores entendem pela não 
sujeição de tais créditos ao plano de recuperação. Nesse 
sentido, pode-se citar a posição de Waldo Fazzio Júnior, que 
refere que os créditos constituídos no curso da recuperação 
judicial oriundos de decisões proferidas em ações propostas 
contra o devedor, inclusive as ações de natureza 
indenizatória, se incluem na categoria dos créditos 

                                                           
7 AYOUB, Luiz Roberto; CAVALLI, Cássio. A construção jurisprudencial 
da recuperação de empresas. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2013. p. 48-49. 

8 SCALZILLI, João Pedro; SPINELLI, Luis Felipe; e TELLECHEA, 
Rodrigo. Recuperação de Empresas e Falência - Teoria e prática na Lei 
11.101/2005. São Paulo : Almedina. 2016. p. 241. 
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extraconcursais.9 Ou, ainda, o referido por Fábio Ulhôa 
Coelho que, ao tratar especificamente de eventual 
indenização oriunda de acordo de leniência firmado pela 
empresa corruptora que requer a recuperação judicial, onde 
embora a pessoa jurídica signatária do acordo possa incluir a 
obrigação relativa à indenização no plano de reorganização 
pelo fato do referido acordo ter sido firmado antes do 
pedido de recuperação judicial, não recomenda a adoção tal 
medida, uma vez que esta inclusão poderia trazer prejuízos 
maiores do que a manutenção da obrigação. Nesse sentido, 
aponta que a imagem da empresa recuperanda ficaria 
seriamente afetada, face a tentativa de fugir às consequências 
da corrupção praticada, bem como porque a preservação do 
bom relacionamento comercial com a sociedade credora 
pode ser uma das condições econômicas mais importantes 
para a superação da crise.10 

Contudo, embora o presente artigo não possua a 
ambição de esgotar a discussão, tem-se que a pretensão de 
elucidar a questão e procurar estancar algumas divergências 
e controvérsias acerca do tema passa, necessariamente, pela 
análise, ainda que perfunctória, da finalidade do marco 
temporal previsto pela lei para delimitar a inclusão ou não 
dos créditos no plano, bem como pela compreensão do 
conceito de “crédito” sujeito ao processo de recuperação 
referido pela LFRE. 
  

                                                           
9 FAZZIO JÚNIOR, Waldo . Lei de Falência e Recuperação de Empresas, 7ª 
edição. São Paulo: Atlas. 2015. p. 190. 

10 COELHO, Fábio Ulhoa. Acordo de leniência e a recuperação judicial 
da corruptora. In: CEREZETTI ,Sheila C. Neder; MAFFIOLETTI, 
Emanuelle Urbano (coord.) Dez anos da Lei. nº 11.101/2005 - Estudos 
sobre a Lei de Recuperação e Falência. São Paulo: Almedina. 2015. 
ISBN-13: 978-8584930852.   
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4. Da finalidade do marco temporal previsto no art. 49 
da LFRE 

 
Consoante já referido anteriormente, é inegável o 

fato de que a Lei de Falências e Recuperação de Empresas é 
instituidora do progresso, uma vez que fora responsável por 
incluir no ordenamento jurídico pátrio, igualando o Brasil 
com as legislações mais modernas do mundo, a possibilidade 
de adoção de um modelo jurídico mais adequado e eficiente 
para preservar as empresas economicamente viáveis, que 
porventura estejam enfrentando dificuldades, objetivando a 
sua recuperação e visando impedir a destruição de ativos 
produtivos e de empregos.11 O que não quer dizer que seja 
possível a preservação da empresa “a qualquer custo”, uma 
vez que a LFRE também aponta como importante principio 
a ser observado o da retirada do mercado da empresa inviável. Para 
tanto, a LFRE possui vários “filtros de viabilidade” que se 
encontram materializados nos requisitos subjetivos e 
objetivos previstos em seus artigos 48 e 51.12 

Conforme explica Sheila Cerezetti, a pedra de toque 
do novo sistema concursal brasileiro implementado pela 
LFRE pode ser vislumbrada no artigo 47,13 que proclama os 

valores da preservação e da func ̧ão social da empresa, que 

                                                           
11 MARZAGÃO, Lídia Valério. A recuperação judicial. In: 
MACHADO, Rubens Aprobbato (Org.). Comentários à Nova Lei de 
Falências e Recuperação de Empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2005. p.117. 

12 SCALZILLI, João Pedro; SPINELLI, Luis Felipe; TELLECHEA, 
Rodrigo. Objetivos e Princípios da Lei de Falências e Recuperação de Empresas. 
Revista da Síntese de Direito Empresarial, Ano V – No 26, Maio/Junho 
de 2012 . Porto Alegre: Associação dos Juízes do rio Grande do Sul, pp. 
19/20. 

13 Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação 
da 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, promovendo, assim, a preservação da empresa, 
sua função social e o estímulo à atividade econômica. 
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têm em vista estimular a superac ̧ão da crise econômico-
financeira da empresa e, dessa forma, a promover a 

manutenção da fonte produtora, respeitando-se os interesses 
de trabalhadores, dos credores e de toda a coletividade.14 

Para tornar possível o soerguimento da empresa 
em recuperação, a LFRE reformulou o procedimento de 

formac ̧ão do quadro geral de credores. Ao contrário o 
antiquado instituto da concordata, ao qual somente se 
sujeitavam os credores quirografários, conforme o artigo 147 
do Decreto-lei n° 7.661/45,15 a LFRE ampliou o rol de 
credores sujeitos ao procedimento alternativo à falência, 
delimitando sua sujeição através de um marco temporal, qual 
seja, a data do pedido.   

Nesse sentido, interessa recordar os comentários 
tecidos por Rachel Sztajn acerca do artigo 49 da LFRE, 
especialmente quando observa que  

 

tendo presente que o fim visado pela Lei é a 
preservação da empresa, da atividade, evidente que 
se justifica inibir disputas entre credores de 
diferentes classes. Deixar de incluir obrigações 
vincendas, mas derivadas de operações anteriores ao 
pedido, serviria para reduzir os prazos de 
pagamento. Se todos os contratos forem de 
execução instantânea, a instalação da crise poderá 
levar à imediata cessação das atividades, o que não 
interessa a ninguém.16 

                                                           
14 CEREZETTI, Sheila C. Neder. Princípio de preservação da empresa. 
In: COELHO, Fabio Ulhoa. Tratado de direito comercial Volume 7: Falência 
e recuperação de empresa e direito marítimo, 1ª edição. São Paulo: Saraiva. 2015. 
p. 25-26. 

15 Art. 147. A concordata concedida obriga a todos os credores 
quirografários, comerciais ou civís, admitidos ou não ao passivo, 
residentes no país ou fora dele, ausentes ou embargantes. 

16 SZTAJN, Rachel. Comentário ao art. 49. In: SOUZA JUNIOR, 
Francisco Satiro de; PITOMBO, Antônio Sérgio A. de Moraes. (coord) 
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Ou seja, da análise do referido dispositivo e por 

todo o já exposto, parece claro que a LFRE, ao declarar que 
estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos 
existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, 
procura agrupar todas obrigações oriundas de fatos 
geradores ocorridos até o pedido de recuperação.  

Tem-se, portanto, que além da finalidade de reunir 
todo o passivo existente até a data do pedido, a fim de tornar 
possível a elaboração do plano de recuperação, negociação 
com os credores e exame de viabilidade da empresa, a norma 
também visa propiciar condições para aferição da viabilidade 
econômica da empresa.  

Por fim, interessa observar que, quando cumprido 
o disposto no artigo 292, inciso V, do novo Código de 
Processo Civil,17 que determina que as partes deverão 
quantificar na petição inicial o valor pretendido, inclusive nas 
ações indenizatórias fundadas em dano moral, as ações 
indenizatórias, em sua maioria, não estarão mais sujeitas à 
ressalva elencada pelo §1° do artigo 6° da LFRE.18 

 

                                                           
Comentários à Lei de recuperação de empresas e falência: Lei 11.101/2005. 2ª ed. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 228. 

17 Art. 292.  O valor da causa constará da petição inicial ou da 
reconvenção e será: 

(...) 

V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor 
pretendido; 

18 Art. 6°. A decretação da falência ou o deferimento do processamento 
da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as 
ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores 
particulares do sócio solidário. 

§ 1o Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação 
que demandar quantia ilíquida. 
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5. Da análise do conceito de crédito disposto no art. 49 
da LFRE 

 
Dispõe o caput do artigo 49 que “estão sujeitos à 

recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos”. Pois bem, para a análise 
proposta, impende precisar a concepção e abrangência do 
termo, posto que, embora mencione tantas e tantas vezes, a 
LFRE não define o conceito de crédito.  

Marcos Andrey de Sousa, ao comentar o disposto 
no artigo 49, já atentava para a necessidade de discussão e 
desenvolvimento do tema em debate. Pontuou o referido 
autor que, ainda que não tenha tratado especificamente do 
crédito oriundo de ação indenizatória, mas sim daqueles 
representados por obrigações de dar e fazer, por vezes, a 
dificuldade econômica e financeira da empresa recuperanda 
não poderia ser causada, exclusivamente, pela existência de 
obrigações pecuniárias vencidas e vincendas, mas também 
pela existência de demais obrigações.19 

De Plácido e Silva, ao conceituar crédito, aponta que 
o vocábulo possui uma ampla significação econômica e um 
estreito sentido jurídico. Derivado do latim creditum, advém 
de credere que significa confiar, emprestar dinheiro. Em sua 
acepção econômica, aponta o autor, pode significar “a 
confiança que uma pessoa deposita em outra, a quem estrega 
coisa sua, para que, em futuro, receba dela coisa 
equivalente”. Juridicamente, significa “o direito que tem a 
pessoa de exigir de outra o cumprimento da obrigação 
contraída”. Nesse sentido, no entanto, observa o autor que 
o vocábulo possui acepção mais ampla, uma vez que abrange 
as obrigações de dar, fazer ou não fazer. Muito embora 

                                                           
19 SOUZA, Marcos Andrey de. Comentários aos artigos 48 e 49. In: 
LUCCA, Newton de; SIMÃO FILHO, Adalberto. (coord). Comentários à 
nova lei de recuperação de empresas e de falências. São Paulo: Quartier Latin, 
2005, p. 231. 
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também possa expressar um sentido mais restrito, podendo 
ser utilizado para indicar tanto “o direito de cobrar uma 
dívida ativa”, como para significar “o próprio título dessa 
dívida”.20 

Ocorre que, frente às inovações trazidas pela 
modernidade, entende-se que não figura correto nem 
plausível reduzir o crédito a um conceito estático, traduzido 

na mera “relação de confiança e tempo” ou “troca de um 
valor presente por um valor futuro”, como sempre 
considerou a doutrina tradicional. Conforme explica 
Ivanildo Figueiredo, uma compreensão limitada do crédito 
como simples instrumento de troca monetária poderia até 
ser válida e dominante no século XIX, porém não é mais 
sustentável na atualidade. Explica o referido autor que “o 
crédito representa um fluxo variável de riqueza, que tanto 
pode transformar investimentos produtivos em lucros, 
como, no sentido oposto, acarretar prejuízos ou perdas, se 
mal empregado em negócios ruinosos”. Não obstante, 
ressalta que na hipótese do devedor não adimplir o 
pagamento, o credor suportará o prejuízo com o 
perecimento do seu crédito.21 

Assim, fica a indagação: se o dever de indenizar 
nasce a partir da prática do ato ilícito, é possível afirmar que 
surge também o direito ou pretensão de crédito do lesado 
perante o ofensor? 

Em linhas gerais, o direito das obrigações, no qual 
se situa a disciplina da responsabilidade civil, estrutura-se 

sobre a relação entre dever/débito e responsabilidade. 

                                                           
20 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. Atualizadores: Nagib Slaibi 
Filho e Priscila Pereira Vasques Gomes. 31ª. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2014. ISBN 978-85-309-5735-3. 

21 FIGUEIREDO, Ivanildo. Títulos de crédito. In: COELHO, Fabio 
Ulhoa (coord.). Tratado de direito comercial Volume 8: Título de crédito, direito 
bancário, agronegócio e processo empresarial, 1ª edição. São Paulo: Saraiva 2015. 
p. 14. 
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Portanto, o objeto da relação obrigacional de 
responsabilidade civil será sempre o dever de indenizar, no 
caso, o dever do causador do dano de responder com seu 

patrimônio pela reparação da vítima.22 Não obstante, desde 
os romanos, é reconhecido um dever geral de conduta de 
não causar danos a outrem (neminem laedere). Trata-se de 

proibic ̧ão de interferência na esfera jurídica alheia de modo 
a prejudicar interesses juridicamente protegidos, sendo tal 

ordem de abstenção geral o fundamento da responsabilidade 
civil.23 

Tal consideração ganha maior relevância com o 
fato de que a vítima do dano passa a ser o enfoque central 
da responsabilidade civil, que deixa de centrar-se no sujeito 
que pratica o ato danoso para voltar-se para a vítima e a 

reparação do dano por ela sofrido, podendo, assim, se 
afirmar que de uma dívida de responsabilidade evoluiu-se 

para um crédito de indenização.24  
Neste cenário, conforme explica Anderson 

Schreiber, o dano não se identifica mais como uma “lesão 
abstrata a um interesse merecedor de tutela”, haja vista 
tratar-se de conceito excessivamente amplo que se justificava 
apenas na medida em que o dever de indenizar dependia da 
rígida verificação de outros pressupostos, como a culpa e 
nexo causal, que hoje se encontram fragilizados em sua 
importância justamente pela referida alteração da 
responsabilidade civil.25 

                                                           
22 MIRAGEM, Bruno Nubens Barbosa. Direito civil: responsabilidade civil. 
São Paulo: Saraiva, 2015. p. 24. 

23 MIRAGEM, Bruno Nubens Barbosa. Direito civil: responsabilidade civil. 
São Paulo: Saraiva, 2015. p. 98. 

24 CAVALIERI FILHO, Sergio . Programa de Responsabilidade Civil. 12ª 
edição. São Paulo: Atlas. 2015. p. 234. 

25 SCHREIBER, Anderson. Novos Paradigmas da Responsabilidade Civil: Da 
erosão dos filtros da reparação à diluição dos danos. 5ª edição. São Paulo: Atlas. 
p. 191. 
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Nesse sentindo, ainda que se repute a ideia de que 
a prática do ato ilícito faz surgir o direito um crédito do 
lesado perante o causador do dano, não há como negar que 
a vítima do dano possui o direito de exigir da causadora o 
cumprimento da obrigação originada pela prática do ato 
danoso, no caso, o dever de indenizar. Ou seja, não havendo 
acordo entre as partes em relação à reparação do dano, o 
lesado terá direito ao ajuizamento de ação indenizatória e a 
sentença proclamada que condenará a ofensora a indenizá-
lo não constituirá um crédito, mas tão somente tornará 
líquida a pretensão de ressarcimento correspondente ao 
dever de reparação que nasceu imediatamente após a prática 
do ato lesivo. Por isso entende-se que, na maioria dos casos, 
a sentença prolatada na ação indenizatória não possui 
preponderante declaratória ou constitutiva, mas sim 
condenatória.26 

Nesse sentido, tem-se como irretocável a 
observação de Cássio Cavalli e Luiz Roberto Ayoub quando 
referem que as pretensões que, ao tempo do pedido de 

recuperação, ainda estão a depender de decisão cuja eficácia 
preponderante é declaratória ou condenatória, já existem e, 
portanto, estão sujeitas aos efeitos do pedido de 

recuperação, pouco importando a data de prolação ou 
trânsito em julgado da referida decisão. Para os referidos 
autores, as pretensões dependentes de decisão cuja eficácia 
preponderante é a constitutiva, por sua vez, também poderão 

se sujeitar à recuperação judicial, cumprindo apenas observar 
se tal decisão possuirá eficácia ex tunc (cujos efeitos 

                                                           
26 Sobre as eficácias da sentença, conferir, dentre outros: MIRANDA, 
PONTES DE.  Tratado das ações.  1º vol.  São Paulo: RT, 1970. e SILVA, 
OVÍDIO ARAÚJO BAPTISTA DA.  Curso de processo civil.  Vols.  I e 
II.  Porto Alegre: Fabris, 1990. 
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retroagem ao tempo do fato) ou ex nunc (cujos efeitos não 
retroagem).27  

A questão adquire maior relevância ao reconhecer 
que, na maioria esmagadora das ações indenizatórias 
propostas contra empresas em recuperação judicial, não se 
estará diante de decisões constitutivas, mas sim 
condenatórias, as quais apenas tornam indiscutível entre as 
partes a prática do ato danoso e os efeitos pecuniários dele 
oriundos.28  

Portanto, ainda que não se possa constatar que da 
prática do ato ilícito emerge um direito de crédito do lesado, 
não há dúvidas para com o dever de reparar o dano 
decorrente de tal ato, de modo que a indenização oriunda de 
tal dever, tendo o ato sido praticado antes do pedido de 
recuperação, deve se sujeitar aos efeitos desta, não se 
fazendo necessária a existência de decisão transitada em 
julgado que, consoante referido, não constitui um crédito em 
favor da parte interessada, mas apenas determina a empresa 
indenize o lesado. 
 
6. CONCLUSÃO 
 

Por todo o exposto, tem-se como irrepreensível a 
decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no 
julgamento do Recurso Especial n° 1.447.918/SP, ora 
analisado. Tal conclusão decorre das ideias desenvolvidas na 
análise crítica do acórdão, as quais podem ser sintetizadas 
através das seguintes proposições:  
 

                                                           
27 AYOUB, Luiz Roberto; CAVALLI, Cássio. A construção jurisprudencial 
da recuperação de empresas. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2013. p. 49. 

28 OLIVEIRA, Bruno Kurzweil de; COMODO Ana Paula. A sujeição 
de créditos: a data de existência para fins de créditos decorrentes de 
indenização civil na recuperação judicial. Revista dialética de direito 
processual: RDDP.  n. 119. fev., 2013.  São Paulo: Oliveira Rocha. p. 9.  
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a) o art. 49 da LFRE define um marco temporal para 
delimitar quais créditos estarão sujeitos ao plano de 
recuperação. Tendo em conta que a finalidade da Lei de 

Recuperação de Empresas é estimular a superac ̧ão da crise 

econômico-financeira da empresa, de modo a preservar as 
empresas economicamente viáveis, a exata verificação das 
dívidas e obrigações contraídas pela empresa recuperanda 
torna possível não apenas a elaboração do plano de 
recuperação e negociação com os credores, mas também 
propicia condições para aferição da viabilidade econômica 
da empresa. Portanto, entende-se que a inclusão das 
indenizações de atos praticados até a data do pedido, ou 
consideração da reserva das quantias ilíquidas no plano, vai 
ao encontro da finalidade do estabelecimento do marco 
temporal, que é permitir á empresa recuperanda a verificação 
das condições necessárias para o exame de viabilidade; 
 
b) Muito embora a LFRE não apresente uma definição, tem-
se que uma compreensão limitada ou interpretação restritiva 
do conceito de crédito não se coaduna com os princípios 
norteadores e as finalidades da lei, de modo que a expressão 
“creditos” constante no caput do art. 49 deve expressar não 
apenas os créditos oriundos de obrigações contratualmente 
contraídas, mas também as obrigações de dar e fazer e, 
inclusive, de reparar os danos provocados, uma vez que a 
LFRE visa agrupar todas obrigações oriundas de fatos 
geradores ocorridos até o pedido de recuperação;  
 
c) Ainda que não se possa afirmar que da prática do ato ilícito 
emerge o direito um crédito do lesado perante o causador do 
dano, é inegável que a causadora do dano possui, desde a 
data do evento danoso, o dever de indenizar aquele por ela 
lesado. Portanto, não parece correta a tese de que apenas 
com a prolação da sentença condenatória ou com o trânsito 
em julgado desta que se poderia falar em constituição de 
crédito, para fins de sujeição ou não no plano de 
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recuperação. Conforme fora possível observar, a sentença 
condenatória proferida em ação indenizatória apenas tornará 
líquida a pretensão de ressarcimento correspondente ao 
dever de reparação, que nasceu imediatamente após a prática 
do ato lesivo; 
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Francisco Satiro1 
 

 
1. Objetivos da recuperação judicial 
 

Como descreve o artigo 47 da Lei 11.101/2005, o 
objetivo da recuperação judicial é possibilitar a superação da 
crise da empresa, a fim de garantir não só o interesse do 
empresário, mas principalmente os interesses da sociedade, 
dos trabalhadores, dos credores e do mercado. A superação 
se dará através da negociação de um plano de recuperação 
entre devedor e credores, a ser aprovado tacitamente ou em 
Assembleia Geral, pelos credores. 

O plano tem caráter de negócio jurídico; é o 
devedor que define seu conteúdo e os credores que o 
aprovam, tudo limitado somente pela preservação da ordem 
pública e pelas disposições de Lei, de acordo com o princípio 
da autonomia privada.  

O que, então, impediria um devedor de negociar 
diretamente com seus credores e obter o mesmo resultado 
independentemente da utilização da estrutura da 
recuperação judicial? Em tese, nada. É plenamente possível 
a negociação direta do devedor com seus credores, aspecto 
inclusive ressaltado expressamente no art. 167 da Lei 
11.101/2005: “O disposto neste Capítulo [recuperação extrajudicial] 
não implica impossibilidade de realização de outras modalidades de 
acordo privado entre o devedor e seus credores”. 

                                                           
1 Professor de Direito Comercial da Faculdade de Direito da USP 
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Mas as atividades empresariais são hoje 
abrangentes e complexas. Um empresário em atividade 
regular tende a ter um grande número de fornecedores, 
colaboradores e parceiros, em complexos arranjos 
contratuais, que numa situação de crise tendem a 
transformar-se numa vasta gama de credores com interesses 
diversos e no mais das vezes conflitantes. Negociar uma 
solução única com um grande número de credores com 
interesses individuais variados e colidentes, que além de tudo 
sabem da situação de crise da empresa e tendem, 
naturalmente, a tentar antecipar o recebimento de seus 
créditos com receio dos efeitos de uma possível insolvência, 
é missão impossível na prática.  

Por isso, duas medidas fazem do regime de 
recuperação judicial essencial à superação da crise da 
empresa: (i) a suspensão do curso das execuções individuais 
pelo prazo de negociação do plano (180 dias) e (ii) o 
agrupamento dos credores em classes com perfil 
assemelhado, obrigando-os a decidir não mais 
individualmente, mas por deliberação majoritária2.  

É a segunda medida – a substituição do princípio 
da obrigatoriedade do contrato (que exige a expressa 
manifestação de vontade dos contratantes para alteração do 
vínculo) pelo princípio da maioria (segundo o qual a decisão 
da maioria dos integrantes de um determinado grupo 
obrigará todos os demais, inclusive os dissidentes) – que 

                                                           
2 Na verdade, seria possível pensar-se em outras três funções que 
apontam a importância da existência de mecanismos formais de 
reorganização à disposição do empresário: a) a possibilidade de venda de 
ativos de modo eficiente e desvinculado dos ônus e dívidas do vendedor; 
b) a possibilidade de acesso a novos meios de financiamento, o 
conhecido DIP (“debtor in possession”)  financing - financiamento do devedor 
durante o regime de reorganização - que, na Lei 11.101/2005 é 
representado pelo art.67 que inquestionavelmente nunca serviu de fato 
como um incentivo ao “dinheiro novo”; e c) a irreversibilidade das 
decisões tomadas, salvo quanto aos  casos específicos previstos no 
próprio regime. 
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viabiliza a aprovação de um plano de recuperação judicial3. 
A exceção do princípio da obrigatoriedade só pode decorrer 
de previsão de Lei e pressupõe que os credores agrupados 
em classes possuam situações jurídicas similares. Somente 
assim, com todos os credores submetendo-se às mesmas 
circunstâncias, legitima-se a deliberação majoritária4. O 
poder político na deliberação sobre o plano será tanto maior 
quanto maior o crédito a ela submetido.  

A verdadeira essencialidade do regime da 
recuperação judicial é justamente a substituição impositiva 
do natural caráter individualista das relações de crédito por 
um contexto excepcional e coletivo, o que possibilita a 
gestão de uma solução abrangente e eficaz da crise do 
devedor. A seara dos direitos individuais subjetivos dos 
credores é invadida e limitada para viabilização dos objetivos 
da lei. Também por isso é tão importante assegurar-se que 
no procedimento de reorganização nenhum credor seja 
submetido a uma circunstância mais benéfica ou mais 
prejudicial do que seus iguais.   

Na divisão dos credores em classes para 
manifestação sobre o plano (arts.41 e 45) há a explícita 

                                                           
3 Sobre o assunto ver FRANCISCO SATIRO, Autonomia dos credores 
na aprovação do plano de Recuperação Judicial, in: CAROLINA DIAS 
TAVARES GUERREIRO et al (Orgs.), Direito Empresarial e Outros 
estudos em Homenagem ao Professor José Alexandre Tavares 
Guerreiro, São Paulo: Quartier Latin, 2013.  

4 Galgano explica que o princípio da maioria não expressa a “vontade do 
grupo”, mas a vontade dos integrantes que prevalecem dentro do grupo 
com base nos parâmetros de equidade estabelecidos pela Lei a fim de 
satisfazer um objetivo mediato. E por esse “bem maior” – que pode ser 
a estabilidade política, a eficiência econômica ou, no caso da Lei 11.101, 
a preservação da função social da empresa e de seu valor para a sociedade 
– que se submetem os dissidentes às decisões que a maioria aceitou para 
si.  (La forza del numero e la legge della ragione – Storia del 
principio della maggioranza, Il Mulino, 2007, p. 193. 
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preocupação em identificar interesses comuns5. Alguns 
créditos, no entanto, foram propositalmente excepcionados 
do regime ordinário da recuperação judicial: os créditos de 
Adiantamento de Contrato de Crédito - ACCs (art. 49 §4o) e 
os referentes aos chamados “credores proprietários”, assim 
denominados aqueles titulares de garantia por alienação 
fiduciária, leasing, reserva de domínio e compromissários 
compradores de imóveis (art. 49 §3o)6. Salvo quanto aos 
últimos, em todos os demais casos o credor é o titular do 
bem vinculado ao débito. Nessa condição, seria difícil – para 
não dizer impossível – reuni-los em um único grupo com 
interesses similares. Cada bem tem suas características e se 
vincula ao débito e ao patrimônio do credor de modo 
diverso e por causas diferentes. Suas peculiaridades 
demandam tratamento extraordinário e próprio mesmo na 

                                                           
5 Os créditos tributários não mereceram tratamento especial porque se 
imaginava que, na aprovação do plano, um parcelamento automático 
eliminaria débitos fiscais anteriores ao pedido de recuperação judicial 
(art.57). Mas a lei que instituía esse parcelamento não foi aprovada junto 
com a Lei 11.101, o que gerou essa idiossincrasia do sistema.  

6 “... No caso da alienação fiduciária e de outras formas de negócio jurídico em que a 
propriedade não é do devedor, mas do credor, é preciso sopesar a proteção ao direito de 
propriedade e a exigência social de proporcionar meios efetivos de recuperação às 
empresas em dificuldades. Por isso, propomos uma solução de equilíbrio: não se 
suspendem as ações relativas aos direitos dos credores proprietários, mas elimina-se a 
possibilidade de venda ou retirada dos bens durante os 180 dias de suspensão, para 
que haja tempo hábil para a formulação e a aprovação do plano de recuperação 
judicial. Encerrado o período de suspensão, todos os direitos relativos à propriedade 
são devolvidos ao seu titular. Como essas obrigações não se sujeitam à recuperação 
judicial, naturalmente o plano aprovado deverá prever o pagamento desses credores em 
condições satisfatórias, sob pena de estes exercerem o direito de retirada dos bens e 
inviabilizarem a empresa. A inspiração para essa solução decorre do disposto no art. 
170 da Constituição, que tutela, como princípios da ordem econômica, o direito de 
propriedade e a sua função social.” (Relatório do Senador Ramez Tebet no 
PLC 71/2003) 
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falência – na qual os bens podem ser objeto de procedimento 
individual de restituição (art. 85)7.  
 

2. Os créditos garantidos por bens alienados 
fiduciariamente  

 
O fato é que créditos garantidos por bens 

alienados fiduciariamente ao credor estão excepcionados no 
regime geral da recuperação judicial, a eles aplicando-se 
somente a suspensão do exercício do direito de retirada 
quando forem essenciais à atividade da devedora8. 

A alienação fiduciária, como negócio fiduciário 
que é, sempre ofereceu dificuldades ao aplicador do direito. 
Judith Martins Costa, em artigo emblemático, explica que o 
negócio fiduciário oferece desafios em razão de sua origem 
em outros sistemas jurídicos (em especial o germânico e 
aqueles de Common Law) e a fácil confusão com institutos 
com tratamento tradicional no Direito Brasileiro, como o 
negócio indireto, o negócio simulado, a fraude, o dolo, etc.9. 
Não obstante, a Lei 4.728/65 introduziu o instituto no 
Direito Brasileiro, com posteriores acréscimos, entre outras, 

                                                           
7  Decreto 911/69 - “Art.7º Na falência do devedor alienante, fica 
assegurado ao credor ou proprietário fiduciário o direito de pedir, na 
forma prevista na lei, a restituição do bem alienado fiduciariamente.” 

8 Lei 11.101/2005 “Art. 49, § 3o. Tratando-se de credor titular da posição de 
proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis(...) seu crédito não se submeterá aos 
efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e 
as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, 
durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou 
a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade 
empresarial” 

9 Os Negócios Fiduciários – considerações sobre a possibilidade 
de acolhimento do trust no Direito Brasileiro in RT, 667, pp. 37 e 
segs. Veja também FRANKEL, Tamar, Fiduciary Law: Analysis, 
Definitions, Relationships, Duties, Remedies Over History and 
Cultures, [s.l.]: Fathom Pub. Co., 2008. 
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das Leis 4.864/65, 9.514/1997, 10.931/2004, 13.403/2014, 
do Decreto 911/69 e do Código Civil (Lei 10.406/2002)10. 

Na alienação fiduciária, a propriedade de um bem 
é transferida ao fiduciário para certa destinação e em 
condições pré-definidas, devendo ser restituída ao fiduciante 
após cumprida sua função. No caso da alienação fiduciária 
em garantia, a transferência destina-se a assegurar a solvência 
de um débito. Quando do pagamento da dívida, a 
propriedade do credor fiduciário resolve-se e o bem retorna 
ao patrimônio do fiduciante (por isso pode-se falar que a 
propriedade fiduciária em garantia é condicional, com 
cláusula resolutiva vinculada ao adimplemento da obrigação 
garantida11).  

Em vista de eventual inadimplemento, a 
propriedade se consolida no patrimônio do credor fiduciário 
mas não perde sua essência instrumental, de garantia. Daí 
porque o credor proprietário fiduciário não pode 
simplesmente decidir ficar definitivamente com o bem 
incorporado a seu patrimônio. Deve liquidá-lo de acordo 
com as formalidades previstas para cada caso, e apropriar-se 
do resultado pecuniário até o limite do necessário para 
satisfazer seu crédito, restituindo ao devedor fiduciante 
eventual excedente12. 

                                                           
10 Não se pretende aqui fazer um levantamento da evolução do instituto 
no Direito Brasileiro. Para tanto, ver José Carlos Moreira Moreira Slves. 
Da alienação fiduciária em garantia. 2.ed. rev. atual. e aum. Rio de 
Janeiro: Forense, 1979; Orlando Gomes, Alienação Fiduciária em 
Garantia, RT, São Paulo, 1971; Fábio da Rocha Pinto e Silva, Garantias 
mobiliárias em Contratos Empresariais, Almedina, São Paulo, 2015; 
BORTOLINI, Pedro Rebello; DEZEM, Renata Mota Maciel M., Efeitos 
da recuperação judicial sobre as garantias prestadas por terceiros, 
Cadernos Jurídicos, p. 33, .   

11 Nesse sentido, Melhen Chalhub, Negócio Fiduciário, Renovar, 
1998, pp. 155 e segs. 

12 Código Civil “Art. 1.364. Vencida a dívida, e não paga, fica o credor obrigado 
a vender, judicial ou extrajudicialmente, a coisa a terceiros, a aplicar o preço no 
pagamento de seu crédito e das despesas de cobrança, e a entregar o saldo, se houver, 
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Por outro lado, salvo nos casos excepcionais 
(como dos §§5º e 6º do art. 21 da Lei 9.514/97), se o 
resultado da liquidação da garantia não for suficiente para a 
satisfação da integralidade do débito, não se exonera o 
devedor da obrigação pelo saldo da dívida. O credor poderá 
executá-lo regularmente.  

A constituição de garantia através da alienação 
fiduciária não se confunde com o contrato que deu origem 
ao débito principal garantido. A relação entre os negócios 
jurídicos é de acessório/principal. O que significa em última 
análise que só se justifica a permanência da propriedade 
fiduciária com o credor se e enquanto existir a obrigação que 
visa a garantir. Se o devedor pagar a dívida por outro meio 
válido, a propriedade fiduciária se resolve e o bem retorna ao 
seu patrimônio. Neste caso, resolvido o contrato principal (a 
dívida garantida) resolve-se também seu acessório (a 
alienação fiduciária em garantia). Se, ao contrário, a venda do 
bem alienado fiduciariamente não for suficiente para quitar 
o débito, o acessório (alienação fiduciária) já terá cumprido 
seu papel e terá sido extinto, mas, salvo exceções, o saldo 
não pago do valor principal garantido permanecerá, 
possibilitando sua execução regular por parte do credor.  

O mesmo se aplica à cessão fiduciária de créditos, 
operação que ficou conhecida no mercado financeiro como 
“trava bancária”, numa equivocada referência a um de seus 
possíveis mecanismos de segurança, a “trava de domicílio 
bancário”13. Trata-se, na verdade, da transferência para o 

                                                           
ao devedor.”. Trata-se da aplicação, à alienação fiduciária em garantia, da 
proibição típica do “pacto comissório”, que impede o credor de 
apropriar-se diretamente do bem dado em garantia em caso de 
incumprimento da obrigação. Isabel de Matos, O Pacto Comissório – 
Contributo para o Estudo do Âmbito da sua Proibição, Almedina, 
2006, p. 23 

13  A trava de domicílio bancário, hoje conhecida por “manutenção de 
domicílio bancário” e especialmente aplicada a recebíveis de cartão de 
crédito, obriga o devedor do crédito cedido em garantia a pagar sua 
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credor, não de bens, mas de créditos dos quais o devedor era 
titular.  

Inicialmente a doutrina recusou-se a admitir a 
possibilidade de “alienação fiduciária de crédito” (ou, mais 
precisamente, “cessão fiduciária”) sob o fundamento de que 
se tratava de um instituto, por essência, de direito real, 
pressupondo transferência de propriedade de um bem 
(móvel ou imóvel), e portanto, à primeira vista, incompatível 
com a relação creditícia (tipicamente pessoal). Atualmente, 
no entanto, já não pairam mais dúvidas sobre a viabilidade e 
licitude da cessão fiduciária, com fundamento 
principalmente em dois argumentos14: (i) a identidade 

                                                           
dívida em uma agência e conta específica junto ao credor fiduciário 
instituição financeira, impedindo assim um eventual acerto com o 
devedor fiduciante para pagamento através de outras contas ou outros 
meios com o objetivo de frustrar a expectativa do credor fiduciário.  

(“O que é a manutenc ̧ão de domicílio bancário? Quando ela deve existir? Resposta: 
Também conhecida como ‘trava’, é a forma pela qual se garante que as vendas 
realizadas com cartões sejam obrigatoriamente repassadas ao domicílio bancário 

previamente definido pelo Estabelecimento Comercial. A manutenc ̧ão de domicílio 

bancário é realizada pelos Bancos, mediante autorizac ̧ão do Estabelecimento, junto à 

Credenciadora, quando o Estabelecimento possui operac ̧ões de crédito ou algum servic ̧o 
bancário atrelados aos recebíveis provenientes das vendas realizadas com cartões de 
crédito e/ou débito das Bandeiras Visa e/ou MasterCard.”  In Manutenção de 
Domicílio Bancário – Febraban, disponível em 
http://www.febraban.org.br/7Rof7SWg6qmyvwJcFwF7I0aSDf9jyV/sitefebraba
n/Cartilha%20SCG%20-%20Estabelecimentos%20-%202010-06-17%20-
%20final%20%285%29.pdf). 

De tal forma, apesar de estar em desuso, é possível afirmar que, em 
sentido estrito, poderia existir “trava bancária” sem cessão fiduciária de 
recebíveis em garantia (em caso de penhor, por exemplo), bem como o 
contrário – garantia sem a vinculação do domicílio de pagamento.  

14 “RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA 
DE CRÉDITO GARANTIDAPOR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE 
DIREITOS CREDITÓRIOS. NATUREZA JURÍDICA. 
PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. NÃO SUJEIÇÃO AO PROCESSO 
DE RECUPERAÇÃOJUDICIAL. "TRAVA BANCÁRIA". 1. A 
alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos 

http://www.febraban.org.br/7Rof7SWg6qmyvwJcFwF7I0aSDf9jyV/sitefebraban/Cartilha%20SCG%20-%20Estabelecimentos%20-%202010-06-17%20-%20final%20%285%29.pdf)
http://www.febraban.org.br/7Rof7SWg6qmyvwJcFwF7I0aSDf9jyV/sitefebraban/Cartilha%20SCG%20-%20Estabelecimentos%20-%202010-06-17%20-%20final%20%285%29.pdf)
http://www.febraban.org.br/7Rof7SWg6qmyvwJcFwF7I0aSDf9jyV/sitefebraban/Cartilha%20SCG%20-%20Estabelecimentos%20-%202010-06-17%20-%20final%20%285%29.pdf)
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ontológica entre a alienação fiduciária em garantia e a cessão 
fiduciária de créditos em garantia; e (ii) a expressa 
caracterização dos direitos pessoais de caráter patrimonial 
(dentre os quais os créditos) como bens móveis pelo art. 83, 
III do Código Civil15:  
 

“Art. 83. Consideram-se móveis para os efeitos legais: 
(...) 
III - os direitos pessoais de caráter patrimonial e 
respectivas ações.”  

 
Não se trata aqui da cessão de títulos de crédito em 

garantia – modalidade também plenamente possível. Afinal, 
a essência dos títulos de crédito é justamente “incorporar” o 
direito ao título, numa ficção jurídica que facilita 

                                                           
sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, possuem a natureza 
jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeitando aos efeitos da 
recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.2. 
Recurso especial não provido.” (STJ, REsp Nº 1.202.918 - SP 
(2010/0125088-1) Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 
CUEVA, Data de Julgamento: 07/03/2013, T3 - TERCEIRA TURMA) 
No mesmo sentido, uniformizando a jurisprudência do STJ: REsp 
1.263.500 – ES, Relatora: Ministra Maria Isabel Galotti. 

Na Doutrina, veja-se por todos: Paulo F.C. Salles de Toledo e Carlos 
Henrique Abrão, Comentários à Lei de Recuperação de Empresas 
e Falência, São Paulo, Saraiva, 2010, 4ª ed., págs. 189-190; Manuel 
Justino Bezerra, Lei de Recuperação de Empresas e Falências 
Comentada, 5ª edição, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2008, 
pág. 148 

15 RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
CONTRATO DE CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DUPLICATAS. 
INCIDÊNCIA DA EXCEÇÃO DO ART. 49, § 3º DA LEI 
11.101/2005. ART. 66-B, § 3º DA LEI 4.728/1965. 1. Em face da regra 
do art. 49, § 3º da Lei nº 11.101/2005, não se submetem aos efeitos da 
recuperação judicial os créditos garantidos por cessão fiduciária.2. 
Recurso especial provido. (REsp 1263500/ES, Rel. Ministra MARIA 
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2013, 
DJe 12/04/2013) 
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sobremaneira sua circulação a partir da aplicação de regras 
(familiares aos comerciantes medievais que desenvolveram o 
instituto) que simulam a transferência de bens móveis 
(mercadorias)16.  

Na cessão de créditos o que se transfere é um 
direito (o próprio crédito), não uma coisa (o título que o 
representa). No direito alemão, a alienação fiduciária de coisa 
móvel típica (Sicherungsübereignung) tem inclusive regime 
diverso da cessão fiduciária de créditos (Sicherungsabtretung). 
Apesar da distinção é possível que uma hipótese venha a 
venha a abranger a outra. É o caso, por exemplo, da cessão 
de créditos decorrentes de um determinado contrato de 
venda mercantil, em que o instrumento de viabilização da 
convenção, por lógica, tende a ser a transferência por 
endosso das duplicatas correspondentes. Nesse caso, a 
execução do contrato de cessão de direitos em garantia dá-
se pela transferência, por endosso, dos títulos que o 
representam, como forma de agregar à operação a segurança 
do regime cambal. 

Superada a questão da possibilidade de cessão de 
créditos em garantia fiduciária, e sua distinção com a cessão 
de títulos de crédito, interessa avaliar o conceito de “crédito 
futuro”.  

Antes de mais nada, convém esclarecer que 
“crédito futuro” não se trata de “crédito certo com 
vencimento em data futura” – que não passa de um ato 
jurídico a termo (Código Civil, arts.131-135) e por isso não 
oferece as dificuldades aqui enfrentadas. Aliás, o pagamento 
diferido está na essência da ideia de crédito17: crédito 

                                                           
16 É nesse sentido, por exemplo, que se fala em “possuidor de boa fé” 
do título de crédito. 

17 “A operação mediante a qual alguém efetua uma prestação presente, 

contra a promessa de prestação futura, denomina-se operação de 

crédito” (J.X. Carvalho de Mendonça, Tratado de Direito Comercial 

Brasileiro, Volume III, Tomo II, Campinas-SP, Russell, 2003, p.58). 



Ricardo Lupion Garcia (Org.) | 169 
 
 

pressupõe uma prestação que poderá ser exigida do devedor 
em determinada data e sob determinadas condições. Natural, 
portanto, que em certos casos o vencimento dê-se em data 
futura.  

Mas tomemos o seguinte exemplo: uma empresa 
oferece, em garantia do financiamento que tomou de certa 
instituição financeira, os futuros alugueis devidos pelo 
locatário de bem de sua propriedade. Imagine-se que o 
contrato de locação tenha sido celebrado por prazo 
indeterminado, com possibilidade de denúncia imotivada 
por qualquer das partes sem qualquer antecipação. Não há 
título de crédito que possa ser transferido. A cessão 
fiduciária terá como objeto simplesmente os direitos de 
crédito decorrentes do contrato de locação. 

Nesse caso, à análise da garantia passa a interessar 
além contrato de financiamento (principal) e do contrato de 
cessão fiduciária de créditos em garantia (seu acessório), uma 
terceira relação jurídica, qual seja, a fonte da obrigação cuja 
prestação será transferida: o contrato de locação, que vem a 
ser o originador dos direitos que serão dados em garantia 
fiduciária.  

Note-se que o crédito do locador nasce da 
permanência em vigor do contrato de locação. Como o 
contrato deu-se por prazo indeterminado, não há como se 
afirmar que durará 1, 10 ou 100 meses. Há enorme incerteza 
porque os créditos vão sendo regular e reiteradamente 
constituídos a cada mês de vigência. O crédito é, portanto, 
futuro; ainda não existe, mesmo que se possa afirmar que 
haja uma séria expectativa de que venha a se confirmar. É 
essa expectativa – provavelmente compartilhada pelas partes 
– que pode levar a que pretendam, ainda assim, usar o crédito 
futuro como garantia fiduciária.  

E nada há que os impeça. A garantia é ajustada 
pelas partes na medida da sua conveniência. Mas as 
consequências são aquelas determinadas por lei. 
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Há dois caminhos – com idênticas conclusões – 
para identificação do regime jurídico aplicável à cessão 
fiduciária de créditos futuros. 

O primeiro deles baseia-se na identidade 
ontológica estrutural com a alienação fiduciária de bens em 
geral e no conceito de “crédito” como modalidade de “bem 
móvel” nos termos do art. 83, III. Se os créditos são 
equiparados a bens móveis e se a alienação fiduciária nada 
mais é do que uma modalidade de alienação de bens, o art. 
483 do Código Civil expressamente autoriza a alienação de 
bem inexistente no momento da contratação: “A compra e 
venda pode ter por objeto coisa atual ou futura”.  

Esse preciso raciocínio levou o Desembargador 
Romeu Ricúpero, do TJSP, à conclusão do cabimento da 
cessão fiduciária de recebíveis futuros: “se não há nenhuma 
dúvida de que pode haver alienação fiduciária de direitos sobre coisas 
móveis, creio que também não pode haver dúvida de que a alienação 
fiduciária pode ter por objeto coisas ou fatos futuros...(...)...o atual 
Código Civil, em seu artigo 483, estatui que ‘a compra e venda pode 
ter por objeto coisa atual ou futura. Neste caso, ficará sem efeito o 
contrato se esta não vier a existir, salvo se a intenção das partes era de 
concluir contrato aleatório’. Como é evidente, a alienação fiduciária 
aperfeiçoou-se com o registro do contrato celebrado, ocorrido antes da 
impetração da recuperação judicial, sendo inteiramente irrelevante que 
parte de seu objeto seja coisa futura, que só virá a existir depois do 
ajuizamento da recuperação judicial. (...)” 18 

                                                           
18 Recuperação judicial. Despacho judicial que determinou a expedição de oficio para 
que a instituição financeira se abstenha de abater do seu saldo credor os novos valores 
recebidos após a distribuição da recuperação judicial (17/08/10), bem como para 
que recomponha imediatamente as respectivas contas-correntes da empresa peticionária 
na situação exata em que se encontrava no encerramento do indigitado dia, e para que 
devolva os valores recebidos após aquela data. Inadmissibilidade. Cédula de crédito 
bancário com cessão fiduciária de títulos de crédito. Inúmeros precedentes da Câmara 
Reservada. Os direitos de créditos são bens móveis para os efeitos legais (ar/. 83, III, 
do CC) e se incluem no § 3"do art. 49 da Lei 11.101/2005. Propriedade fiduciária 
constituída com o registro do contrato. Aplicação do disposto no art. 49, § 3",da Lei 
11.101/2005. Possibilidade de alienação fiduciária de bens futuros. Agravo de 
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A segunda parte da decisão aponta a solução para 
o problema lógico que surge com a permissão da cessão 
fiduciária de crédito futuro: como pode alguém transferir 
(em garantia ou ordinariamente) algo que ainda não tem? 
Afinal, na qualidade de modalidade de transferência de 
titularidade (ainda que em caráter condicional e para 
destinação específica) a cessão/alienação pressupõe que o 
fiduciante seja titular dos direitos que pretende transferir ao 
credor. Logo, a cessão fiduciária, nesse caso tem seus efeitos 
de garantia condicionados à futura existência do bem e à 
disponibilidade que o fiduciante virá a ter sobre ele19 também 
chamada de propriedade superveniente.  

Tratando de questão análoga – a alienação 
fiduciária secundária, ou alienação de bem já anteriormente 
alienado fiduciariamente em garantia – Melhem Chalhub 
esclarece que “pode eventualmente ser admitida a alienação fiduciária 
de propriedade superveniente, como prevê o § 3º do art. 1.361, pelo qual 
‘a propriedade superveniente, adquirida pelo devedor, torna eficaz, desde 
o arquivamento, a transferência da propriedade fiduciária’, bem como o 
§ 1º, do art. 1.420, do Código Civil, que ‘torna eficaz, desde o registro, 
as garantias reais estabelecidas por quem não era dono’. Fica claro, 
entretanto, que a eficácia da nova garantia fiduciária é subordinada ao 
advento de uma condição suspensiva, qual seja, o integral cumprimento, 
pelo fiduciante, da obrigação assumida por ocasião da primeira dívida. 
Não se trata, nessa hipótese, de alienação em 2º grau, mas sim de uma 
nova alienação, que uma vez registrada no Registro de Imóveis, só 
passará a ter eficácia se, e quando, a propriedade fiduciária garantidora 

                                                           
instrumento provido. (TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 0456721-
58.2010.8.26.0000, Data de Julgamento: 17/05/2011, Câmara Reservada 
à Falência e Recuperação). 

19 Código Civil “Art. 1.420. Só aquele que pode alienar poderá empenhar, 
hipotecar ou dar em anticrese; só os bens que se podem alienar poderão ser dados em 
penhor, anticrese ou hipoteca.” 
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da primeira dívida do fiduciante for cancelada em razão do seu integral 
pagamento20. 

E está ai a solução da questão. Nada impede a 
constituição de garantia sobre bem inexistente no momento 
da celebração. Mas não se pode considerar plenamente 
eficaz a garantia fundada em um bem que não existe ou sobre 
o qual o fiduciante não tenha titularidade e disponibilidade. 
Até que efetivamente exista o bem e esteja disponível ao 
fiduciante, a garantia objeto da alienação fiduciária de coisa 
futura não é eficaz porque está sob condição suspensiva. É 
esse o comando do § único do art. 483 do Código Civil: “neste 
caso [alienação de coisa futura] ficará sem efeito o contrato se esta 
não vier a existir, salvo se a intenção das partes era de concluir contrato 
aleatório. 

Essa mesma solução encontrava-se já no art. 66, 
da Lei 4.728/65, com a redação que lhe conferiu o Decreto 
Lei 911/6921: 
 

“§ 2º Se, na data do instrumento de alienação fiduciária, 
o devedor ainda não fôr proprietário da coisa objeto do 
contrato, o domínio fiduciário desta se transferirá ao 
credor no momento da aquisição da propriedade pelo 
devedor, independentemente de qualquer formalidade 
posterior.” 

 
Mesmo após a entrada em vigor do atual Código 

Civil, a disposição não foi significativamente alterada: 
 

                                                           
20 CHALHUB, Melhem Negócio Fiduciário, Renovar, 2009, p. 225 

21 À mesma conclusão chega Moreira Alves, quando alerta que não há 
como falar-se em plena eficácia de alienação fiduciária em garantia de 
bem que o fiduciante não poderia livremente alienar.  (MOREIRA 
ALVES, José Carlos Moreira. Da alienação fiduciária em garantia. 
2.ed. rev. atual. e aum. Rio de Janeiro: Forense, 1979) 
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“Art. 1.361. Considera-se fiduciária a propriedade 
resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com 
escopo de garantia, transfere ao credor. 
(...) 
§ 3o A propriedade superveniente, adquirida 
pelo devedor, torna eficaz, desde o 
arquivamento, a transferência da 
propriedade fiduciária.” 

 
Em ambos os casos espera-se que a coisa futura 

venha a existir. Até que exista, a eficácia do contrato no que 
respeita à coisa futura estará suspensa. Se em algum 
momento o bem futuro tornar-se sabidamente inviável 
qualquer que seja o motivo, ou seja, em se reconhecendo a 
impossibilidade de que venha a existir ou tornar-se 
supervenientemente propriedade do fiduciante, já não se 
pode mais falar em negócio sob condição suspensiva, mas 
em negócio definitivamente ineficaz. A condição pressupõe 
que o evento (surgimento do bem) seja futuro e incerto 
(portanto, pelo menos passível de ocorrer), e nesse caso há 
certeza na inviabilidade da existência coisa futura, o que leva 
à impossibilidade do objeto do negócio jurídico entabulado. 

Destaque-se que essa consequência não pode 
surpreender as partes contratantes. Quem quer que contrate 
sobre coisa futura tem que cogitar a possibilidade de ela não 
chegar a existir22. Imagine-se que um produtor rural dê em 
alienação fiduciária em garantia o futuro produto de uma 

                                                           
22 “Embora não tenha o condão de atingir o crédito do agravante, decorrente de 
contrato autônomo de mútuo celebrado com a recuperanda, a resilição do contrato a 
que se vinculava a garantia prestada é fato suficiente para torná-la sem efeito. Por sua 
conta e risco, na condição de agente econômico livremente atuante no mercado, o 
agravante aceitou como garantia do empréstimo concedido à agravada a cessão 
fiduciária de créditos não performados, assumindo, com isso, a álea de eventual 
frustração dos recebíveis, fator que certamente foi levado em conta no equacionamento 
econômico-financeiro do contrato.” TJ-SP - AI: 20967008220158260000 SP 
2096700-82.2015.8.26.0000 
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matriz premiada que está prenhe. Existe a possibilidade de 
que, por qualquer complicação biológica, o bezerro venha a 
não nascer com vida. Nesse caso, obviamente a alienação 
fiduciária não resistiria, permanecendo somente o débito 
original, sem garantias23.  

Enquanto a coisa futura não for além de simples 
expectativa, mais uma vez, por questão de lógica, não há que 
se falar em garantia eficaz. É o caso, de coisa futura que, no 
vencimento da obrigação garantida, ainda não se 
concretizou. Caberá ao credor executar a obrigação 
principal. E esperar que a coisa futura venha a se concretizar 
em realidade em tempo para servir de reforço na cobrança 
da dívida, ou a contratação terá sido em vão.  

Da mesma forma, a partir do momento em que se 
tem certeza da inviabilidade da existência futura da coisa que 
foi antecipadamente prometida em garantia, não há mais que 
se falar em efeitos de garantia do contrato.  

 
3. Desdobramentos, na recuperação judicial do 

devedor fiduciante, dos bens alienados 
fiduciariamente  

 
Cabe então avaliar quais os desdobramentos dessa 

situação no caso de recuperação judicial do devedor. Como 
visto, credores proprietários (aqueles listados no § 3o do art. 

                                                           
23 “RESCISÃO CONTRATUAL Instrumento particular de compromisso de 
venda e compra Contrato que teve por objeto coisa futura que não veio a existir Não 
configuração de contrato aleatório Verificada condição a tornar sem efeito a compra e 
venda, nos termos do artigo 483 do Código Civil Necessário o restabelecimento das 
partes ao status quo ante Reconhecido o direito dos autores à devolução dos valores 
pagos antecipadamente Sentença reformada RECURSO PROVIDO”. (TJ-SP  
Apelação nº 0225812-71.2011.8.26.0100 , Relator: Elcio Trujillo, Data de 
Julgamento: 26/08/2014, 10ª Câmara de Direito Privado) 

“Impõe-se, portanto, a rescisão do ajuste, sendo irrelevante a discussão acerca da culpa 

de qualquer das partes, já que a medida não decorre de inadimplemento, mas de 

inequívoca ineficácia do contrato.” (grifamos) 
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49 da Lei 11.101/2005, dentre os quais os titulares de 
propriedade fiduciária em garantia) não terão seus créditos 
submetidos ao plano. Há a proibição retomada da posse do 
bem, desde que essencial, no prazo de 180 dias a contar do 
deferimento da Recuperação Judicial como meio de 
aumentar a possibilidade de que o devedor consiga 
equacionar sua situação e reerguer-se. Mas logo após, os 
credores poderão exercer em plenitude seus direitos sobre o 
bem.  

 Ocorre que, o caput do art.49 da Lei 11.101/2005 
estabelece como marco para averiguação da classificação 
do crédito a data da distribuição do pedido de 
recuperação judicial. E no caso da cessão fiduciária de 
créditos futuros, se o bem dado em garantia (o crédito) 
ainda não existir nesse momento, a ineficácia da garantia 
deve ser reconhecida com a classificação do crédito 
como quirografário. A ele aplica-se o disposto no inciso 
VI do art. 83 da Lei 11.101/2005:  

 
“Art. 83: (...) 
VI – créditos quirografários, a saber: 
aqueles não previstos nos demais incisos deste artigo; 
os saldos dos créditos não cobertos pelo produto da 
alienação dos bens vinculados ao seu pagamento;” 

 
 Essa foi a mesma conclusão das Jornadas de 

Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal que 
aprovaram o Enunciado 51 com a seguinte redação: 
 

Enunciado 51. O saldo do crédito não coberto pelo 
valor do bem e/ou da garantia dos contratos previstos 
no § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 é crédito 
quirografário, sujeito à recuperação judicial. 

 
O privilégio de credores em razão de bens dados 

em garantia é sempre definido pelo valor de liquidação do 



176 | 10 anos da Lei de falências e Recuperação judicial de empresas 
 
 

bem. É a parte do débito que está efetivamente coberta pelo 
valor da garantia que justifica tratamento diferenciado.  O 
resto é crédito comum, quirografário, salvo se houver outro 
regime excepcional aplicável (como no caso de 
microempresas e empresários de pequeno porte.). No caso 
dos credores com garantia real ou privilégio especial o credor 
sequer mantém qualquer vínculo com o bem objeto de 
garantia no caso de decretação da falência. O bem serve 
simplesmente para definir por qual valor poderá o credor 
participar do rateio na classe II – credores com garantia real, 
ou na classe IV – privilégio especial. Quanto à Recuperação 
Judicial, também será o valor da garantia que determinará em 
que classe (II ou III) o credor será enquadrado para 
participar da Assembleia Geral de Credores e do plano.  

Na alienação fiduciária – assim como nas garantias 
reais ordinárias – é o valor do bem que determina se e por 
que valor o credor se submeterá às condições da recuperação 
judicial de seu devedor. Um crédito só não estará submetido 
à recuperação judicial nos termos do art. 49, § 3o na exata 
medida do valor correspondente ao bem que o credor 
recebeu em garantia através de alienação fiduciária.  

Essa conclusão é essencial à preservação da lógica 
da equidade dos credores (pari passu ou par condicio creditorum) 
na falência e na Recuperação Judicial. Qualquer outro 
entendimento levaria à absurda conclusão de que o credor 
poderia ter mais vantagens no processo de reorganização da 
empresa em crise do que na execução individual de seu 
crédito garantido. Explico. Um credor por R$100.000,00 
garantido por um bem no valor de R$60.000,00 sabe que só 
terá preferência na execução individual dos R$60.000,00. 
Isso tanto no caso de alienação fiduciária como de garantia 
real tradicional, variando entre elas simplesmente o grau de 
segurança e agilidade. O saldo de R$40.000,00 deverá ser 
executado em igualdade de condições com os demais 
credores.  
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Imagine-se que seu devedor tenha deferido o 
processamento de recuperação judicial. Seu crédito na classe 
II será de R$60.000,00, e o restante (R$40.000,00) estará 
listado na classe III, como quirografário. No caso de 
alienação fiduciária em garantia, os mesmos R$40.000,00 
também deverão ser incluídos na classe III, não obstante o 
credor possa, nos limites do art. 49, §3o, excutir o bem 
garantido, não estando submetidos à recuperação judicial 
seus R$60.000,00 de crédito. Mas se o bem, vendido com as 
formalidades de praxe, significar uma receita total de 
R$50.000,00, os R$10.000,00 de saldo deverão ser 
habilitados para tratamento como crédito quirografário.  

Salvo quanto ao Fisco, aos sócios do devedor e aos 
microempresários e empresários de pequeno porte, o crédito 
não é classificado em função do titular, mas da sua natureza. 
E a natureza privilegiada do crédito garantido por bem dá-se 
no limite do valor da garantia (art. 83, II e IV). Então não é 
porque possui um bem alienado em garanti que um credor 
não poderá ter seu crédito submetido a recuperação judicial; 
somente o crédito correspondente ao valor da garantia no 
momento do ajuizamento do pedido estará excluído.  

Seria possível argumentar que no caso de falência, 
se o bem alienado em garantia tivesse sido arrecadado e 
vendido ou perecido, o credor faria jus ao recebimento do 
valor equivalente ou àquele obtido com sua venda, ainda em 
caráter de restituição, nos termos do art. 8624. Mas essa 
hipótese é completamente diversa. O pressuposto, no caso 
do art. 86, é que a coisa tenha um dia existido, tenha sido 
incorporada à massa falida. Não se pode pensar num 
tratamento semelhante se o bem futuro objeto de garantia 
nunca chegou a existir e nem nunca existirá.  

                                                           
24 Art. 86. Proceder-se-á à restituição em dinheiro: 

I – se a coisa não mais existir ao tempo do pedido de restituição, hipótese em que o 
requerente receberá o valor da avaliação do bem, ou, no caso de ter ocorrido sua venda, 
o respectivo preço, em ambos os casos no valor atualizado; 
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Esse o entendimento do Tribunal de Justiça de São 
Paulo em decisão da lavra do Desembargador Pereira Calças: 
 

“Agravo de instrumento. Direito 
Comercial/Empresarial. Mútuo garantido por cessão 
fiduciária de créditos futuros (não performados). A 
resilição do negócio jurídico que dava origem aos créditos 
cedidos, sobre os quais se constituiu a propriedade 
fiduciária, embora não tenha o condão de interferir com o 
direito do credor, torna sem efeito a garantia. 
Esvaziamento econômico dos créditos e perda do objeto da 
cessão fiduciária. Agravante que, em razão do ocorrido, 
passou a ser quirografário da sociedade. Decisão mantida. 
Agravo não provido.” (TJ-SP - AI: 
20967008220158260000 SP 2096700-
82.2015.8.26.0000, Relator: Pereira Calças, Data 
de Julgamento: 24/06/2015, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Data de 
Publicação: 26/06/2015) 

 
4. Conclusões  

 
Em conclusão, parece não haver dúvidas da 

possibilidade jurídica da cessão fiduciária em garantia de 
créditos futuros. Mas como a garantia decorre justamente do 
valor do bem transferido, antes de sua existência não há 
como considerá-la eficaz. Ao caso aplicam-se por analogia as 
disposições do art.483 do Código Civil, ou dos arts. 66, da 
Lei 4.728/65, com a redação que lhe conferiu o Decreto Lei 
911/69 e art 1.361 do Código Civil. Trata-se de negócio sob 
condição suspensiva. Em ternando-se impossível a 
existência da coisa futura, não há mais que se falar em crédito 
garantido. Por seu turno, os reflexos dessas conclusões na 
Recuperação Judicial levam à classificação como 
quirografário do crédito (ou parte dele) que não tiver garantia 
de bem já existente no momento do ajuizamento do pedido. 
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No caso das cessões fiduciárias de créditos futuros, o 
descolamento entre o tratamento preferencial do art. 49, § 3o 
e a propriedade efetiva de um bem existente, somado ao fato 
de que no caso de cessão fiduciária de crédito o bem a ser 
apreendido pelo credor é dinheiro, é capaz de abrir u 
perigoso precedente e esvaziar por completo o sentido da 
recuperação judicial. Isso porque o que é inexistente não tem 
limites: no exemplo acima, da locação, é possível oferecer os 
primeiros 5 anos de alugueis em garantia a um credor, os 10 
anos seguintes a outro e assim sucessivamente, criando uma 
massa de credores supostamente garantidos por “bens” 
futuros. Se esses credores puderem ser tomados por 
“proprietários” para os fins de não mais submetê-los à 
recuperação judicial a corrida por ativos terá sido mantida 
apesar da implementação do regime especial da recuperação, 
acabando com sua razão de ser e, por consequência, com a 
possibilidade de consecução dos princípios e valores 
decorrentes do art. 47 da Lei 11.101/2005. 
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Gabriela Wallau Rodrigues2 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

O presente texto tem por objetivo investigar a 
eventual sujeição da ação de despejo aos efeitos da 
recuperação judicial e, em caso positivo, qual a sua extensão. 
Parte-se da análise do atual posicionamento do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) em relação ao tema, observando-se 
que este tem-se inclinado preponderantemente no sentido de 
determinar o prosseguimento da ação locatícia em 
detrimento da empresa recuperanda, conferindo prestígio ao 
direito de propriedade do locador.  

Propõe-se, a partir dos precedentes analisados – mas 
não se limitando a eles -, que a adequada compreensão da 
matéria exige análise sistemática dos dispositivos contidos 
em dois diplomas legais dentre os mais importantes para o 
desenvolvimento econômico e social no Brasil, a saber a Lei 
de Locações (Lei n. 8.245/91) e a Lei de Falências e 
Recuperação de Empresas (Lei n. 11.101/05), cujos 

                                                           
1  Este texto é versão revista e ampliada de: RODRIGUES, 
Gabriela Wallau. A (não) sujeição da ação de despejo aos efeitos da 
recuperação judicial: comentários ao acórdão no Conflito de 
Competência n. 123.116/SP, da 2ª Seção do STJ. In: Revista Síntese de 
Direito Empresarial. n. 42, jan/fev. 2015. 

2 Advogada. Doutoranda em Direito pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS). Mestre em Direito pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Professora de 
Direito Empresarial na graduação e pós-graduação lato sensu da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). E-mail: 
gabriela.rodrigues@pucrs.br.  
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princípios tendem a tensionar-se e, assim, demandar 
importante esforço hermenêutico. 

Algumas distinções são a um só tempo essenciais e 
comumente relegadas, notadamente no que diz respeito a 
dois aspectos cruciais para o sucesso da recuperação judicial, 
a saber: (a) o fato de estar ou não em curso o período de 
suspensão automática das ações e prescrições (automatic stay); 
(b) o fato de tratar-se, em concreto, de imóvel essencial ou 
não à continuidade da atividade produtiva.  

Por certo, não se trata de invocar a omissão do 
Judiciário em analisar tais aspectos nas decisões que 
embasaram esta pesquisa, mormente porque, do que se 
observou, talvez não se apresentassem imprescindíveis 
especificamente nos casos sub judice. Todavia, a eventual 
invocação ou aplicação futura desses precedentes deve ter 
em conta tais distinções3, o que consubstancia a provocação 
que aqui pretende-se trazer à tona. 
 

2. A NÃO SUBMISSÃO DA AÇÃO DE DESPEJO 
AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL: PRECEDENTES DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) 

 
O Superior Tribunal de Justiça, em sua Segunda 

Seção, tem firmado entendimento no sentido de que, nas 
ações de despejo, o locador não deve submeter-se aos efeitos 

                                                           
3  Vale notar que o atual sistema processual civil indica especial 
preocupação com a aplicação (ou rejeição) dos precedentes sem as 
devidas distinções, a exemplo do art. 489, §1º, do Código de Processo 
Civil de 2015: “Art. 489, § 1o Não se considera fundamentada qualquer 
decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) V 
- se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar 
seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob 
julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir 
enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, 
sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a 
superação do entendimento.”   
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da recuperação judicial, uma vez que deteria condição de 
proprietário de imóvel4. Por todos, transcreve-se trecho da 
ementa do AgRg no CC 133.612/AL, de relatoria do Min. 
João Otávio de Noronha:  

 

(...) Por mais que se pretenda privilegiar o princípio 
da preservação da empresa, não se pode afastar a 
garantia ao direito de propriedade em toda a sua 
plenitude daquele que, durante a vigência do 
contrato de locação, respeitou todas as condições e 
termos pactuados, obtendo, ao final, decisão judicial 
– transitada em julgado – que determinou, por falta 
de pagamento, o despejo do bem objeto da 
demanda. (...) 

 
Nessa linha, para o Ministro Raúl Araújo5, o fato de 

tratar-se o locador de “credor proprietário de imóvel” 
atrairia a regra do § 3º do art. 49, afastando-se a suspensão 
da demanda individual que visava a retomada do imóvel, 
inclusive com a manutenção da medida liminar concedida 
pelo Juízo de origem. Em reforço, indica que, por se tratar 
de demanda que envolvia quantia ilíquida, a efetivação do 
despejo não estaria submetida à competência do “Juízo 
Universal da Recuperação”, ou seja, aplicar-se-ia também o 
disposto no art. 6º, § 1º da Lei n. 11.101/05. 

                                                           
4  Sete são os acórdãos especificamente utilizados de base para esta 
pesquisa, a saber: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça - STJ. Segunda 
Seção. AgRg no CC 133.612/AL. Rel. Min. João Otávio de Noronha. 
In: DJe, 19 out. 2015; CC 122.440/SP. Rel. Min. Raul Araújo. In: DJe, 
15 out. 2014; CC 123.116/SP. Rel. Min. Raul Araujo. In: DJe, 3 nov. 
2014; AgReg no CC 103.012/GO. In: DJe, 28 abr. 2014; CC 119.949/SP. 
Rel. Min. Luis Felipe Salomão. In: DJe, 17 out. 2012; AgRg no CC 
119.337/MG. Rel. Min. Raul Araujo. In: DJe, 23 fev. 2012; AgRg no CC 
103.012/GO. Rel. Min. Luis Felipe Salomão.  In: DJe, 24 jun. 2010. 

5  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça – STJ. Segunda Seção. CC 
123.116/SP. Rel. Min. Raul Araujo. In: DJe, 3 nov. 2014. 
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Em contraponto, a Ministra Nancy Andrighi6, em 
voto vencido, realizou crítica ao argumento acima, 
esclarecendo que:  

 
O indigitado dispositivo legal [art. 49, § 3º] 
contempla especificamente contratos que versem 
sobre propriedade fiduciária, arrendamento 
mercantil ou venda com reserva de domínio, além de 
contratos que contenham cláusula de 
irrevogabilidade ou irretratabilidade, situações 
distintas da presente, em que a controvérsia origina-
se de contrato de locação imobiliária. 
(...)  
Diante desse cenário, é salutar que se assegure a 
observância do princípio maior da preservação da 
empresa, consagrado no art. 47 da LFRE, que 
constitui o objetivo principal visado pelo instituto 
jurídico da recuperação judicial, a permitir a 
manutenção da fonte produtora, do emprego dos 
trabalhadores e dos interesses dos credores. 
Ressalte-se, por fim, que não se trata de conceder à 
suscitante o direito de utilizar o imóvel em questão 
sem a devida contraprestação, mas apenas de 
reconhecer a competência do juízo recuperacional 
para a prática de atos executivos concernentes à ação 
de despejo proposta em juízo diverso. 

 
Com o devido respeito ao posicionamento 

dominante, a ponderação realizada pelo voto acima mostra-
se pertinente e leva a lembrar que, nos contratos de locação, 
a natureza jurídica embasadora da relação é a cessão de uso 
e não a transferência da propriedade, de modo que, não raro, 
o locador realmente não detém a posição de proprietário7, 

                                                           
6  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça – STJ. Segunda Seção. CC 
123.116/SP. Rel. Min. Raul Araujo. In: DJe, 3 nov. 2014. 

7  “Os imóveis em geral podem ser objetos da locação, inclusive os que 
se encontram fora do comércio, como os gravados com cláusula de 



186 | 10 anos da Lei de falências e Recuperação judicial de empresas 
 
 

podendo ser possuidor a outro título, como, por exemplo, 
de usufrutuário ou comodatário autorizado pelo 
comodante.8  

Indo além, a Ministra Nancy Andrighi salientou na 
mesma oportunidade que a retomada do imóvel por certo 
inviabilizaria a continuidade das atividades empresariais, 
deflagrando circunstância a ensejar a convolação da 
recuperação em falência. Reforçou também que, no caso 
concreto, o plano de recuperação estaria sendo cumprido a 
contento, e que não se trataria de conceder à empresa em 
recuperação o direito de utilizar o imóvel sem a referida 
contraprestação. Com isso, declarou a competência do Juízo 
da recuperação judicial, sendo contudo vencida. Vê-se, 
portanto, que a solução não se faz óbvia. 

O que se depreende do posicionamento majoritário 
do Superior Tribunal de Justiça é a consagração dos 
princípios da celeridade e da eficiência, norteadores da Lei 
do Inquilinato, em detrimento da preservação da empresa – 
norma esta expressamente prevista na Lei de Falências e 

                                                           
inalienabilidade. De acordo com Windscheid: ‘La cosa, che vien locata, può 
essere mobile od immobile, corporale od incorporale, própria od altrui, anche una cosa 
propria del conduttore, se è locata appunto como tale’.” (NADER, Paulo. Curso 
de Direito Civil: Contratos. vol. 3. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 
256). 

8  Nesse sentido: “Civil e Processual Civil. Locador possuidor e não 
proprietário do imóvel locado. Ação de perdas e danos do locador 
contra o locatário. direito obrigacional. Desnecessidade de prova do 
domínio. 1. O comodatário, devidamente autorizado pelo comodante, 
pode, perfeitamente, firmar contrato de locação com terceiros. 2. A 
pessoa que figura no contrato locatício como locador, ainda que não seja 
proprietária do imóvel, pode ajuizar ação de perdas e danos contra o 
locatário, porquanto a referida ação é de natureza obrigacional e não 
real”. (TJDF. 3ª Turma Cível. Relator Mário Zam Belmiro. AG 
19990020029282 DF. Julgado em 23 mar. 2000. In: DJU, 7 fev. 2001. p. 
23).  
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Recuperação, mas que, por sua natureza principiológica9, 
tampouco pode ser tida por absoluta. 

Diante disso, considerando-se que as decisões 
tiveram de sopesar normas contidas em dois sistemas que 
figuram dentre os mais importantes para o desenvolvimento 
econômico e social brasileiro – Lei do Inquilinato e Lei de 
Falências e Recuperação de Empresas –, suas repercussões 
hão de se fazer sentir em larga medida, razão pela qual 
entende-se pertinente tecer algumas notas, que seguem. 

 
 

3. SOPESAMENTO ENTRE DISPOSITIVOS 
DA LEI DO INQUILINATO E DA LEI DE 
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO DE 
EMPRESAS  

 
Dentre os aspectos comuns entre a Lei do 

Inquilinato (Lei n. 8.245/91) e a Lei de Falências e 
Recuperação de Empresas (Lei n. 11.101/05), sem prejuízo 
de outros que ainda possam vir a ser identificados, merece 
especial destaque o objetivo de conferir eficácia às relações 
negociais. No caso do primeiro diploma porque visa à maior 
oferta de imóveis, ao menor preço possível10, e no do 

                                                           
9  Para Alexy, “cuando dos principios entran en colisión – tal como es el caso 
cuando según un principio algo está prohibido y, según otro principio, está permitido 
– uno de los dos principios tiene que ceder ante el otro”, o que, contudo, não 
implica declarar inválido o principio deslocado nem tampouco que este 
tenha de introduzir uma cláusula de exceção. O que de fato ocorre é que, 
sob determinadas circunstâncias fáticas (ou seja, no caso concreto), um 
dos princípios tem de ceder ao outro. (ALEXY, Robert. Teoría de Los 
Derechos Fundamentales. Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 
1997. p. 89).  

10  “O espírito do legislador visou à dinamização das locações, de modo 
a serem colocados no comércio locatício os imóveis ociosos, partindo o 
projeto das sugestões da classe dos locadores, cujas ideias iniciais eram 
bem mais drásticas, com possibilidade, inclusive, de no curso da ação, 
impor o juiz, dentro de certa margem, o valor locatício indicado pelo 
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segundo porque visa à recuperação das empresas viáveis e o 
afastamento do mercado das inviáveis11. Em última análise, 
buscam ambos manter a dinamicidade do mercado12. 

Contudo, as vias pelas quais concretamente cada 
um dos citados textos normativos propõe-se a atingir esse 
escopo são diferentes. E, com isso, frequentemente suas 
regras colidem, o que acaba por demandar a melhor solução 
por parte do intérprete.  

Esse é justamente o caso dos conflitos de 
competência julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, ora 
em comento. Por um lado, tem-se o sistema da Lei do 
Inquilinato, que garante ao locador o direito de despejar o 

                                                           
retomante. É a nova lei acintosamente favorável ao locador, pelo menos 
nos aspectos que tratam diretamente da retomada  (...).” (RIZZARDO, 
Arnaldo. A nova Lei do Inquilinato. In: Revista dos Tribunais, vol. 683, p. 
7, set/ 1992.) 

11  “(...) a legislação falimentar deve oferecer às empresas e a seus 
credores, entre eles, fornecedores, trabalhadores, bancos e instituições 
financeiras, as condições para buscar uma solução que produza o melhor 
desempenho possível para todos os agentes envolvidos, com a sua 
preservação e a reorganização da empresa. (...)”. (ARNOLDI, Paulo 
Roberto Colombo. Análise Econômico-Jurídica da Lei de Falências e de 
Recuperação de Empresas de 2005. In: Doutrinas Essenciais de Direito 
Empresarial, vol. 6, pp. 251-268, São Paulo: Revista dos Tribunais, dez, 
2010). 

12  Vera Helena de Mello Franco e Racher Sztajn destacam, sob o ponto 
de vista econômico, a importância de analisar-se a dinamicidade das 
relações empresariais e o giro dos negócios na sua complexidade. 
Referem as autoras que “o inadimplemento atinge não somente a esfera 
jurídica do credor singular insatisfeito; passa a ameaçar a esfera de todos 
os credores, posto que se o inadimplemento persistir (sintoma revelador 
de que o estado de insolvência aumenta de gravidade), todos serão 
prejudicados. Por outro lado, se o inadimplemento cessar abruptamente 
pode significar que alguma coisa foi retirada do patrimônio ativo do 
devedor para a satisfação de algum credor e, com isto, diminui-se a 
garantia patrimonial dos credores insatisfeitos”. (FRANCO, Vera 
Helena de Mello; SZTAJN, Rachel. Falência e Recuperação da Empresa em 
Crise: comparação com as posições do direito europeu. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2008. pp. 6-7).  
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inquilino por falta de pagamento – inclusive em caráter 
liminar, no prazo de 15 (quinze) dias, quando preenchidos 
certos requisitos, conforme seu art. 59, § 1º.  

Veja-se que, mais do que garantir o direito 
individual do credor-locador, o grande objetivo que a Lei 
8.245/91 apresenta é o de aumentar o grau de certeza de 
recebimento dos valores devidos e, por conseguinte, levar à 
redução dos preços praticados no mercado, seguindo a 
lógica risco-retorno. 

Por sua vez, a Lei de Falências e Recuperação de 
Empresas prevê, diante do princípio da preservação da 
empresa como fonte produtora13 e da manutenção de 
empregos, que, uma vez concedida a recuperação judicial, 
sejam suspensas todas as ações e prescrições em curso contra 
o devedor, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. É o 
chamado período de automatic stay, previsto no art. 6º da Lei 
n. 11.101/05.  

Findo esse lapso temporal, caso aprovado o plano, 
estarão novados os créditos submetidos à recuperação 
judicial, de modo que enquanto houver o seu regular 
cumprimento, também não haverá que se falar no 
prosseguimento das ações individuais contra a empresa 
recuperanda. Apenas no caso da não apreciação do plano 
dentro do período de stay é que haverá a retomada do curso 
das ações contra o devedor – embora valha mencionar que 
o prazo tem sido entendido pela jurisprudência como 
dilatório, cabendo a análise concreta do caso para que, em 
não sendo imputável ao devedor o retardo processual, 
prorrogue-se o período de suspensão.14 

                                                           
13  Sobre o tema, vide: PERIN JÚNIOR, Écio. Preservação da Empresa na 
Lei de Falências. São Paulo: Saraiva, 2009.  

14  “Quando o juiz enfrenta a questão acerca da ‘prorrogação do prazo 
do período de suspensão’ versus o ‘prosseguimento imediato das ações e 
execuções’, há de ponderar entre  dois valores, de um lado, ‘a 
manutenção ou tentativa de soerguimento da empresa em recuperação, 
com todas as consequências sociais e econômicas daí decorrentes – 
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Contudo, reconhecendo a posição jurídica de 
certos credores – especialmente daqueles com direito de 
propriedade sobre bens, tal como ocorre nos contratos que 
envolvam alienação fiduciária e arrendamento mercantil – a 
Lei de Falências e Recuperação entendeu por deles afastar os 
efeitos da recuperação judicial, conforme seu art. 49, § 3º. 
Todavia, não há no dispositivo expressa menção quanto aos 
contratos de locação.  

Eis então que se apresenta a seguinte tensão: uma 
vez concedida a recuperação judicial, deverão as ações de 
despejo movidas contra o devedor ser automaticamente 
suspensas, prestigiando-se a manutenção da atividade e 
frustrando-se a expectativa do locador em reaver o imóvel 
nos termos em que expressamente lhe assegura a Lei do 
Inquilinato? Ou, pela via oposta, deve-se prosseguir na 
demanda de despejo, ainda que isso inviabilize a atividade 
empresarial e, consequentemente, o soerguimento da 
empresa devedora, conduzindo-a fatalmente à quebra? 

Nos precedentes especificamente analisados na 
presente pesquisa, o Superior Tribunal de Justiça adotou o 
segundo caminho e determinou o prosseguimento da   
demanda da despejo regularmente, sem que os efeitos da 
recuperação judicial nela fossem sentidos, senão que a 

                                                           
como a preservação de empregos, o giro comercial da recuperanda e o 
tratamento igual aos credores da mesma classe, na busca da ‘melhor 
solução para todos’ –; de outro, o ‘direito ao imediato adimplemento do 
crédito’”. (SCALZILLI, João Pedro; SPINELLI, Luis Felipe; 
TELLECHEA, Rodrigo. Recuperação de Empresas e Falência: Teoria e Prática 
na Lei n. 11.101/05. São Paulo: Almedina, 2016. p. 279). Nesse sentido: 
STJ. Segunda Seção. AgRg no CC 119.337/MG. Relator Ministro Raul 
Araújo. In: DJe, 23 fev. 2012. Igualmente, o Enunciado n. 42 da I Jornada 
de Direito Comercial: “O prazo de suspensão previsto no art. 6o, § 4o, 
da Lei n. 11.101/2005 pode excepcionalmente ser prorrogado, se o 
retardamento do feito não puder ser imputado ao devedor.” 
(CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. I Jornada de Direito 
Comercial. Brasília: Conselho da Justiça Federal - Centro de Estudos 
Judiciários, 2013). 
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execução do crédito, uma vez liquidado, deva-se dar pela sua 
habilitação nos autos da recuperação judicial15.  

Vale dizer, o objetivo de recuperação explicitado 
pelo art. 47 da Lei de Falências e Recuperação de Empresas 
(ainda que estas se mostrem efetivamente viáveis) não se 
sobrepõe aos interesses de todo e qualquer credor, mas tem 
de ser analisada no contexto das relações econômicas 
especificamente travadas. 16  

Sobre os desafios para a definição do alcance do 
princípio da preservação da empresa, André Estevez17 
destaca o necessário cotejo entre a preservação da empresa 
devedora e os direitos dos credores, embasando-se na atual 
jurisprudência do STJ18 e referindo que a corte tem mantido 
seu posicionamento no sentido de que o princípio da 

                                                           
15  (...) 3. O crédito referente à cobrança de aluguéis deve ser 
habilitado nos autos do processo de recuperação judicial. (BRASIL. 
Superior Tribunal de Justiça – STJ. Segunda Seção. AgRg no CC 
133.612/AL, Rel. Min. João Otávio de Noronha. In: DJe, 19 out. 2015). 

16  Nesse sentido: “(...) se a função social da empresa é importante, 
sendo adotada como remédio para possibilitar a sobrevivência da 
empresa em crise, é fundamental impedir que credores, outras empresas, 
sejam contaminados pela patologia. Portanto, se a função social da 
empresa é importante, sendo adotada como remédio para possibilitar a 
sobrevivência da empresa em crise, é fundamental impedir que credores, 
outras empresas, sejam contaminados pela patologia. O risco de escolha 
fundada sobre este argumento ser trágica, é concreto. (...)” (SZTAJN, 
Rachel. Recuperação de empresa em crise: incompletude contratual e 
reputação. In: Revista de Direito Empresarial, vol. 4, São Paulo: Revista dos 
Tribunais, jul-2014, p. 113).  

17  ESTEVEZ, André. Influências do princípio da preservação da 
empresa no direito falimentar: critérios para a derrubada do veto dos 
credores (cram down) sobre o plano de recuperação judicial. In: ______; 
JOBIM, Marcio Felix. Estudos de Direito Empresarial: Homenagem aos 50 anos 
de docência do Professor Peter Walter Ashton. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 595.  

18  Destaca o autor: STJ. Segunda Seção. AgRg no CC n. 110.250/DF, 
Rel. Min. Nancy Andrighi. In: DJe, 16 set. 2010.  
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preservação da empresa não possa servir de justificativa para 
toda e qualquer decisão em prol da atividade empresarial. 19 

Como se vê, a mitigação de determinado princípio 
em benefício de outros depende essencialmente da análise 
concreta do caso. É esse o cerne da provocação que aqui se 
pretende: a generalização é certamente perniciosa. Embora a 
leitura precipitada dos julgados em análise conduza à direta 
conclusão de que “o contrato de locação não se submete aos 
efeitos da recuperação judicial”, há de se ponderar que, no 
contexto fático em que analisado o tema pelo Superior 
Tribunal de Justiça nos acórdãos especificamente aqui 
tratados, já havia transcorrido mais de 180 (cento e oitenta) 
dias desde o deferimento da recuperação judicial, ou seja, a 
empresa já não se encontrava mais em período de stay.  

Percebe-se, assim, que nos julgados aqui colhidos, 
o Superior Tribunal de Justiça não chegou a analisar, em 
concreto, o alcance da norma contida na parte final do art. 
49, § 3º da Lei de Falências20, a qual proíbe expressamente a 

                                                           
19  Em sentido análogo: “o princípio da preservação da empresa, na 
recuperação judicial, é peculiar no que tange à sua formatação, pois ao 
mesmo tempo em que ele indica um objetivo (fim) a ser almejado – 
manter a fonte produtora e os empregos -, ele também pode ser um meio 
para promover os interesses dos credores. Pode-se dizer que o fim 
imediato é manter a empresa em atividade, e o fim mediato promover 
os interesses dos credores estando o interesse público presente em 
ambos os fins. Contudo, e isso parece ser decisivo, em se tratando de 
recuperação de empresa, só se justifica o esforço para recuperar uma 
empresa se a tentativa de recuperá-la não inviabiliza, em última análise, 
a concretização dos interesses dos credores”. (BARUFALDI, Wilson 
Alexandre. O Princípio da Preservação da Empresa na Recuperação 
Judicial: Conteúdo e Deveres da Medida. In: Revista Jurídica Empresarial, 
vol. 10, Porto Alegre: Notadez, set-out., 2009, pp. 119-120). 

20  “§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário 
fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de 
proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos 
contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, 
inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato 
de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos 
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retirada de bens objeto de arrendamento mercantil e 
alienação fiduciária durante o stay period, quando estes forem 
essenciais à atividade empresarial21.  

Infelizmente, não se logrou identificar nenhum 
julgado em que a Corte tenha analisado concretamente o 
caso dentro do período de automatic stay. Todavia, parece 
flagrante que, fosse essa a hipótese, o desdobramento da 
decisão poderia (e, ousa-se dizer, deveria) ter tido outro 
caminho. 22  

                                                           
efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade 
sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação 
respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a 
que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do 
estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade 
empresarial.” 

21  “(...) apesar da Lei não obrigar os referidos credores [descritos no § 
3º do art. 49] aos efeitos da recuperação judicial, dispôs no parágrafo 4º 
do artigo 6º, que no período de 180 (cento e oitenta) dias improrrogáveis, 
a contar do despacho que recebe o pedido de recuperação, não se 
permitirá a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens 
de capital essenciais à sua atividade empresarial, ainda que garantidores 
dos contratos de arrendamento, reserva de domínio, etc. Diante dos 
efeitos gravosos resultantes da retirada antecipada de bens do 
estabelecimento empresarial, louvável a preocupação do legislador na 
tentativa de manter a empresa em funcionamento, protegendo as 
instalações, maquinário e equipamentos do devedor em recuperação 
judicial, pelo menos nos primeiros seis meses em que o mesmo se 
encontra na fase inicial da recuperação judicial, sem prejuízo das 
garantias contratuais”. (MARZAGÃO, Lídia Valério. In: MACHADO, 
Rubens Approbato (coord). Comentários à Nova Lei de Falências e 
Recuperação de Empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 87)  

22  É nesse sentido que Scalzilli, Tellechea e Spinelli, em texto que 
analiticamente disseca os objetivos e princípios da  Lei de Falências e 
Recuperação, discorrem sobre o princípio da preservação da empresa e 
destacam a previsão do art. 49, § 3º, in fine, como uma das regras que 
efetivamente o materializa. (SCALZILLI, João Pedro; TELLECHEA, 
Rodrigo; SPINELLI, Luis Felipe. Objetivos e Princípios da Lei de 
Falências e Recuperação de Empresas. In: Revista Síntese Direito 
Empresarial. Ano V, n. 26, mai/jun. 2012. p. 17). 
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Para Sérgio Campinho23, o impedimento de que 
bens de capital essenciais à atividade empresarial sejam 
retirados do estabelecimento durante o período de stay é 
norma que garante ao devedor continuar a sua operação e 
facilitar a reorganização da empresa e a negociação do plano, 
não apenas aumentando a probabilidade de que o plano seja 
aprovado pelos credores a ele sujeitos, mas ensejando 
também a renegociação com os credores não sujeitos – ou 
seja, concretizando-se com maior eficácia os objetivos da Lei 
n. 11.101/05. 

Para Scalzilli, Spinelli e Tellechea24, a suspensão 
automática pelo período de 180 dias tem por objetivo “dar 
algum fôlego ao devedor para negociar com seus credores e 
elaborar o plano de recuperação sem que seu patrimônio seja 
agredido pelas ações e execuções que estavam contra ele 
(...)”, o que não pode ser negligenciado em hipóteses como 
a aqui tratada. 

Analisando caso julgado pelo TJRJ em sentido 
semelhante aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça 
sobre o tema citados, Gustavo Saad Diniz25 refere que “a 
celeridade preconizada pela legislação do inquilinato indica 
que as características do procedimento podem inviabilizar a 
recuperação de empresa locatária e, nesse sentido, a 
suspensão da ação de despejo é fundamental”. Contudo, 
pondera o autor que a norma certamente não pode ser tida 
como absoluta, não se podendo descuidar de algumas 
situações fáticas específicas, a exemplo da existência de 

                                                           
23  CAMPINHO, Sérgio. Falência e Recuperação de Empresa: O Novo Regime 
da Insolvência Empresarial. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 145. 

24  SCALZILLI, João Pedro; SPINELLI, Luis Felipe; TELLECHEA, 
Rodrigo. Recuperação de Empresas e Falência: Teoria e Prática na Lei n. 
11.101/05. São Paulo: Almedina, 2016. p. 276. 

25  DINIZ, Gustavo Saad. Suspensão de Ação de Despejo de Locatário 
em Recuperação Judicial – Comentários ao acórdão da 2ª Câmara Cível 
do TJRJ no AGIn 0007989-38.2012.8.19.0000. In: Revista dos Tribunais, 
vol. 920, jun/2012. p. 575. 
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outros estabelecimentos – ou seja, a não essencialidade do 
imóvel objeto da retomada pela ação de despejo, hipótese 
em que a suspensão não se justificaria.26 

Reforça-se, assim, a necessidade da análise tópico-
sistemática27 e a ponderação entre a celeridade preconizada 
pela Lei do Inquilinato e a preservação da empresa, normas 
cujo conteúdo principiológico afasta qualquer possibilidade 
de aplicação em caráter absoluto. 

 
4. CONSIDERAÇÕES CONCLUSIVAS 

 
Em notas conclusivas, identifica-se que, embora a 

atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça incline-
se no sentido de não submeter as ações de despejo aos 
efeitos da recuperação judicial, há de se ter cautela quanto à 
aplicação genérica dos precedentes.  

Salvo melhor juízo, durante o período de stay, e 
tratando-se de imóvel essencial para a continuidade da 
atividade empresarial, entende-se em regra inviável a 

                                                           
26  Ibidem. A título de ilustração, o autor cita o precedente do TJSP no 
acórdão do AgIn 0183874-08.2011.8.26, 28ª Câmara Cível, julgado em 
24 jan. 2012, no qual o relator, Desembargador Celso Pimentel, decidiu 
que, caso o imóvel objeto da retomada não constitua o único 
estabelecimento da empresa em recuperação, não há que se cogitar a 
suspensão da ação de despejo. 

27  Nesse sentido, Juarez Freitas, denuncia a essencialidade das noções 
de sistema e complexidade, já que toda aplicação do Direito é 
necessariamente sistemática. O autor destaca que o intérprete 
sistemático deve ter sempre em mente a impossibilidade de adotar 
unilateralismos e simplificações reducionistas, tendo, muito antes, a 
visada de conjunto torna cognoscível o Direito em sua riqueza 
valorativa. Reforça que o todo é maior do que as partes (e deve ser, 
também, melhor), de modo a transcender o método de simplesmente 
decompor-se o sistema em elementos simples, ressaltando que o 
pensamento apto a dar conta da sua imanente complexidade há de 
mostrar-se dialógico em todas as suas etapas. (FREITAS, Juarez. A 
Interpretação Sistemática do Direito. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 63). 
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retomada, sob pena de frustrar-se a reorganização da 
empresa neste tão sensível período.  

Por outro lado, tratando-se de apenas um dentre 
diversos imóveis locados pela empresa em recuperação e 
que, em concreto, não se apresente como essencial à 
manutenção da fonte produtora – mormente após o 
transcurso do período de automatic stay – não se vislumbra, 
de fato, razão para a suspensão da demanda de despejo, sob 
pena de atacarem-se os objetivos da Lei do Inquilinato, 
notadamente no que diz respeito à celeridade e segurança.  
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1 INTRODUÇÃO  
 
O objetivo deste artigo é analisar a relação entre a 

crise econômico-financeira do empresário4 e a possibilidade 

                                                           
1 Artigo apresentado no XXV encontro nacional do CONPEDI, em 
Brasília, DF. Este artigo é resultado das pesquisas desenvolvidas no 
grupo de pesquisas de Direito Empresarial Contemporâneo da UFRGS. 

2 Mestrando em Direito Empresarial na UFRGS. E-mail: 
luciano.zpiva@gmail.com 

3 Professor de Direito Empresarial na UFRGS. E-mail: 

gerson@gersonbranco.com.br 

4 Empresário é usado neste artigo com o sentido atribuído por Asquini, 
como sendo o perfil subjetivo da empresa, o titular do estabelecimento 
e aquele que desenvolve a atividade econômica. Embora o problema 
objeto deste artigo seja dirigido especificamente sobre o empresário 
individual, a utilidade prática também diz respeito aos administradores e 
sócios de sociedades empresárias tendo em vista a facilidade com que o 
direito brasileiro desconsidera a personalidade da pessoa juridical e 
atinge tais sujeitos, imputando a eles os deveres e os efeitos da falência. 
Sobre essa distinção, v. ASQUINI, Alberto. Profili dell’impresa. In: 
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de sua reinserção econômica no mercado, partindo da 
análise do arcabouço legal da Lei 11.101/05, a Lei de 
Recuperação de Empresas e Falência (LREF), e as 
possibilidades concretas de que a “reabilitação” prevista na 
Lei permita ao empresário a retomada de suas atividades 
econômicas após uma falência. 

O ponto de partida da análise e o valor 
constitucional da livre iniciativa e o arcabouço legal que lhe 
regulamenta em um dos aspectos centrais do que 
comumente se chama de “direito da crise”, o que se 
relacionada à busca por uma solução jurídica para um 
problema muito comum nos dias de hoje5.  

Sob o ponto de vista social e fático, a premissa da 
pesquisa está associada à dificuldade de os empresários 
voltarem ao exercício em nome próprio de uma atividade 
econômica após uma situação de crise, ainda que essa 
dificuldade não os tenha levado à falência.  

Isso ocorre porque, no sistema brasileiro, é possível 
que um empresário tenha mais dívidas do que condições de 
pagar e, ainda sim, não estar falido. Em outras palavras, a 
falência é um dos modos de resolver a crise definitiva do 
empresário, porém não é o único. 

De um modo geral cabe ao empresário escolher o 
caminho da falência ou o caminho da dissolução irregular de 

                                                           
Rivista del Diritto Commerciale, 1943, v.41, I. Traduzido por: Fábio 
Konder Comparato.  

5 A busca por soluções jurídicas para problemas concretos deveria ser 
missão do jurista: “O grande comparatista italiano Rodolfo Sacco escreveu 
há alguns anos que, ‘no nosso tempo, enunciar um problema e não saber 
resolvê-lo era uma vergonha. As novas gerações, refratárias às categorias 
do certo e do seguro, consideram uma glória indicar o problema, e não 
a solução’ (Metodo del diritto civile e scontri generazionali, p. 1.004).”. 
SALAMA, Bruno. O Fim da Responsabilidade Limitada no Brasil. 
São Paulo: Malheiros, 2014, p. 33. 
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sua sociedade, com o fechamento do estabelecimento e uso 
de outros mecanismos jurídicos de proteção e defesa. 6 

 Dessa escolha podem decorrer7 consequências 
sociais e pessoais perversas, pois, ao passo que o 
ordenamento jurídico não reconhece essa figura do 
empresário “endividado-mas-não-falido”, não correm 
prazos prescricionais e possibilidades de parcelamento das 
dívidas, sejam elas fiscais, trabalhistas, previdenciárias ou 
civis. 

A sociedade sofrerá efeitos, pois esse empresário 
dificilmente pagará sua dívida e a consequência será a 
reprodução de demandas executivas que irão estrangular o 
empresário e possivelmente inviabilizar qualquer atividade 
econômica organizada em nome próprio. 

Em primeiro lugar, as execuções atingirão as contas 
bancárias, passando pelos bens de maior liquidez até chegar 
ao faturamento da empresa. Isso geralmente provoca a 
paralização das atividades econômicas e a inviabilidade de 
continuidade do exercício da atividade em nome próprio. 

                                                           
6 Do mesmo modo que no direito Norte Americano, no qual se fala em 
forum shopping, de modo geral cabe ao empresário a tomada de decisão 
sobre o ingresso ou não no sistema falimentar. Porém, de modo distinto, 
no Brasil, as dificuldades que este artigo observa fazem com que a 
falência seja menos escolhida do que outros mecanismos de proteção. 
Sobre o tema, v. Douglas G. Baird, Loss Distribution, Forum Shopping, 
and Bankruptcy: A Reply to Warren, University of Chicago Law 
Review, vol. 815, 1987. 

7 O sistema do Bankruptcy law adota critério similar ao brasileiro sobre a 
situação de insolvência:  critério do "unable to pay debts as they come 
due”, ou seja, algo similar a incapacidade de pagar suas dívidas no 
vencimento. BAIRD, Douglas. Elements of Bankruptcy. New York: 
Foundation Press. 5th Ed. 2010, p. 05.  Segundo Sérgio Campinho, “a 
impontualidade foi adotada como critério para determinar o estado de 
insolvência, em substituição ao da cessação de pagamento consagrado 
pelo artigo 797 do Código Comercial de 1850, que revogou a Parte 
Terceira do mencionado Código”. Falência e Recuperação de 
Empresa: o novo regime da insolvência empresarial. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2012, p. 206. 
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As execuções, sejam fiscais ou de qualquer outra 
natureza, provocam a deterioração da imagem objetiva do 
empresário que ficará com o nome “sujo na praça”, razão 
pela qual seu comportamento passará a ser dirigido a um 
grupo pequeno de pessoas e credores que potencialmente 
ainda podem lhe conceder algum crédito. 

A partir daí ocorre normalmente um descolamento 
ético irremediável, pois passa a ser comum os casos de uso 
de “laranjas” para tocar os negócios, mediante o uso de 
pessoas interpostas, sejam filhos, cunhados, empregados, 
etc.8. 

Nesse contexto, torna-se interessante uma análise 
comparativa do sistema previsto no direito norte-
americano9, especialmente pelo estudo das previsões do 
Bankruptcy Code e também do modo como funcionalmente 
tem sido interpretada e aplicada tal norma, como mecanismo 
que possa auxiliar a compreensão sobre como o Direito 
Norte-Americano estimula os empresários a usar as 
ferramentas do Direito da Crise para retornar ao mercado de 
forma regular. 

Deixa-se claro, desde já, que há clara compreensão 
das diferenças entre os sistemas, partindo da possibilidade 
que o Direito Norte-Americano tem de falência de 
consumidores, entre outras peculiaridades. 

                                                           
8 O Professor Francisco Satiro, em palestra proferida no I Congresso de 
Direito Empresarial da UFRGS, em 10/06/2015, definiu esses 
empresários endividados como empresários-zumbis, pois tenderiam a “usar 
o corpo” de outros, como filhos e netos, para constituir negócios em 
outras personalidades, a fim de evitar perder os recursos oriundos das 
atividades empresariais. (Congresso oficializado como Ação de 
Extensão registrada na PROREXT/UFRGS sob o N. 28636). 

9 CEREZETTI, Sheila Christina Neder. O papel dos credores no 
bankruptcy code. São Paulo: Revista de Direito Mercantil, 51/152, 
jan/dez. 2009, p. 166. 
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A análise aqui realizada parte das premissas 
metodológicas fornecidas por Charles Jordan Tabb,10 de que 
a possibilidade de uma comparação e investigação sobre os 
mecanismos jurídicos do Direito Falimentar exige não 
somente uma comparação entre os elementos estruturais, 
como também sobre sua funcionalidade, já que o fato de 
existir uma previsão legal similar em um determinado 
ordenamento não significa necessariamente uma norma 
similar, tendo em vista o modo de aplicação e sua 
funcionalidade. Do mesmo modo, a inexistência de 
dispositivo legal a respeito de certo tema não significa 
ausência de similitude, pois muitos fins são alcançados com 
o uso das ferramentas normativas e discursivas próprios de 
uma determinada cultura jurídica.11 

Para esse fim, a pesquisa realizada no Direito 
brasileiro, na doutrina e jurisprudência, também contempla 
um enfrentamento de aspectos históricos e de Direito 
Comparado, métodos utilizados para situar o leitor no 

                                                           
10 TABB, Charles. Lessons from the Globalization of Consumer 
Bankruptcy. In: JACOB, Ziegel. Comparative Consumer Insolvency 
Regimes – A Canadian Perspective, 2003. 

11 A tradição e cultura produzem ferramentas no sentido apresentado 
por HESPANHA, António Manuel. Panorama histórico da cultura 
jurídica europeia. Lisboa: Europa-América, 1997. p. 26-27, para quem 
“a tradição não representa um resultado, um valor, uma norma; mas uma 
série de ferramentas (…) com as quais são produzidos novos resultados. 
Na verdade, o trabalho de produção de novos efeitos jurídicos (novas 
normas, novos valores, novos dogmas) é levado a cabo com ferramentas 
recebidas da tradição: ferramentas institucionais (instituições, papéis 
sociais), ferramentas discursivas (linguagem técnica, tópicos, modelos de 
argumentação e de prova, conceitos e dogmas), ferramentas 
comunicacionais (bibliotecas, redes acadêmicas ou intelectuais). É desta 
forma que o passado modela o presente. Não pela imposição directa de 
valores e de normas, mas pela disponibilização de uma grande parte da 
utensilagem social e intelectual com que se produzem novos valores e 
novas normas”. 
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tempo e para confrontar as possíveis soluções de um 
problema contemporâneo por outro ordenamento12.  

 A principal razão para adotar o sistema norte-
americano como base para a pesquisa diz respeito à larga 
influência do Bankruptcy Code na Lei 11.101, de 200513. 

Ademais, um dos aspectos mais interessantes do 
Direito Norte-Americano é justamente a possibilidade de 
uma nova oportunidade aos falidos, pois possibilita a 
utilização de mecanismos que permitam ao devedor retornar 
ao mercado. De certa forma, está na base do direito 
falimentar americano oportunizar a possibilidade de os 
devedores pagarem as suas dívidas e saírem da crise 
econômico-financeira como uma forma de aprendizado, e 
não de punição.  

Em função disso, a figura do discharge, ganha 
destaque, pois permite que o devedor fique com alguns bens 

                                                           
12 Nesse sentido, seguimos as lições de GORDLEY: “Para entender o 
Direito, mesmo como ele é dentro de determinado país, é necessário 
olhar para além das suas fronteiras, e mais ainda, além do seu próprio 
tempo”. Trad. livre de: “To understand law, even as it is within that 
country, one must look beyond its boundaries, indeed, beyond one’s 
own time”. GORDLEY, James. Comparative legal research: its function 
in the development of harmonized law. The American Journal of 
Comparative Law, vol. 43, n. 4, 1995, p. 557. 

13 A Reorganization, equivalente à nossa Recuperação Judicial, está 
disciplinada no Chapter 11, do Bankruptcy Code. ESTADOS UNIDOS. 
Bankruptcy Code. Disponível em: 
<http://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid:USC-prelim-
title11-front&num=0&edition=prelim>. Acesso em: 30.10.15. 
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- legalmente determinados - para que possa superar a crise, 
sem perder a sua dignidade14. 

 
2. LIMITES NORMATIVOS DA LEI 11.101, DE 2005 
E POSSIBLIDADE DE REABILITAÇÃO DO 
EMPRESÁRIO FALIDO  
 

A Lei de Recuperação e Falência adotou um 
sistema misto15 de critérios para determinação do estado de 
insolvência do empresário. Por um lado,  utilizou o critério 
da impontualidade injustificada, isto é, se considerou a 
presunção da insolvência derivada da impontualidade do 
devedor no pagamento de obrigação líquida, devidamente 
comprovada pelo protesto do título executivo que a 
corporifica (art. 94, I, LREF)16.  

Ao lado desse critério, a Lei considera insolvente o 
empresário que tenha cometido determinados atos 
falimentares, sob a ratio de que a prática de um dos atos 
elencados nos incisos II e III do artigo 94, da Lei 11.101, 
demonstram a impossibilidade de o devedor cumprir as suas 

                                                           
14 Em verdade, há autores americanos que consideram a “razão de 
existir” do Direito Falimentar na possibilidade de o devedor obter esse 
discharge que possibilitará seu fresh start . “Para a maior parte dos 
Americanos, a falência é sinônimo da ideia de liberação das dívidas do 
devedor”. Tradução livre de: "To most Americans, bankruptcy probably 
is synonymous with the idea of a discharge from one’s debts”. TABB, 
Charles. The historical evolution of bankruptcy discharge. American 
Bankruptcy Law Journal, Vol. 65, pp. 325-71, 1991 p. 01. 

15 CAMPINHO, S. Falência…, op. cit., p. 207. 

16 “Art. 94. Será decretada a falência do devedor que: I – sem relevante 
razão de direito, não paga, no vencimento, obrigação líquida 
materializada em título ou títulos executivos protestados cuja soma 
ultrapasse o equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos na data do 
pedido de falência;”. 
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obrigações17, ainda que não se tenha verificado falta de 
pagamento18. 

Esses critérios servem para os credores que 
pretendem a falência do devedor. 

                                                           
17 “Art. 94. Será decretada a falência do devedor que: (...) II – executado 
por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia à 
penhora bens suficientes dentro do prazo legal; III – pratica qualquer 
dos seguintes atos, exceto se fizer parte de plano de recuperação judicial: 
a) procede à liquidação precipitada de seus ativos ou lança mão de meio 
ruinoso ou fraudulento para realizar pagamentos; b) realiza ou, por atos 
inequívocos, tenta realizar, com o objetivo de retardar pagamentos ou 
fraudar credores, negócio simulado ou alienação de parte ou da 
totalidade de seu ativo a terceiro, credor ou não; c) transfere 
estabelecimento a terceiro, credor ou não, sem o consentimento de 
todos os credores e sem ficar com bens suficientes para solver seu 
passivo; d) simula a transferência de seu principal estabelecimento com 
o objetivo de burlar a legislação ou a fiscalização ou para prejudicar 
credor; e) dá ou reforça garantia a credor por dívida contraída 
anteriormente sem ficar com bens livres e desembaraçados suficientes 
para saldar seu passivo; f) ausenta-se sem deixar representante habilitado 
e com recursos suficientes para pagar os credores, abandona 
estabelecimento ou tenta ocultar-se de seu domicílio, do local de sua 
sede ou de seu principal estabelecimento; g) deixa de cumprir, no prazo 
estabelecido, obrigação assumida no plano de recuperação judicial. § 1o 
Credores podem reunir-se em litisconsórcio a fim de perfazer o limite 
mínimo para o pedido de falência com base no inciso I do caput deste 
artigo. § 2o Ainda que líquidos, não legitimam o pedido de falência os 
créditos que nela não se possam reclamar. § 3o Na hipótese do inciso I 
do caput deste artigo, o pedido de falência será instruído com os títulos 
executivos na forma do parágrafo único do art. 9o desta Lei, 
acompanhados, em qualquer caso, dos respectivos instrumentos de 
protesto para fim falimentar nos termos da legislação específica. § 4o Na 
hipótese do inciso II do caput deste artigo, o pedido de falência será 
instruído com certidão expedida pelo juízo em que se processa a 
execução. § 5o Na hipótese do inciso III do caput deste artigo, o pedido 
de falência descreverá os fatos que a caracterizam, juntando-se as provas 
que houver e especificando-se as que serão produzidas.”.  

18 Como bem nota Sérgio Campinho, a falta de pagamento apenas 
ocorrerá na hipótese do inciso II, do art. 94. Todavia, não se confunde 
essa figura com a impontualidade, “revelando a execução sem garantia 
como sua causa fundamental.” Op. cit., p. 208. 
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Porém, ao lado dessas normas, pode o empresário 
confessar a falência, hipótese em que a lei brasileira atribui 
ao Juiz a verificação de requisitos formais previstos no Art. 
105 da Lei 11.101/2005, não havendo um controle material 
sobre a real condição de insolvência. 

O legislador brasileiro parte da premissa que se há 
confissão de falência, não há razões para que o Juiz não 
acolha tal pedido, desde que condições formais para tanto 
estejam presentes. 

Em outras palavras, a possibilidade da falência é 
ampla, seja por conta da possibilidade do pedido ser 
formulado por terceiros, seja pela possibilidade do pedido de 
autofalência. 

Porém, qual a razão de o número de falências ser 
pequeno comparado ao número de empresários que 
economicamente possuem uma crise irreversível19? 

A resposta a essa pergunta passa por vários 
problemas. 

Em primeiro lugar, a primeira fonte de 
financiamento do empresário em crise é não pagamento de 
um importante credor, que no Direito Falimentar brasileiro 
não tem legitimidade para pedir falência: o fisco20. 

                                                           
19 Nesse sentido, observa a Professora Vera Helena de Mello Franco: 
“Mantem-se, destarte, como critério a presunção de insolvência – 
insolvência aparente -, que pode não traduzir o que se entende por 
insolvência em sentido econômico. Vale dizer, passivo maior do que 
ativo. Inclusive, note-se, o estado de insolvência pode existir 
independentemente do inadimplemento desta ou daquela obrigação.”. 
In: SOUZA JUNIOR, Francisco Satiro de; PITOMBO, Antônio 
(coord.). Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e 
Falência: Lei 11.101/2005 – Artigo por artigo. 2a ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2007, p. 393. 

20 TRIBUTÁRIO E COMERCIAL  – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – 
FAZENDA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA 
REQUERER A FALÊNCIA DE EMPRESA. 1. A controvérsia versa 
sobre a legitimidade de a Fazenda Pública requerer falência de empresa. 
2.  O art. 187 do CTN dispõe que os créditos fiscais não estão sujeitos a 
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Em segundo lugar, as dívidas trabalhistas embora 
sujeitas aos efeitos da falência, possuem um regime próprio 
e especial em que a falência não tem forças suficientes para 
impedir que as execuções prossigam contra os sócios e 
administradores da sociedade empresária21. 

                                                           
concurso de credores. Já os arts. 5º, 29 e 31 da LEF, a fortiori, 
determinam que o crédito tributário não está abrangido no processo 
falimentar, razão pela qual carece interesse por parte da Fazenda em 
pleitear a falência de empresa. 3. Tanto o Decreto-lei n. 7.661/45 quanto 
a Lei n. 11.101/2005 foram inspirados no princípio da conservação da 
empresa, pois preveem respectivamente, dentro da perspectiva de sua 
função social, a chamada concordata e o instituto da recuperação 
judicial, cujo objetivo maior é conceder benefícios às empresas que, 
embora não estejam formalmente falidas, atravessam graves dificuldades 
econômico-financeiras, colocando em risco o empreendimento 
empresarial. 4. O princípio da conservação da empresa pressupõe que a 
quebra não é um fenômeno econômico que interessa apenas aos 
credores, mas sim, uma manifestação jurídico-econômica na qual o 
Estado tem interesse preponderante. 5. Nesse caso, o interesse público 
não se confunde com o interesse da Fazenda, pois o Estado passa a 
valorizar a importância da iniciativa empresarial para a saúde econômica 
de um país. Nada mais certo, na medida em que quanto maior a iniciativa 
privada em determinada localidade, maior o progresso econômico, 
diante do aquecimento da economia causado a partir da geração de 
empregos. 6. Raciocínio diverso, isto é, legitimar a Fazenda Pública a 
requerer falência das empresas inviabilizaria a superação da situação de 
crise econômico-financeira do devedor, não permitindo a manutenção 
da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores, tampouco dos 
interesses dos credores, desestimulando a atividade econômico-
capitalista. Dessarte, a Fazenda poder requerer a quebra da empresa 
implica incompatibilidade com a ratio essendi da Lei de Falências, 
mormente o princípio da conservação da empresa, embasador da norma 
falimentar. Recurso especial improvido. (REsp 363.206/MG, Rel. 
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 
04/05/2010, DJe 21/05/2010). 

21 AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE 
SENTENÇA. CRÉDITO TRABALHISTA. PREFERÊNCIA. O 
entendimento consolidado no âmbito do egrégio Superior Tribunal de 
Justiça confere primazia do crédito trabalhista sobre os demais, a partir 
da análise conjunta realizada sobre o art. 711 do Código de Processo 
Civil e 186 do Código Tributário Nacional, porquanto se trata de 
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Em terceiro lugar, as disposições do art. 28, §5º 
(Código de Defesa do Consumidor), assim como as normas 
ambientais, etc., não impedem que os credores sujeitos aos 
efeitos da falência possam prosseguir para responsabilizar os 
sócios e administradores da sociedade empresária com 
fundamentos objetivos, ou seja, independentemente de 
qualquer ato doloso ou culposo que justifique a 
desconsideração22. 

                                                           
preferência de direito material, que se sobrepõe à preferência de natureza 
processual, pouco importando, para o caso, portanto, a anterioridade da 
penhora ou a perquirição sobre se o seu exercício ocorre no âmbito de 
processo falimentar, de insolvência civil ou em execução contra devedor 
solvente. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 
70061300968, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em 19/12/2014). 

22 APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA. 
AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. 1. AGRAVO RETIDO E 
APELO DE TRANSPORTES ROGLIO LTDA. - EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - E LUIZ ROGLIO. 1.1. AGRAVO 
RETIDO. Preliminares de "prescrição" e "ilegitimidade passiva" 
afastadas. Alegação de possibilidade de utilização de "prova 
emprestada". Quanto à alegada "prescrição", o artigo 28 da Lei n. 
12.529/2011 dispõe que "prescrevem em cinco anos as infrações de 
ordem econômica, contados da data da prática do ato ilícito ou, no caso 
de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado", 
com o que, não haveria falar em incidência da prescrição. E, 
relativamente à "ilegitimidade passiva", igualmente incabível a pretensão 
recursal, tendo em vista a existência comprovada de infração à lei e ao 
estatuto social. No que tange à "prova emprestada", impertinente a 
pretensão de utilização, porque resta ausente a identidade absoluta de 
partes no processo criminal (Processo n. 2.12.0054984-6). 1.2. 
APELAÇÃO. Inexistência de nulidade da sentença, no tocante à questão 
da desconsideração da personalidade jurídica, cuja aplicação observou os 
requisitos legais, bem como quanto à circunstância de ter constado no 
dispositivo parte estranha ao feito, em especial porque ausente qualquer 
prejuízo aos recorrentes, tratando-se, a rigor, de mero erro material. 
Dano moral. Incontroversa a existência de dano moral coletivo aos 
consumidores, visto a evidente exposição às práticas comerciais abusivas 
e fraudulentas. 2. APELAÇÃO DO ESPÓLIO DE FERMINO 
ROGLIO. 2.1. Inexistência de cerceamento de defesa. É permitido ao 



Ricardo Lupion Garcia (Org.) | 211 
 
 

Se a desconsideração da personalidade da pessoa 
jurídica impede que a falência promova um efeito de 
contenção das dívidas, os estímulos para que alguém 
confesse a falência são reduzidos substancialmente.  

Fora da falência, o empresário endividado será 
esganado patrimonialmente, sua atividade econômica será 
paralisada e a tendência é de que por longos e longos anos, 
normalmente para o resto de sua vida econômica ativa será 
“escravo” da sua dívida, pois, além de não se livrar dela, não 
consegue retornar ao mercado para empreender.   

                                                           
juiz encerrar a instrução e proferir sua sentença sempre que 
suficientemente convencido das provas carreadas aos autos. 
Entendendo o juízo pela desnecessidade da prova oral, cabível o seu 
indeferimento, e como no caso dos autos, o cancelamento da audiência 
designada. 2.2. Desconsideração da personalidade jurídica. Mantido o 
entendimento adotado na sentença, mormente porque a aplicação do 
instituto observou todos requisitos legais. 2.3. Quanto ao mais, a 
documentação trazida aos autos não justifica a exclusão do espólio de 
Fermino Roglio do pólo passivo, haja vista que no contrato social consta 
a sua qualidade de sócio, sendo que um testamento não cumprido apenas 
reforça a ilicitude da atividade. 3. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO. 3.1. Quantum fixado a título de danos morais coletivos e 
multa diária mantido, porquanto atende as particularidades do caso 
concreto. 4. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO E 
ÀS APELAÇÕES. DE OFÍCIO, DETERMINARAM SEJA 
EXTIRPADA DO DISPOSITIVO SENTENCIAL A REFERÊNCIA 
À BRASIL TELECOM, QUE NÃO É PARTE NO PRESENTE 
FEITO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70064987225, Quinta Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Julgado 
em 29/07/2012. 
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Isso promove um desprestígio da falência23 e 
impede a realização de um a de suas funções. A esse respeito, 
Carvalho de Mendonça apontava a função dupla da falência, 
ressaltando que, para o devedor, a falência também era uma 
possibilidade de “liberação” das suas dívidas pré-falimentares: 

 
“[a falência oferece] aos credores valiosa defesa 
coletiva no desastre econômico do devedor comum, 
impedindo preferências injustas, abusos e fraudes, 
proporciona o expediente honesto para o devedor 
demonstrar a sua lisura no infortúnio, observando a 
par conditio creditorum, e promover a sua liberação”24. 

 
A crítica inicial deste artigo aos mecanismos de 

realização funcional da Lei de Falências passa pela 
dificuldade de os empresários terem extintas as suas 
obrigações pré-falimentares, o que promove o desprestígio 
do processo e, consequentemente, torna mais distante os 
fins visados pelo ordenamento, de permitir que os 
empresários voltem a atividade econômica e com isso 
contribuam com a livre iniciativa e os valores normativos 
que lhe são inerentes. 

Embora a “morte civil” não seja mais declarada, a 
manutenção do empresário endividado fora do processo 

                                                           
23 No Direito norte-americano, que servirá de base para a comparação 
com o Direito brasileiro, tendo em vista a larga influência das 
disposições do Bankruptcy Code (B.C.) na Lei 11.101, de 2005, não há 
critérios explícitos que um devedor tenha que preencher a fim de pedir 
a falência. A esse respeito, Douglas Baird comenta a Section 101, do 
B.C.: “Section 101 of the Bankruptcy Code defines insolvency as the 
condition that exists when a debtor’s liabilities fairly discounted exceed 
its assets, but insolvency itself is not a prerequisite for bankruptcy for 
individual or for corporations.”. BAIRD, Douglas. Elements of 
Bankruptcy. New York: Foundation Press. 5th Ed. 2010, p. 08. 

24 CARVALHO DE MENDONÇA, José Xavier. Tratado de Direito 
Comercial Brasileiro. Vol. II. 5ª ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 
1946, p. 24. In: CAMPINHO, Op. Cit., p. 07. 
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falimentar promove efeito equivalente ao da morte civil, um 
velho efeito da falência, porém considerado nocivo desde os 
tempos das primeiras normas falimentares portuguesas, 
quando no episódio do grande incêndio que afetou Lisboa 
passou a reconhecer o comerciante desafortunado, porém 
honesto, permitindo-lhe uma verdadeira ressureição por 
meio do processo de falência.25 

Porém, ainda há outros fatores de desestímulo para 
a escolha da falência como meio de resolver a crise. 

De todos os objetivos que a Lei 11.101, de 2005, 
buscou alcançar a extinção das obrigações do falido teve o 
pior resultado. Isso porque, como visto anteriormente, o 
empresário endividado não consegue retornar ao mercado, e 
um dos motivos é a insuficiência dos mecanismos da Lei de 
Recuperação e Falência.  

Nesse sentido, um dos dispositivos que mais 
contribuem para a não liberação do empresário, mesmo após 
o procedimento de falência, é o art. 158, III, da Lei 11.10126. 
Da leitura desse dispositivo, conclui-se que, se o empresário 
falido não tiver cometido crime falimentar, somente após 05 
anos  do término do processo de falência ele terá a faculdade 

                                                           
25 O Alvará de 13.11.1756 que instituiu a Falência em Portugal no 
episódio do grande incêndio de Lisboa permitia que após a partilha e 
liquidação realizada pela falência não culposa, considerava que o 
comerciante seria “também havido, como se civilmente ressuscitasse”. 
FERREIRA, Waldemar. Tratado de Direito Comercial. 14o Volume: 

o estatuto da falência e da concordata. São Paulo: Saraiva, 1965, p. 29.  

26 “Art. 158. Extingue as obrigações do falido: I – o pagamento de todos 
os créditos; II – o pagamento, depois de realizado todo o ativo, de mais 
de 50% (cinqüenta por cento) dos créditos quirografários, sendo 
facultado ao falido o depósito da quantia necessária para atingir essa 
porcentagem se para tanto não bastou a integral liquidação do ativo; III 
– o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contado do encerramento da 
falência, se o falido não tiver sido condenado por prática de crime 
previsto nesta Lei; V – o decurso do prazo de 10 (dez) anos, contado do 
encerramento da falência, se o falido tiver sido condenado por prática 
de crime previsto nesta Lei.”. 
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de promover um processo declaratório para ser liberado das 
suas obrigações pré-falimentares.  

Assim, se analisarmos isso em conjunto com o 
tempo médio de duração dos processos falimentares no 
Brasil27, que é estimado como tendo 09 anos em média, 
chegaremos à conclusão de que o empresário somente 
poderá voltar ao mercado livre das suas obrigações pré-
falimentares após, em média, quatorze anos após a 
decretação da quebra.  

Ainda que o processo falimentar seja realizado em 
tempo inferior ao prazo médio, pode-se dizer de modo claro 
que é tempo demasiado para manter alguém fora do 
mercado. 

É tempo demasiado, pois durante esse período será 
necessário que o empresário viva, eduque seus filhos, tenha 
acesso a saúde, lazer, etc. E como viabilizar isso se estiver 
fora do exercício de suas atividades econômicas? 

É tempo demasiado, pois ainda que o sujeito não 
use laranjas ou outros expedientes para empreender, que 
fique “parado” esperando a reabilitação, será que é possível 
que alguém fora do mercado por tanto tempo consiga ser 
reinserido nele em tempos de tanta transformação e 
agilidade? 

A resposta a essa pergunta é óbvia. 
Porém, tais problemas levam a um outro 

questionamento: com todas essas dificuldades quem pode 
pensar na falência como modo de resolver a crise? 

A resposta não é tão desanimadora, embora possa 
ser respondida para um grupo muito pequeno de pessoas. 

                                                           
27 “Os desembolsos ocorridos nos processos de falência foram de em 
média 35% do ativo final da falida, os ativos das falidas perderam, em 
média 47% do valor, a taxa de recuperação total dos credores foi de, em 
média, 12% e os processos duraram 9 anos, em média”. JUPETIPE, 
Fernanda. Custos de falência da legislação falimentar brasileira. 
Dissertação de Mestrado na USP, no prelo, p. 115, 2014. 
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Pode buscar a falência como forma de resolver a 
crise as sociedades empresarias que não possua dívidas 
fiscais, dívidas trabalhistas ou dívidas que de modo objetivo 
permitam a desconsideração da personalidade da pessoa 
jurídica. 

Embora seja possível identificar empresas com tais 
características, trata-se de uma minoria, atingindo 
empresários que estão vinculados a um sistema tributário 
intermediário das cadeias de incidência monofásica de 
PIS/COFINS e substituição tributária do ICMS e que 
tenham baixo uso de mão-de-obra empregada. 

Voltando-se a questão central da pesquisa, há ainda 
a dificuldade de que os sócios e administradores de uma 
sociedade falida ou do empresário individual, estando 
atrelado às suas dívidas, dificilmente conseguirão acesso ao 
crédito para poder voltar a empreender. 

O resultado é de que prazos longos para 
reabilitação e largas hipóteses de desconsideração objetiva da 
personalidade da pessoa jurídica tornam pouco estimulante 
a possibilidade da escolha do caminho da falência. Ainda que 
exista um dever do empresário de reconhecimento da sua 
crise e, consequentemente, de efetuar o pedido de 
autofalência, poucos assim procedem28.  

E essa é uma das razões pelas quais muitos 
empresários, ao invés de tomar o caminho regular do 
processo de falência, preferem empreender de forma 
irregular e ilícita, através de “laranjas” e “empresários-
zumbis”. 

Essa opção pela “irregularidade” acaba ferindo o 
ordenamento jurídico brasileiro e, ainda, por 
institucionalizar a falta de ética empresarial como solução 

                                                           
28 E os que assim procederem, pedindo a autofalência, geralmente não 
decorre do cumprimento da lei, mas justamente o oposto: a autofalência 
acaba sendo invocada apenas para o empresário ter uma “desculpa” para 
parar de cumprir as suas obrigações trabalhistas, fiscais, etc., e assim 
poder iniciar outros empreendimentos, em flagrante fraude aos credores. 
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para a crise, pois o uso de pessoas interpostas promove um 
sistema distorcido de valores que estimula a corrupção, a 
lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, entre outras chagas 
que afetam nossa realidade economia e social.  

Isso tem um custo considerável para a sociedade, 
pois além de o empresário não voltar para o mercado, ele 
também não paga sua dívida, deixando de gerar tributos, 
empregos e de cumprir com a sua função social. 

Apesar de não ser o ponto central desta pesquisa o 
debate sobre a função social do empresário é um tema 
relevante. Isso porque, a Constituição Federal estabelece, no 
seu art. 1o, IV, que a livre iniciativa é um dos fundamentos 
do Estado Democrático de Direito29. Por sua vez, quando o 
empresário empreende, ele está exercendo a livre iniciativa 
com finalidades socialmente desejadas: gerar riqueza, criar e 
faz circular produtos para o consumidor, geração de tributos, 
etc30. 

                                                           
29 “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-
se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) IV 
- os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;”. BRASIL. 
Presidência da República. Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1998. Disponível em: << 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
>>. Acesso em: 10.10.2015. 

30 “A função social da empresa tem exigido a compreensão do papel 
social dos agentes econômicos, seja como formadores de riquezas para 
as populações e responsáveis pelo crescimento do produto interno bruto 
dos países, tendo em vista a distribuição de benefícios como salários, 
pagamentos de tributos e distribuição de dividendos, mas, ao mesmo 
tempo, tais agentes e a própria empresa são vistos como fonte de 
externalidades, consideradas como ações e estratégias para evitar a 
exposição ao risco inerente à atividade empresarial, transferindo-o para 
a coletividade”. BRANCO, Gerson Luiz Carlos. Ponderação 
principiológica no direito falimentar: antagonismo e complementaridade 
da autonomia dos credores e preservação da empresa. In: Estudos de 
Direito Privado e Processual Civil – em homenagem a Clóvis do 
Couto e Silva. São Paulo: RT, 2014, p. 370. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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Veja-se que o Art. 170 da Constituição Federal 
atribui à livre iniciativa o papel de realizar fins sociais de 
extrema importância, tais como o pleno emprego, redução 
de desigualdades regionais, redução de desigualdades sociais, 
etc. 

Assim, especialmente pela importância do 
empresário para a sociedade, é que se optou por estudar 
alternativas para que o empresário venha a cumprir com os 
seus deveres e, consequentemente, possa retornar de forma 
regular para o mercado31 e realizar fins tão caros para a 
sociedade.  

 
3. O BANKRUPTCY CODE E LIMITES DE SUA 
INFLUÊNCIA NA LEI 11.101, DE 2005 

 
A escolha pelo estudo comparativo a partir do 

Direito norte-americano ocorreu tendo em vista a forte 
influência do Bankruptcy Code32 na legislação brasileira, o que 
é largamente reconhecido pela doutrina e na própria 
exposição de motivos da lei33. O objetivo principal da 
comparação é contextualizar o sistema falimentar dos 
Estados Unidos com o nosso relativamente aos estímulos 
para o cumprimento do dever de pedir autofalência e a 
relação disso com a possibilidade de reabilitação jurídica, ou 

                                                           
31 Além disso, como leciona o Prof. Otavio Luiz Rodrigues Junior, a 
doutrina tem funções essenciais para a melhor aplicação do Direito, 

podendo o doutrinador “pregar a interpretac ̧ão contra legem, quando 

não defender a própria revogac ̧ão de uma norma jurídica.”. Dogmática 

e crítica da jurisprudência (ou da vocação da doutrina em nosso tempo). 
Revista dos Tribunais | vol. 891 | p. 65 | Jan / 2010, p. 11. 

32 ESTADOS UNIDOS. Bankruptcy Code. Disponível em: 
<http://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid:USC-prelim-
title11-front&num=0&edition=prelim>. Acesso em: 30.10.15. 

33 Disponível em: 
http://www.senado.leg.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=99117&t
p=1. Acesso em: 23.03.2016. 

http://www.senado.leg.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=99117&tp=1
http://www.senado.leg.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=99117&tp=1
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para já usar a terminologia do Direito Americano, a 
possibilidade de um fresh start.  

Para realizar esse objetivo, e tendo em vista a larga 
influência da legislação e da ratio do Direito norte-americano 
na Lei 11.101, de 2005, pesquisou-se, no sistema de falências 
norte-americano, soluções para o problema da dificuldade 
do empresário em grave crise econômica retornar ao 
mercado de forma regular34. 

O que se encontrou foi uma escolha seletiva, pois 
o legislador brasileiro pinçou elementos do Direito norte-
americano, deixando de lado um dos grandes objetivos do 
sistema falimentar dos Estados Unidos: o fresh start do 
devedor, isto é, a possibilidade de recomeço do devedor após 
o processo de falência. 

Do mesmo modo, a Lei 11.101/2005 descolou-se 
do Direito Norte-Americano ao regular a falência e mesmo 
a Recuperação Judicial como um conjunto de preceitos 
residuais, a serem aplicados unicamente pelo Poder 
Judiciário, sem qualquer vinculação a políticas públicas para 
realização de fins. 

De modo diverso, o Direito Norte-Americano 
atribui ao Direito Concursal uma importante atenção do 
Estado, com órgãos vinculados ao Poder Executivo, com 
responsabilidade pela execução de políticas públicas de 

                                                           
34 A pesquisa que dá origem à última parte deste trabalho foi fruto de 
investigação científica a partir de Bolsa de Iniciação Científica concedida 
pela UFRGS entre 01/10/2014 a 31/07/2015 (BIC/UFRGS), no 
âmbito do projeto de pesquisa “O Regime da Autonomia Privada, 
Liberdade de Iniciativa e Função Social nos Contratos Empresariais”. 
Em decorrência desse patrocínio da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, pode-se apresentar a pesquisa no Salão de Iniciação 
Científica da Faculdade de Direito da UFRGS e no Salão de Iniciação 
Científica da UFRGS. Sobre o primeiro Salão, agradece-se aos 
Professores André Estevez e Fernanda Cantali, que, além de oferecem 
importantes críticas, concederam ao pesquisador o prêmio de Destaque, 
na banca de Direito Privado, do SIC da Faculdade de Direito da UFRGS. 
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estímulo a atividade econômica, educação financeira e 
reinserção dos agentes econômicos nas suas atividades.   

Há no sistema norte-americano uma “política 
pública da crise econômico-financeira dos devedores”,35 que 
tem como principal órgão responsável pela execução dessa 
política o US TRUSTE, que além de uma forte atuação 
educacional e preventiva também atua em conjunto com o 
Poder Judiciário na gestão dos processos regidos pelo 
Bankruptcy Code.36  

                                                           
35 Nesse sentido, inclusive, é recorrente encontrar textos de políticos 
sobre o tema, como o da Senadora Elizabeth Warren: “This essay is 
about bankruptcy policy. It attempts to articulate a comprehensive 
statement about the various and competing goals that underlie the 
bankruptcy system. The essay offers both a positive observation, drawn 
from the Code and its operation, and a normative evaluation, designed 
to outline the difficult value judgments that comprise the bankruptcy 
system. It also serves warning: before commentators propose any 
sweeping changes or policymakers take seriously any suggestions to 
scrap the system, they must consider the impact of such proposals on a 
number of competing normative goals”. Bankruptcy policymaking in an 
imperfect world. Michigan Law Review. November, 1993, v. 336, p. 
02. 

36 O United States Trustee é órgão que faz parte do Departamento de 
Justiça dos Estados Unidos da América, sendo responsável por fiscalizar 
a administração de casos envolvendo falência e recuperação judicial, 
além de observer o trabalho dos trustees privados, a teor do 28 U.S.C. 
§586 e 11 U.S.C. §101, et seq. Existem 21 escritórios oficiais do U.S. 
Trustee no território Americano e um Escritório Executivo com sede 
em Washington, DC. TABB,  Charles Jordan. The Law of Bankruptcy. 
Fundation Press, 2009, p. 89 e ss. MOSES, Max G, BERNSTEIN, 
Robert S. The U.S. Trustee: The Rodney Dangerfield of The Bankruptcy 
Sistem. Business Credit, 1996, v. 98, n. 9. 
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Não seria forçado dizer que os americanos 
consideram a Bankruptcy Law, o Direito Concursal, uma 
questão de ordem pública37.  

Nesse aspecto, poderíamos dizer que no Direito 
brasileiro a matéria também é de ordem pública. 

Porém, o significado é diverso, pois ainda que não 
se queira definir ordem pública, até por não ser o objetivo 
deste artigo,  o significado de ordem pública para nós 
restringe-se a dinâmica puramente normativa, no sentido de 
que as normas não são disponíveis às partes, não são normas 
dispositivas, porém cogentes. 

De modo distinto, o Direito Norte-Americano 
atribui outro significado, para considerar que cabe ao Estado 
um papel ativo na realização dos fins previstos no 
ordenamento, tendo em vista os efeitos sociais e econômicos 
que as normas falimentares possuem tanto sob uma 
perspectiva individual quanto coletiva.  

A pesquisa revelou que sistema recuperacional e 
falimentar norte-americano possui inúmeros mecanismos e 
institutos que dependem da atuação administrativa do 
Estado, ao invés de delegar o poder às partes ou, como 
ocorre no Brasil, unicamente ao juiz. 

                                                           
37 Ao discorrer sobre o fresh start, instituto norte-americano que 
analisaremos logo adiante, Charles Tabb afirma que a utilidade social de 
uma política pública voltada para a reinserção dos indivíduos vem sendo há 
muito tempo aceita nos Estados Unidos: “As the Supreme Court stated 
in Local Loan Co. v. Hunt, one of the central policies of our bankruptcy 
law is to give ‘the honest but unfortunate debtor… a new opportunity 
in life and a clear field for future effort, unhampered by the pressure and 
discouragement of preexisting debt’. The social utility of such a policy 
has long been accepted. As early as 1765, Sir William Blackstone opined 
that through the discharge ‘the bankrupt becomes a clear man again; and, 
by the assistance of his allowance and his own industry, may become a 
useful member of the commonwealth’.”. TABB, Charles. The scope of 
the fresh start in bankruptcy: collateral conversions and the 
dischargeability debate. The George Washington Law Review, 1990, 
vol. 43, p. 57. 
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Um desses mecanismos, que em verdade mais é um 
“princípio”38 que permeia o Bankruptcy Code chama-se fresh 
start. Em linhas gerais, a ideia do fresh start é permitir que o 
devedor retorne ao mercado após um dos procedimentos 
falimentares existentes no Código39. 

Essa necessidade de que o devedor retorne ao 
mercado após uma crise econômico-financeira está ligada à, 
principalmente, três questões. A primeira,  histórica e está 
intimamente vinculada com a própria origem do Direito 
falimentar norte-americano: a necessidade de os devedores 
colaborarem com a falência.  

Isso porque, até 1705, na Inglaterra, a Lei de 
falências tinha uma natureza quase criminal40. Relatos da 
época demonstram que, uma vez que os credores poderiam 
prender e, em casos extremos, inclusive tirar a vida dos 

                                                           
38 Nesse sentido, uma vez que o Bankruptcy Code não utiliza 
expressamente a expressão “fresh start”, optamos por categorizá-lo como 
um princípio, e não uma cláusula geral, visto que essas, necessariamente, 
não podem ser implícitas no texto legal. Sobre o assunto, ver MENKE, 
Fabiano. A interpretação das cláusulas gerais: a subsunção e a concreção 
dos conceitos. Revista de Direito do Consumidor. Vol. 50, abr. 2004: 
“Outra característica fundamental das cláusulas gerais é a de que elas 
serão sempre expressas. Enquanto um princípio pode integrar um 
sistema jurídico em que pese não positivado, como o era o princípio da 
boa-fé objetiva antes do Código Civil de 2002, jamais haverá cláusula 
geral implícita, uma vez que se trata de técnica legislativa.”, p. 03. 

39 Sheila Cerezetti, em artigo sobre o papel dos credores no Bankruptcy 
Code, afirma que o fresh start destina-se a atribuir um novo status financeiro 
favorável ao devedor: “A principal característica do Bankruptcy Code 
consiste no objetivo de recuperação, o qual é principalmente promovido 
pelas normas relativas à reorganização de empresas previstas em seu 
Chapter 11. Outro importante propósito do referido diploma é permitir 
que o devedor retorne ao mercado, o que é bastante estimulado pelo fresh 
start, destinado a atribuir novo status financeiro favorável ao devedor”. 

40 TABB, Charles. The historical evolution of bankruptcy discharge. 
American Bankruptcy Law Journal, Vol. 65, pp. 325-71, 1991, p. 330. 
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devedores, esses tornavam-se exímios fugitivos em relação aos 
implacáveis credores41.  

Dessa forma, praticamente todas as falências à 
época eram frustradas, tendo em vista que devedores 
burlavam o sistema de garantias e cometiam fraudes aos 
credores a todo momento42. Daí a necessidade de “envolver” 
o devedor no processo falimentar, tendo o fresh start, a partir 
de um mecanismo que veremos a seguir, o discharge, o papel 
de trazer o devedor para participar da falência.  

A segunda, tem um componente ético importante. 
Os norte-americanos, à semelhança do que já decidiu o 
Tribunal Constitucional Federal alemão43, não toleram que o 

                                                           
41 Jay Cohen relata que foi justamente a “habilidade” dos devedores em 
lograr as prisões que deram origem às primeiras leis falimentares. 
COHEN, Jay. The history of imprisonment for debt and its relation to 
bankruptcy discharge. The Journal of Legal History, v.3, issue 2, 1982, 

p. 155. 

42 Nas palavras de Charles Tabb: “However, these remedies eventually 
became inadequate in certain cases, as commerce and the concomitant 
use of credit continued to expand and as transportation improved. One 
problem was that the writs themselves did not work as well as expected. 
Debtors devised tactics, such as hiding assets, making fraudulent 
conveyances, taking sanctuary, fleeing the kingdom, or “keeping house”, 
which frustrated creditors’ collection attempts”. TABB, op. cit., p. 328. 

43 O caso do Tribunal Constitucional Federal foi apresentado por Claus-
Wihelm Canaris e dizia respeito a um fiador que praticamente não tinha 
nenhum patrimônio, sendo que os seus rendimentos mal davam para 
cobrir os juros, restando a pessoa completamente aprisionada pela sua 
dívida, pois teria que trabalhar o resto da vida para pagá-la. O Tribunal 
Constitucional Federal considerou que tal “aprisionamento” do sujeito 
à dívida seria uma “violação do direito ao livre desenvolvimento da 
personalidade, em conformidade com o art. 2o, I, da LF”. CANARIS, 
Claus-Wihelm. A influência dos direitos fundamentais sobre o direito 
privado na Alemanha. In: SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). 
Constituição, Direitos Fundamentais e Direito Privado. Porto 
Alegre: 2006, p. 231. 
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indivíduo fique atrelado, preso, enfim, refém das suas 
dívidas44. 

Embora a decisão do Tribunal Alemão tenha como 
parâmetro um direito fundamental ao “livre 
desenvolvimento da personalidade” e o Direito Norte-
Americano considere o aspecto pragmático da reinserção do 
indivíduo na economia, o fundo valorativo e o papel do 
indivíduo na sociedade frente a uma de suas dimensões, que 
é o da vida econômica, possui acolhimento nos dois 
ordenamentos. 

É por essa razão que crescem as discussões no 
Direito brasileiro a respeito do superendividamento, o que é 
objeto do projeto legislativo n. 283, de 2012. 

Retomando o paradigma do sistema concursal 
norte-americano, seu objetivo foi o de beneficiar “o devedor 
honesto, mas infeliz na condução do seu patrimônio” com a 
possibilidade de voltar ao mercado. A expressão “devedor 
honesto, mas infeliz na condução dos seus negócios” refere-
se ao standard construído em 1934, a partir de uma decisão 
da Suprema Corte norte-americana no caso Local Loan Co v. 
Hunt45. 

No caso a Suprema Corte decidiu que a todo 
devedor honesto, mas azarado na condução dos seus 

                                                           
44 Com uma argumentação semelhante a do Tribunal Constitucional 
Federal alemão, Douglas Baird esclarece, de forma brilhante, o assunto: 
“A person might be stricken with a catastrophic illness or lose a well-
paying job and be unable to cut back on expenses before being 
overwhelmed by debt. Families with incomes of $30,000 a year, no 
matter how well intentioned, are not going to be able to pay off $100,000 
in debt. They have no assets beyond clothes, a wedding ring, and some 
household furniture. There are many honest, decent individuals who 
through improvidence or bad luck end up owing their creditors more 
than they can ever repay.”. Elements…, op. cit., p. 30. 

45 ESTADOS UNIDOS. Local Loan Co. v. Hunt, 292 U.S. 234, 244 
(1934), disponível em 
<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/292/234/case.html>, 
acesso em 17/10/2015. 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/292/234/case.html
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negócios deve ser proporcionado uma nova oportunidade na 
vida e um campo livre para o seu futuro esforço, livre das 
pressões e dos constrangimentos das dívidas preexistentes46.  

Esse ponto é decisivo para entender porque os 
Estados Unidos, um país de forte tradição liberal e 
construído a partir da confiança no crédito, permite que 
algumas obrigações do devedor sejam consideradas 
inexigíveis pelos credores após o processo de falência. 

A terceira e última questão pelo qual o fresh start é 
tão importante no sistema falimentar norte-americano está 
relacionado com a política pública de promover a educação 
financeira dos cidadãos daquele país. Isso porque, para 
receber o discharge, mecanismo que torna as dívidas 
inexigíveis perante os credores, o devedor terá que realizar, 
no mínimo, dois cursos de educação financeira.  

O primeiro desses cursos destina-se a orientar o 
devedor sobre a composição e origem da sua dívida, daí a 
sua realização ser anterior ao processamento da falência; o 
outro curso refere-se à educação financeira do devedor 

                                                           
46 Tradução livre do seguinte trecho da decisão: “[I]t gives to the honest 
but unfortunate debtor a new opportunity in life and a clear field for 
future effort, unhampered by the pressure and discouragement of 
preexisting debt. Local Loan Co. v. Hunt, 292 U.S. 234, 244 (1934).”, op. 
cit., p. 03. 
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propriamente dita, no sentido do estudo das questões 
econômicas e financeiras47. 

Nesse sentido, a obtenção do discharge, instrumento 
essencial para o retorno do empresário devedor no mercado, 
passa pelo estudo de questões financeiras e contábeis que, ao 
fim e ao cabo, são vitais para a própria atividade empresarial 
desenvolvida pelo empresário. Assim,  o processo de 
falência, não deixa de ser uma oportunidade de aprender 
conceitos básicos de educação financeira. 

Por essas razões, o fresh start tornou-se um dos 
objetivos centrais da legislação federal de falências dos 
Estados Unidos. No entanto, evidentemente que o fresh start 

                                                           
47 Mais informações sobre esses cursos podem ser encontradas na obra 
Bankruptcy Basics, editada pelo Departamento de Justiça dos Estados 
Unidos e pelas Cortes dos Estados Unidos. Em linhas gerais, 
independentemente do procedimento que se está protocolando, dois 
cursos devem ser feitos. O credit counseling é um curso que deve ser feito 
antes do pedido de recuperação judicial (reorganization) e da falência. Esse 
curso é específico sobre os débitos existentes no momento do pedido 
de bankruptcy e, caso não seja feito, pode acarretar o indeferimento do 
pedido. O debtor education - Chapter 7 (Section 727(a)(11)) e Chapter 13 
(1328(g)) do Bankruptcy Code - serve como requisito indispensável para 
receber o discharge. Ele deve ser feito em até 60 dias da reunião do 
devedor com os credores (341 meeting), nos casos de falência. Nos demais 
casos (recuperação judicial), o curso deve ser feito antes de quitada a 
última parcela referente ao cumprimento do plano de recuperação.  Esse 
curso é mais direcionado a dar noções básicas de finanças para os 
devedores. Ambos os cursos foram introduzidos a partir da reforma de 
2005, The Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act of 2005 
(BAPCPA). O Governo tem uma lista, dividida por Estado, com os 
cursos que são considerados “oficiais” para se obter a 
certificação.  Sobre os preços, os cursos tem diferentes custos (variam 
de $5 a $100) e podem ser feitos tanto presencialmente, por telefone ou 
online. Por exemplo, no site https://9dollardebteducation.com/debtor-
education-details.html, o curso pode ser feito pela internet e custa apenas 
$9, tendo duração de 2 horas. Disponível em: << 
http://www.uscourts.gov/services-forms/bankruptcy/bankruptcy-
basics>>, acesso em 06/10/2015. 

https://9dollardebteducation.com/debtor-education-details.html
https://9dollardebteducation.com/debtor-education-details.html
http://www.uscourts.gov/services-forms/bankruptcy/bankruptcy-basics
http://www.uscourts.gov/services-forms/bankruptcy/bankruptcy-basics
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não é autoaplicável; isto é, o princípio, sozinho, não é 
suficiente. 

Logo, por funcionar como um princípio, no 
sentido de orientar que as disposições do Bankruptcy Code 
sejam interpretadas de forma que o devedor possa livrar-se 
das suas dívidas a fim de voltar ao mercado o mais rápido 
possível, o fresh start necessita de outros mecanismos que o 
façam, na prática, ter eficácia. Desses mecanismos que 
concretizam o fresh start, o mais importante é o discharge.  

O discharge tem justamente o papel de liberar o 
devedor de certas dívidas48 constituídas antes do 
procedimento falimentar49. Um dos mais importantes 
autores do Direito falimentar norte-americanos, Charles 
Tabb, define o efeito legal do discharge como “poderoso na 

                                                           
48 Não são todas as dívidas pré-falimentares liberadas a partir do discharge. 
Em verdade, as dívidas que geralmente são liberadas são aquelas 
correspondentes a cobranças de cartões de crédito; despesas médicas; 
empréstimos pessoais de amigos, familiares e empregadores; cheques 
não honrados; indenizações oriundas de acidente de automóvel; dívidas 
de negócios, valores devidos em contratos de locação (inclui alugueis 
vencidos); dívidas decorrentes de condenações oriundas de tribunais 
civis (exceto se baseadas em fraude); multas fiscais e impostos não pagos 
após um determinado período, entre outras. Isso porque, o Bankrupcy 
Code expressamente veda a liberação de dívidas contraídas em 
contrariedade à ordem pública e decorrentes de comportamentos 
impróprios. Como se verifica das disposições das Section 523(a), em que 
há cerca de 19 categorias de débitos não liberáveis por razões de política 
pública: “11 U.S. Code § 523 - Exceptions to discharge.”. ESTADOS 
UNIDOS. Disponível em: 
<http://law.cornell.edu/uscode/text/11/523>. Acesso em 
05/10/2015. 

49 “[T]he bankruptcy discharge, which releases debtors from personal 
liability from specific debts and prohibits creditors from ever taking any 
action against the debtor to collect those debts.”. Bankruptcy Basics, 
op. cit, p. 21. 

http://law.cornell.edu/uscode/text/11/523
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sua simplicidade: o devedor fica liberado das suas obrigações 
de pagar dívidas pré-falimentares”50.  

De fato, a partir do procedimento falimentar é 
possível que certas dívidas pré-falimentares passem a ser 
inexigíveis pelo credor perante aquele devedor51. Como já se 
pode perceber, a dívida não deixa de existir, logo, eventuais 
terceiros garantidores ainda terão que honrar suas 
obrigações, e.g., um fiador. 

Cabe, porém, salientar que não estão presentes 
naquele país as mesmas condições que tornam 
desinteressante a falência, pois tanto as dívidas fiscais quanto 
as dívidas trabalhistas, por si só, não justificam a aplicação 
da disregard of legal entity, cuja aplicação somente ocorre 
mediante requisitos específicos que levam em conta atos 
fraudulentos, negócios temerários, uso impróprio do nome 
de uma companhia insolvente ou outros atos, em geral 
decorrentes de atos dolosos.52 

                                                           
50 Tradução livre do inglês: “The legal effect of the discharge is powerful 
in its simplicity: the debtor is freed from the obligation to pay 
prebankruptcy debts”. TABB, Charles. The scope of the fresh start in 
bankruptcy: collateral conversions and the dischargeability debate. 
Op.cit., p. 57. 

51 Processualmente, o discharge oferece ao devedor um permanent statutory 
injunction, ou seja, uma ordem judicial permanente que impede que o 
credor possa cobrar daquele devedor, por qualquer meio, seja judicial ou 
extrajudicial, determinado débito (§524, do Bankruptcy Code). 

52 Em regra, quando sócios utilizam a sociedade para propósitos 
ilegítimos, as cortes Americanas tendem a fazer justiça ao ignorar a 
distinção entre os sócios e a sociedade. Essa noção de disregard of legal 
entity é utilizada desde o início do século XX, como no caso United States 
v. Milwaukee Refrigerator Transportation Co.: “a corporation will be looked 
upon as a legal entity as a general rule, and until sufficient reason to the 
contrary appears; but when the notion of legal entity is used to defeat 
public convenience, justify wrong, protect fraud, or defend crime, the 
law will regard the corporation as an association of persons.". United 
States v. Milwaukee Refrigerator Transportation Co. 142 F. 247. 255 (7th 
Cir. 1905). 
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Porém, como já antecipado, o discharge não ocorre 
a partir do simples protocolo do pedido de falência. Assim 
como os cursos de educação financeira, há outros requisitos 
que a legislação norte-americana exige que os devedores 
cumpram para a concessão desse benefício. 

 
4. ESTÍMULO AO CUMPRIMENTO DE DEVERES 
EMPRESARIAIS ATRAVÉS DA LEGISLAÇÃO 
FALIMENTAR: PROPOSIÇÃO NORMATIVA AO 
ART. 158, III, DA LEI 11.101, 2005 

 
Apesar do distanciamento no campo dos efeitos e 

da funcionalidade do regime da reabilitação e do discharge, 
há importantes pontos de contato na regulamentação da 
matéria no Código Civil e na Lei de Recuperação e Falência 
frente às disposições do  Bankruptcy Code.  

Não obstante o modo distinto de enfrentar a 
questão, que nos permitem uma visão crítica sobre eficiência 
dos instrumentos, as preocupações do legislador brasileiro 
são, em certa medida, as preocupações do legislador norte-
americano.  

Por exemplo, nos Estados Unidos, desde o 
primeiro Act que instituiu a possibilidade do discharge, em 
1800, um dos requisitos era justamente a necessidade dos 
comerciantes terem os livros contábeis53. 

Na atual legislação, o Bankruptcy Code, existem ainda 
outras condições para a concessão do discharge, como não ter 
transferido ou ocultado bens com a intenção de prejudicar 
credores54, não ter destruído ou ocultado livros e registros 

                                                           
53 TABB, Charles. Evolution, op. cit.: “Merchants were required also as 
a condition of their discharge to keep proper books of account.”, p. 352. 

54 §727(a)(2), do Bankruptcy Code. ESTADOS UNIDOS. Bankruptcy 
Code. Disponível em: 
<http://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid:USC-prelim-
title11-front&num=0&edition=prelim>. Acesso em: 30.10.15. 

http://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid:USC-prelim-title11-front&num=0&edition=prelim
http://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid:USC-prelim-title11-front&num=0&edition=prelim
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contábeis e comerciais55, não ter cometido qualquer crime 
falimentar e, ainda, não ter recebido um discharge num 
período de 8 anos. 

Essas condições demonstram que a intenção do 
sistema falimentar norte-americano é que o discharge só 
ocorra para aqueles devedores que cumpram com os seus 
deveres legais56 e que não estão utilizando de forma abusiva 
o processo falimentar57. Ademais, esses requisitos, à 
semelhança do que ocorre no direito brasileiro, espelham a 
necessidade de a sociedade ter alguma contrapartida em 
relação às atividades empresariais desenvolvidas pelos 
empresários. 

Não efetuar a escrituração contábil segundo o Art. 
178, da Lei de Falências é crime e a consequência da 
ocorrência de crime no curso da falência atrai a incidência do 
Art. 158, IV, do mesmo diploma, que passa a permitir a 
reabilitação somente após o prazo de 10 anos. 

Entretanto, percebe-se que o legislador norte-
americano, ao contrário do brasileiro, também procurou 
incentivar o cumprimento desses deveres a partir da 
concessão do discharge, essencial para que o empresário 
alcance o seu fresh start e possa voltar ao mercado e 
empreender de forma livre.  

Por isso, há possibilidade de aproximação entre as 
figuras a reabilitação e do discharge no sistema falimentar 
brasileiro. 

Reabilitação e discharge tratam do mesmo 
fenômeno, embora seja difícil dizer que são sinônimos 
quando no discharge os requisitos são parcialmente distintos 
(realização de cursos, por exemplo) e o lapso temporal é 
muito diferente, pois é possível obter o discharge em prazos 

                                                           
55 §727(a)(3), idem. 

56 §727(a), idem. 

57 §707(b), idem. 
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que variam de 3 meses a um ano,58 enquanto o art. 158, da 
LREF  estabelece um período de “05 anos do término do processo 
de falência” para o devedor ver as suas obrigações pré-
falimentares extintas.  

Talvez a aproximação dos dois institutos passe por 
uma linha comum: cumprimento dos deveres dos 
empresários, porém, com uma aproximação dos prazos ou 
pelo menos redução substancial do prazo da reabilitação no 
âmbito do Direito brasileiro, de modo que seja possível ao 
falido ou os sócios e administradores de sociedade 
empresária que respondam por dívidas da sociedade com 
fundamento em hipóteses objetivas da desconsideração 
vejam-se reabilitados ainda no curso do processo falimentar, 
após o relatório do administrador judicial de que trata o Art. 
22, III, “e”, desde que não lhe seja imputada nenhuma 
conduta fraudulenta. 

Isso não afastaria a possibilidade de 
responsabilização posterior caso identificado algum 
descumprimento. 

Eventual alteração legislativa nesse sentido 
consistiria em evidente estímulo a formalização de nossa 
economia, assim como a uma melhora nos padrões éticos 
dos negócios, pois passa a ser atraente cumprir com os 
deveres empresariais, inclusive o de pedir a autofalência, com 

                                                           
58 De acordo com o Bankruptcy Code, o discharge pode ocorrer em quatro 
meses após o protocolo do pedido de bankruptcy: “The timing of the 
discharge varies, depending on the chapter under which the case is filed. 
In a chapter 7 (liquidation) case, for example, the court usually grants 
the discharge promptly on expiration of the time fixed for filing a 
complaint objecting to discharge and the time fixed for filing a motion 
to dismiss the case for substantial abuse (60 days following the first date 
set for the 341 meeting). Typically, this occurs about four months after 
the date the debtor files the petition with the clerk of the bankruptcy 
court”. Bankruptcy Basics, disponível em: << 
http://www.uscourts.gov/services-forms/bankruptcy/bankruptcy-
basics/discharge-bankruptcy-bankruptcy-basics>>. Acesso em 
25.03.2016. 

http://www.uscourts.gov/services-forms/bankruptcy/bankruptcy-basics/discharge-bankruptcy-bankruptcy-basics
http://www.uscourts.gov/services-forms/bankruptcy/bankruptcy-basics/discharge-bankruptcy-bankruptcy-basics
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vistas a uma reinserção formal e regular no mercado em um 
período subsequente. 

É evidente que as experiências históricas de cada 
país e de sua cultura são diferentes e não podem ser 
transplantadas, porém não se pode ignorar a experiências 
que o Direito Comparado nos fornece, tendo sido 
extremamente importante para o sistema americano a s 
reformas realizadas com a finalidade de estimular a 
possibilidade de que o empresário tenha uma segunda 
chance. 

Tal perspectiva histórica leva a ver o ex-falido 
como alguém com experiência e não meramente sob uma 
pecha de fracasso.   

Eventual alteração do Direito brasileiro para 
aproximar a reabilitação do discharge pode ter como efeito 
positivo mudanças comportamentos em direção a uma 
prática comercial mais ética, tendo como resultado a redução 
de riscos que hoje afligem a sociedade brasileira, como o 
ainda comum uso de laranjas e familiares para afastar-se dos 
efeitos da crise econômica.   

Em verdade, o processo de falência deveria se 
propor ao que já propunha J.X. Carvalho de Mendonça, 
ainda no início século passado: proporcionar um expediente 
para que o devedor demonstre a sua “lisura no infortúnio” e 
que, ao fim e ao cabo, seja promovida a sua liberação. 

 
5. CONCLUSÃO 
 

A falência é um verdadeiro “farol”, pois sinaliza aos 
agentes econômicos quais são os efeitos e as regras na 
hipótese de seu empreendimento não alcançar os objetivos 
esperados. 

Mais do que isso, a falência é um “farol” para os 
credores e para o mercado, pois na hipótese de insucesso o 
credor poderá saber como irá realizar seus direitos. 
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Atualmente, esse farol tem funcionado com 
dificuldades, pois há muitas situações em que credores e 
empreendedores se vêem em uma verdadeira escuridão. 

Os empreendedores, vivendo como “mortos-
vivos”, sem possibilidade de reinserção na vida econômica. 
Os credores alimentando expectativas de recebimento em 
processos individuais de execução contra alguém que não 
possui e nunca mais terá patrimônio para pagar as dívidas. 
Em outras palavras, os credores ficam colocando dinheiro 
bom sobre dinheiro ruim e os devedores são condenados a 
não ter mais vida econômica. 

 A recuperação e o fortalecimento da “falência” 
como farol também representa uma melhora na perspectiva 
da realização de fins sociais extremamente importantes, tais 
como a livre iniciativa e a realização de ideais como redução 
das desigualdades sociais, pleno emprego, etc. 

Em tempos como os atuais em que o desemprego 
aumenta em patamares assustadores e o PIB decresce 
vertiginosamente, o resultado será um processo profundo de 
crise econômica de muitos empresários e desamparo de 
muitos credores. 

Consequentemente, o número de pessoas que 
ficarão fora da economia formal e que usarão de expedientes 
pouco éticos também poderá crescer e contribuir para 
alimentar a crise ética em que vive a sociedade brasileira. 

O Direito Falimentar tem um papel importante, 
que é o de resgatar valores que são essenciais para o tráfico 
negocial e que ao mesmo tempo sejam úteis e valorosos 
tanto para os empresários, os credores e para a coletividade 
como um todo,  razão pela qual está sendo desenvolvida esta 
pesquisa, em uma perspectiva comparatista, como modo de 
contribuir para um debate que contribua para o 
aperfeiçoamento de nossas instituições. 

Em certa medida este artigo é crítico às disposições 
da Lei 11.101, de 2005, especialmente no art. 158, III, tendo 
em vista que o período de tempo é demasiado, assim como 
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o termo inicial para sua contagem. Contribuiria severamente 
para a lei atingir seus objetivos a alteração tanto do prazo, 
quanto do termo inicial, para que um prazo de no máximo 
um ano começasse a contar a partir da entrega do relatório 
do Administrador Judicial sobre as circunstâncias da 
falência, o que ocorre no prazo de 90 dias a contar da 
decretação da falência. Isso traria o empresário de volta ao 
mercado de forma mais rápida e eficaz, fazendo com que 
esse opte pelo processo falimentar e não por empreender de 
forma irregular. 

Nesse sentido, beneficiar os devedores e falidos 
que tenham cumprido com os seus deveres nada mais é que 
incentivar a sociedade a agir da forma adequada, ainda que 
para isso se tenha que “ressuscitar os mortos civis” quem 
têm mais dívidas do que condições de pagar.  

Além das razões já expostas, podemos lembrar da 
emocionante reação do Barão de Mauá, maior empresário da 
história do Brasil, ao receber a sua “carta de reabilitação” 
após ter se recuperado da falência e ter pago integralmente 
seus credores. A passagem escrita por Jorge Caldeira é o 
resumo perfeito para finalizar a ideia central que norteou 
esse trabalho: 

 
“Da experiência, ele levava as marcas. Os quase oito 
anos desde a moratória, e sobretudo os cinco anos 
desde a falência, estavam claramente estampados em 
sua fisionomia. Os cabelos haviam embranquecido 
por completo, e agora ele cultivava também barba e 
bigodes igualmente brancos. Continuava altivo, mas 
já dava evidentes sinais de fraqueza. Na manhã 
daquele dia, numa das salas do Tribunal do 
Comércio, aconteceu a cerimônia que ele mais 
aguardava nos últimos anos. Muitos amigos estavam 
presentes, juntamente com alguns curiosos que 
foram para lá atraídos pela presença daquela figura 
quase mítica. A seu lado estava a companheira May, 
segurando-lhe o braço. Por algum tempo, ele se 
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manteve firme. Mas quando o desembargador 
Miguel Almeida começou a ler o texto da ‘Carta de 
reabilitação do comerciante matriculado visconde de 
Mauá’, ele não se conteve. Pela primeira vez em sua 
longa vida, foi visto chorando em público. Estava 
recuperando o seu bem mais precioso, que lhe valia 
mais que os bens de fortuna entregues aos oficiais 
de Justiça: um nome honrado”59. 
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1. Introdução   

 
 O caráter multifacetário (e.g. jurídico, econômico, 
social) da Lei 11.101/2005 (LRE) faz com que as demandas 
que circunscrevem seus dispositivos legais sejam de natureza 
variada e, muitas vezes, de complexo equacionamento. Ao 
longo de seus 10 anos de vigência, inúmeros foram os temas 
debatidos pela doutrina, enriquecidos pela prática e 
sedimentados pela jurisprudência.  

                                                           
* Agradecemos a contribuição do amigo GILBERTO DEON CORRÊA 

JÚNIOR na elaboração do presente ensaio. O interesse em estudar e 
escrever sobre o tema adveio de um trabalho jurídico realizado em 
conjunto.  

1 Professor de Direito Empresarial da UFRGS. Doutor em Direito 
Comercial pela USP. Mestre em Direito Privado pela UFRGS. 
Especialista em Direito Empresarial pela UFRGS. Advogado 

2 Doutor em Direito Comercial pela USP. Especialista em Direito 
Empresarial pela UFRGS. Especialista em Liderança e Negócios pela 
McDonough School of Business (Georgetown University). Advogado 

3 Professor de Direito Empresarial da PUCRS. Doutor em Direito 
Comercial pela USP. Mestre em Direito Privado pela UFRGS. 
Especialista em Direito Empresarial pela UFRGS. Advogado. 



Ricardo Lupion Garcia (Org.) | 239 
 
 

 A juventude do referido diploma legal contrapõe-se 
à complexidade dos interesses que orbitam no seu entorno. 
De um lado, a LRE caminha em direção à puberdade com a 
(quase) certeza do amadurecimento, na cultura jurídica 
pátria, do princípio da preservação da empresa; de outro, os 
intérpretes e profissionais do direito anteveem um percurso 
com enormes desafios, muitos deles inimagináveis quando 
da sua concepção.  

Nesse contexto, um dos temas mais atuais do direito 
recuperatório brasileiro diz respeito aos impactos que a 
recuperação judicial de uma consorciada pode acarretar no 
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âmbito de um contrato de consórcio, regrado pela Lei 
6.404/76 (LSA) nos arts. 2784 e 2795-6.  

                                                           
4 “Art. 278. As companhias e quaisquer outras sociedades, sob o mesmo 
controle ou não, podem constituir consórcio para executar determinado 
empreendimento, observado o disposto neste Capítulo. 

§ 1º O consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas 
somente se obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, 
respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção de 
solidariedade.  2º A falência de uma consorciada não se estende às 
demais, subsistindo o consórcio com as outras contratantes; os créditos 
que porventura tiver a falida serão apurados e pagos na forma prevista 
no contrato de consórcio”. 

5 “Art. 279. O consórcio será constituído mediante contrato aprovado 
pelo órgão da sociedade competente para autorizar a alienação de bens 
do ativo não circulante, do qual constarão: I - a designação do consórcio 
se houver; II - o empreendimento que constitua o objeto do consórcio; 
III - a duração, endereço e foro; IV - a definição das obrigações e 
responsabilidade de cada sociedade consorciada, e das prestações 
específicas; V - normas sobre recebimento de receitas e partilha de 
resultados; VI - normas sobre administração do consórcio, 
contabilização, representação das sociedades consorciadas e taxa de 
administração, se houver; VII - forma de deliberação sobre assuntos de 
interesse comum, com o número de votos que cabe a cada consorciado; 
VIII - contribuição de cada consorciado para as despesas comuns, se 
houver. Parágrafo único. O contrato de consórcio e suas alterações serão 
arquivados no registro do comércio do lugar da sua sede, devendo a 
certidão do arquivamento ser publicada”. 

6 Não estamos tratando das administradoras de consórcio para a compra 
de bens e serviços (imóveis, carros, motos, por exemplo) por meio de 
autofinanciamento (as chamadas “administradoras de consórcios”), que 
não estão sujeitas à LRE (art. 2º, II) mas que se submetem aos regimes 
de administração especial temporária (RAET) (Decreto-Lei 2.321/87: 
remissão feita pelo art. 39 da Lei 11.795/08, que dispõe sobre o “Sistema 
de Consórcio”) e de liquidação extrajudicial (Lei 6.024/74: remissão feita 
pelo art. 39 da Lei 11.795/08), decretados e efetuados pelo Banco 
Central do Brasil, assim como as instituições financeiras, justamente 
porque a elas se equiparam pelo fato de que igualmente captam 
poupança popular. De se observar, no entanto, que as administradoras 
de consórcio podem falir, nas mesmas especiais condições das 
instituições financeiras, hipótese em que a elas se aplica a LRE. 



Ricardo Lupion Garcia (Org.) | 241 
 
 

 A urgência e a relevância do assunto decorrem de 
pelo menos dois fatores elementares: (i) a omissão da LRE 
no trata da matéria; e (ii) a dimensão do problema, 
potencializada pela crise econômica que assombra o país.
 O presente ensaio tratará dos aspectos jurídicos 
inerentes ao tema, na tentativa de contribuir para o 
preenchimento da lacuna legislativa, doutrinária e 
jurisprudencial existente.  
 O consórcio, como arquétipo jurídico adequado para 
dar sustentação a operações de grande envergadura 
econômica, ganhou imenso destaque no cenário nacional a 
partir do programa de reformas governamentais 
implementado na área de infraestrutura, incluindo a revisão 
do regime legal das concessões de setores públicos 
estratégicos (e.g. energia e aeroportos).  

Ocorre que, se do ponto de vista societário, a veste e 
o arcabouço contratual plurilateral asseguram ao regime do 
consórcio certa margem de segurança operacional, em uma 
perspectiva recuperatória, a omissão da LRE traz uma série 
de dúvidas e questionamentos, cuja resposta não advém de 
um simples silogismo legal.  
 A rigor, o fato de uma sociedade consorciada estar 
em recuperação judicial não altera seu regime com relação ao 
consórcio, nem com as demais consorciadas ou terceiros7. 
Na verdade, a sociedade consorciada (em recuperação 
judicial) continuará exercendo sua atividade empresária, 
cumprindo sua função no empreendimento e permanecendo 
como parte do consórcio.  
 Essa constatação, porém, não invalida a conclusão 
de que o advento da recuperação judicial de uma consorciada 
pode, além de afetar a relação externa do consórcio junto aos 

                                                           
7 Lembre-se que a sociedade em recuperação judicial não perde a posse 
de seus bens nem se torna inabilitada para o exercício da sua atividade 
empresária, continuando a explorar normalmente seu objeto social (art. 
64 da LRE), razão pela qual deve cumprir as obrigações que assumiu por 
meio do contrato de consórcio.  
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clientes, acarretar uma série de impactos tanto perante 
terceiros credores quanto perante as demais consorciadas, 
bem como ensejar outras eventuais consequências perante 
órgãos públicos, por exemplo. 
 
2. O consórcio, a recuperação judicial de consorciada e 
os débitos perante terceiros 
 
 Segundo a LSA, com respaldo na doutrina, o 
consórcio é um contrato plurilateral por meio do qual duas 
ou mais sociedades (ou pessoas naturais, para quem assim 
sustenta8) comprometem-se a executar determinado 
empreendimento, obrigando-se nas condições previstas no 
respectivo contrato de consórcio, respondendo cada 
consorciada por suas obrigações, sem presunção de 
solidariedade (LSA, art. 278, caput e §1º).   

Como não possui personalidade jurídica, o consórcio 
não goza dos atributos decorrentes da personificação, 
especificamente a autonomia patrimonial, razão pela qual 
seu contrato constitutivo deve regular a relação jurídica de 
cada consorciada com os bens e direitos destinados ao 
consórcio (sem prejuízo de que o bem seja de propriedade 
de todas as consorciadas em condomínio)9. 

                                                           
8 Sobre o tema, entre outros, ver: Mauro Rodrigues Penteado, Consórcios 
de Empresas, São Paulo, Livraria Pioneira, 1979, p. 141-142; Ernesto Luís 
Silva Vaz, Consórcio de Empresas: regime jurídico, Dissertação de Mestrado, 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010, p. 
84; Fabiana Carsoni Alves Fernandes da Silva, Consórcios de Empresas: 
aspectos jurídicos relevantes, São Paulo, Quartier Latin, 2015, p. 77 ss. 

9 Nelson Eizirik, A Lei das S/A Comentada, v. III, São Paulo, Quartier 
Latin, 2011, p. 560; Fabiana Carsoni Alves Fernandes da Silva, Consórcios 
de Empresas: aspectos jurídicos relevantes, São Paulo, Quartier Latin, 2015, p. 
55. 
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A representação do consórcio perante terceiros 
(faceta externa)10, bem como o debate acerca da existência 
ou não de sua capacidade negocial e processual, é tema 
polêmico na doutrina e na jurisprudência11, dos quais não 

                                                           
10 Para aprofundamento sobre as facetas externas e internas do contrato 
plurilateral ver: Arturo Dalmartello, I rapporti giuridici interni nelle società 
commerciale, Milano, Giuffrè, 1937. 

11 De um lado, há quem entenda que o consórcio teria capacidade 
negocial e processual e seria representado pela consorciada líder ou por 
aquela que exerce a função de administradora, nos termos do contrato 
de consórcio. Nesse sentido: Nelson Eizirik, A Lei das S/A Comentada, 
v. III, São Paulo, Quartier Latin, 2011, p. 559; Modesto Carvalhosa, 
Comentários à Lei de Sociedades Anônimas, v. 4, t. II, 4ª ed., São Paulo, 
Saraiva, 2011, p. 433-434; José Waldecy Lucena, Das sociedades anônimas, 
v. 3, Rio de Janeiro, Renovar, 2012, p. 1090-1091; Fabiana Carsoni Alves 
Fernandes da Silva, Consórcios de Empresas: aspectos jurídicos relevantes, São 
Paulo, Quartier Latin, 2015, p. 53 ss. MODESTO CARVALHOSA, todavia, 
que vislumbra a existência de personalidade judicial e negocial do 
consórcio, não entende possível que o consórcio acione uma de suas 
consorciadas, salvo convenção expressa em contrário (Modesto 
Carvalhosa, Comentários à Lei de Sociedades Anônimas, v. 4, t. II, 4ª ed., São 
Paulo: Saraiva, 2011, p. 453-454). Na jurisprudência, especificamente no 
que tange à capacidade processual, ver, exemplificativamente: STJ, REsp 
147997/RJ, Rel. Min. Edson Vidigal, 5ª Turma, j. 15/04/1999; TRF-1, 
Agravo Regimental na Apelação em Mandado de Segurança 
2005.34.00.018454-8/DF, Rel. Des. Selene Maria de Almeida, 5ª Turma, 
j. 10/08/2005; TRF-1, Agravo de Instrumento 0027498-
57.2010.4.01.0000/DF, Rel. Des. Souza Prudente, 8ª Turma, j. 
07/10/2011; TJRS, Agravo de Instrumento 70062579321, Rel. Des. 
Carlos Eduardo Zietlow Duro, 22ª Câmara Cível, j. 19/12/2014; TJSP, 
Agravo de Instrumento 2066568-13.2013.8.26.0000, Rel. Des. Rubens 
Rihl, 8ª Câmara de Direito Público, j. 02/04/2014.  De outro lado, 
afirmando que o consórcio não pode assumir obrigações enquanto tal, 
nem possui capacidade processual, ver: Egberto Lacerda Teixeira; José 
Alexandre Tavares Guerreiro, Das sociedades anônimas no direito brasileiro, v. 
2, São Paulo, José Bushatsky, 1979, p. 796-797; Ernesto Luís Silva Vaz, 
Consórcio de Empresas: regime jurídico, Dissertação de Mestrado, Faculdade 
de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010, p. 91 ss 
(apesar de não manifestar sua posição de modo expresso ao trabalhar a 
questão da capacidade processual). Ver, especificamente no que tange à 
ilegitimidade de estar em juízo, por exemplo: TRF-1, Mandado de 
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nos ocuparemos neste ensaio. De qualquer sorte, ainda que 
o consórcio venha a atuar por intermédio da sociedade 
líder12, cada uma das consorciadas assume, perante terceiros, 
direitos e obrigações em nome próprio13, sendo suas 
responsabilidades reguladas pelo contrato de consórcio e 
pelos pactos firmados com terceiros14. 

Ademais, no consórcio, não existe solidariedade 
entre as consorciadas, salvo nos seguintes casos: (i) 
estipulação expressa no contrato de consórcio (LSA, art. 
278, §1º); (ii) previsão na legislação especial (como ocorre na 
Lei 8.666, art. 33, V; no Código de Defesa do Consumidor, 
art. 28, §3º; ou em caso de prática de ato ilícito por mais de 
uma consorciada); (iii) em decorrência de criação 
jurisprudencial (como se dá na esfera trabalhista)15; – ou, 

                                                           
Segurança 0073071-21.2010.4.01.0000/DF, Rel. Des. Selene Maria de 
Almeida, Corte Especial, j. 17/11/2011; TJRS, Recurso Cível 
71005039839, Rel. Juiz Cleber Augusto Tonial, 3ª Turma Recursal Cível, 
j. 11/12/2014. 

12 O que muitas vezes ocorre na prática, sendo emitidas de notas fiscais 
e ordens de pagamento, por exemplo, em nome do próprio consórcio, 
isso quando não é feito em nome da consorciada líder. 

13 Justamente pelo fato de não ser o consórcio que exerce atividade 
empresária nem se responsabiliza perante terceiros, o consórcio não 
pode falir ou se valer da recuperação judicial ou extrajudicial, mas 
somente suas consorciadas. 

14 Fabiana Carsoni Alves Fernandes da Silva, Consórcios de Empresas: 
aspectos jurídicos relevantes, São Paulo, Quartier Latin, 2015, p. 53 ss. Ver, 
também: Nelson Eizirik, A Lei das S/A Comentada, v. III, São Paulo, 
Quartier Latin, 2011, p. 559-560; Egberto Lacerda Teixeira, José 
Alexandre Tavares Guerreiro, Das sociedades anônimas no direito brasileiro, v. 
2, São Paulo, José Bushatsky, 1979, p. 797; Ernesto Luís Silva Vaz, 
Consórcio de Empresas: regime jurídico, Dissertação de Mestrado, Faculdade 
de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010, p. 91 ss. 

15 Esse tem sido o entendimento da Justiça do Trabalho, que estende às 
consorciadas o conceito de grupo econômico: TST, RR, 98500-
78.2008.5.03.0110, Rel. Min. José Roberto Freire Pimenta, 2ª turma, j. 
18/06/2014; TRT-1, RO 00017206120125010023 RJ, Rel. Des. Giselle 
Bondim Lopes Ribeiro, 7ª Turma, j. 30/06/2014; TRT-10, RO 
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logicamente, (iv) caso a solidariedade tenha sido estipulada 
em eventual contrato apartado firmado pelas consorciadas. 
Assim, em regra, cada consorciada será, no âmbito externo, 
responsável pelas obrigações por ela assumidas16.  

Diante desse cenário, caso alguma das consorciadas 
ingresse no regime jurídico da recuperação judicial (tendo, 
portanto, débitos perante terceiros)17, tais credores poderão 

                                                           
01305201201710008 DF 01305-2012-017-10-00-8 RO, Rel. Des. Elke 

Doris Just, 2ª Turma, j. 22/01/2014. 

16 Nelson Eizirik, A Lei das S/A Comentada, v. III, São Paulo, Quartier 
Latin, 2011, p. 561-562. Ver, também: José Waldecy Lucena, Das 
sociedades anônimas, v. 3, Rio de Janeiro, Renovar, 2012, p. 1111-1112; 
Egberto Lacerda Teixeira, José Alexandre Tavares Guerreiro, Das 
sociedades anônimas no direito brasileiro, v. 2, São Paulo, José Bushatsky, 1979, 
p. 799-801; Fabiana Carsoni Alves Fernandes da Silva, Consórcios de 
Empresas: aspectos jurídicos relevantes, São Paulo, Quartier Latin, 2015, p. 87-
89; Ernesto Luís Silva Vaz, Consórcio de Empresas: regime jurídico, 
Dissertação de Mestrado, Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2010, p. 96-97. 

17 Tendo em vista o regime jurídico do consórcio no ordenamento 
jurídico brasileiro e as discussões existentes em torno da sua capacidade 
negocial, não se pode descartar o argumento de que o próprio consórcio 
poderia, eventualmente, ser titular de algum crédito contra a consorciada 
em recuperação judicial. Nesse sentido, opina JOSÉ WALDECY LUCENA: 
“Do exposto, já se vê que também admitimos que o consórcio tem 
capacidade jurídica para figurar em relações jurídicas de direito material, 
ativa e passivamente, pertinentes às suas finalidades, tanto pode o 
consórcio receber receitas e partilhar os resultados (art. 279, V), por isso 
mesmo tendo administração e contabilidade próprias (art. 279, VI). E 
embora não seja dotado de capital social, tem patrimônio próprio, 
independente dos patrimônios de cada sociedade consorciada, formado 
com recursos que lhe são por elas destinados, justamente para que possa 
exercer a administração consorcial”. (José Waldecy Lucena, Das sociedades 
anônimas, v. 3, Rio de Janeiro: Renovar, 2012, p. 1090). E, aqui, 
remetemos, por exemplo, às palavras de NELSON EIZIRIK ao comentar 
o art. 278, §2º, da LSA: “A [consorciada] falida ou liquidada deve retirar-
se e os créditos que porventura tiver diante do consórcio ou das 
demais consorciadas deverão ser apurados e pagos na forma prevista 
no contrato. Assim, é recomendável que as consorciadas regulem a 
matéria com cuidado, inclusive já indicando, no contrato, como se 
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se sujeitar à recuperação judicial, nos termos do art. 49 da 
LRE — ou, eventualmente, incidirão no regime dos créditos 
extraconcursais do art. 67.  

Caso haja responsabilidade solidária de todas (ou 
algumas) as consorciadas, o credor poderá satisfazer seu 
crédito no patrimônio individual das responsáveis solidárias 
(LRE, art. 49, §1º)18, conforme entendimento pacificado19, 
sub-rogando-se no crédito a consorciada que eventualmente 
efetuar o pagamento20, desde que respeitado o previsto no 

                                                           
procederá à avaliação de tais créditos”. (Nelson Eizirik, A Lei das S/A 
Comentada, v. III, São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 563, grifo nosso). 

18 Nessa direção já decidiu o TJRJ: “Dimana diretamente da lei de 
regência a ‘responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos 
praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de 
execução do contrato’ (art. 33, V, Lei 8.666/93). Inescondível, portanto, 
a solidariedade da consorciada recuperanda pelo crédito relativo a 
contrato celebrado pelo consórcio com terceiro, cujo objetivo é 
declaradamente viabilizar a execução dos serviços objeto do contrato 
primitivo, fruto da licitação”  (TJRJ, Agravo de Instrumento 0057801-
15.2013.8.19.0000, Rel. Des. Elisabete Filizzola, 2ª Câmara Cível, j. 
29/01/2014). 

19 O STJ já sedimentou entendimento em torno da previsão do art. 49, 
§1º, da LRE (no sentido de que o credor pode exercer seus direitos 
contra terceiros garantidores, impondo a manutenção das ações e 
execuções ajuizadas contra os coobrigados). Por todos, ver: STJ, 
REsp 1333349/SP (Recurso Repetitivo), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 
2ª Seção, j. 26/11/2014. Na doutrina, por exemplo, ver: Luiz Roberto 
Ayoub; Cássio Machado Cavalli, A Construção Jurisprudencial da Recuperação 
Judicial de Empresas, cit., pp. 65 ss. 

20 Embora não haja previsão expressa na LRE, a sub-rogação no 
contexto recuperatório/falimentar tem efeitos jurídicos distintos da sub-
rogação regulada pelo Código Civil. Enquanto nesta transfere-se ao 
novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, 
em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores (art. 349), 
naquela essa transferência não é plena, nem absoluta. Exemplo típico 
dessa distinção é o caso do responsável subsidiário condenado a pagar 
verbas trabalhistas em reclamatória laboral, o qual deve ter de se habilitar 
no processo falimentar na classe quirografária, a despeito do crédito em 
que se sub-rogou ter natureza trabalhista. O entendimento majoritário 



Ricardo Lupion Garcia (Org.) | 247 
 
 

contrato de consórcio (e nos eventuais outros regramentos 
previstos no âmbito do consórcio) — o qual poderá, 
inclusive, ensejar a não sujeição do crédito à recuperação 
judicial (como veremos no próximo item deste ensaio)21. 
  
3. A recuperação judicial de consorciada e os débitos 
perante outras consorciadas na sistemática do contrato 
de consórcio 

 
No âmbito interno do consórcio, a relação se 

estabelece entre as sociedades consorciadas22, na medida em 
que as partes decidem somar esforços para atuar de modo 
coordenado na consecução de um objetivo comum (como a 
prestação de um serviço ou a execução de uma obra). As 
consorciadas assumem uma série de obrigações (de custeio, 
de fornecimento de mão de obra e/ou equipamentos, de 
transferência de know-how, etc.) em troca, normalmente, da 

                                                           
da jurisprudência é no sentido de que o crédito trabalhista tem natureza 
alimentar e está atrelado à própria pessoa do credor, não podendo ser 
transferido para terceiros (STJ, Conflito de Competência 90477/SP, Rel. 
Min. Fernando Gonçalves, 2ª Seção, j. 25/06/2008; TJRS, Agravo de 
Instrumento 70051047538, Rel. Des. Artur A. Ludwig, 6ª Câmara Cível, 
j. 13/12/2012; TJSP, Agravo de Instrumento 2025787-
12.2014.8.26.0000, Rel. Des. Fortes Barbosa, 1ª Câmara Reservada de 
Direito Empresarial, j. 03/07/2014; TJMG, Apelação Cível 
1.0000.00.271185-1/000, Rel. Des. Francisco Figueiredo, 2ª Câmara 
Cível, j. 17/12/2002). Em sentido contrário, admitindo que o crédito 
sub-rogado seja habilitado na sua classe de origem (mesmo que 
trabalhista), ver: TJSP, Agravo de Instrumento 02390754820128260000, 
Rel. Des. Francisco Loureiro, 1ª Câmara Reservada de Direito 
Empresarial, j. 26/03/2013. Sobre o tema ver: Luiz Roberto Ayoub, 
Cássio Cavalli, A construção jurisprudencial da recuperação judicial de 
empresas, Rio de Janeiro, Forense, 2013, p. 71-72. 

21 Em nosso sentir, a mesma linha de raciocínio aplica-se à recuperação 
extrajudicial ou à falência de uma das consorciadas. 

22 Egberto Lacerda Teixeira, José Alexandre Tavares Guerreiro, Das 
sociedades anônimas no direito brasileiro, v. 2, São Paulo, José Bushatsky, 1979, 
p. 797. 



248 | 10 anos da Lei de falências e Recuperação judicial de empresas 
 
 

participação em uma parcela do resultado do 
empreendimento comum. Tudo em conformidade com o 
contrato de consórcio (e outros regramentos internos). 

Não raras vezes, quando da impossibilidade de 
aporte de recursos por uma das consorciadas (cuja crise pode 
ensejar pedido de recuperação judicial), outra consorciada 
(ou outras consorciadas) aporta o valor necessário para o 
desenvolvimento do empreendimento acordado — o que se 
torna especialmente comum quando as consorciadas 
respondem solidariamente perante terceiros, como no caso 
de consórcios constituídos para a contratação com o Poder 
Público.  

No cenário em que uma das consorciadas ajuíza 
recuperação judicial, resta saber se a integralização 
substitutiva de um dos aportes será considerada crédito da 
consorciada substituta em face da parte inadimplente, 
estando ou não sujeito ao regime da recuperação judicial. O 
cerne do problema está em saber o exato momento do 
nascimento de eventual crédito/débito no âmbito do 
contrato de consórcio. Ou seja: se (i) o crédito das 
consorciadas nasce necessariamente de um permanente 
encontro de contas, de tal sorte que em cada momento a 
consorciada terá um crédito ou um débito em face das 
demais, conforme o confronto de seus direitos e obrigações 
naquele momento (i.e., cada ingresso de receita no âmbito do 
consórcio gera automaticamente um crédito para a 
consorciada, assim como a cada vencimento de uma 
obrigação não cumprida lhe é imputado um débito); ou se, 
de outro lado, (ii) o crédito nasce de um encontro de contas 
em certos períodos contratualmente pré-determinados ou 
apenas ao final, como uma espécie de conta corrente23. 

                                                           
23 Nesse sentido, ao comentar o art. 279, VIII, da LSA, cujo teor 
determina que do contrato de consórcio deve constar a contribuição de 
cada consorciado para as despesas comuns, MODESTO CARVALHOSA 
ilustra, em certa medida, o que aqui queremos dizer: “A criação de um 
fundo comum é geralmente indispensável para a cobertura de pequenos 
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Embora o exato equacionamento da questão 
dependa diretamente do que está disposto no contrato de 
consórcio (ou em eventuais outros regramentos internos), o 
exame de algumas hipóteses auxilia na compreensão e na 
fundamentação do raciocínio ora exposto.  

Com efeito, o fato, por exemplo, de uma consorciada 
ter feito frente a aportes que deveriam ter sido realizados por 
outra consorciada não a torna automaticamente credora 
desta, nem determina que o acerto de contas seja 
necessariamente feito diretamente entre elas e que eventual 
crédito deva ser habilitado na recuperação judicial da 
consorciada devedora.  

É possível — e, na prática, é o que normalmente 
ocorre — que esse acerto de contas seja feito no âmbito 
interno do próprio consórcio, mesmo que somente ao final 
da parceria. Não raro, o contrato de consórcio (ou o 
regulamento interno) contém disposição no sentido de que 
ele (consórcio) terá administração do seu caixa, emitindo 
notas fiscais, pagamentos, etc., em nome próprio, hipótese 
em que, então, terá uma conta bancária, na qual serão 
depositados os pagamentos efetuados por seus clientes e as 
contribuições pecuniárias realizadas pelas consorciadas, bem 

                                                           
gastos, como será o caso de consórcios instrumentais, ou para atender 
às relevantes despesas próprias dos consórcios operacionais. Esses 
fundos apartam-se do patrimônio das consorciadas, tornando-se 
patrimônio separado, a cargo da direção autônoma ou da sociedade líder, 
na sua qualidade de mandatária mercantil das consorciadas. Ainda que 
o fundo não se constitua formalmente, as despesas feitas por uma 
consorciada (v.g., a sociedade líder) em favor do consórcio serão 
sempre exigíveis da outra, segundo os critérios de rateio 
estabelecidos.” (Modesto Carvalhosa, Comentários à Lei de Sociedades 
Anônimas, v. 4, t. II, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 470, grifo nosso). 
No mesmo sentido, dando a entender que, formado o fundo comum, 
este seria detido em comunhão pelas consorciadas (ao falar em quota-
parte de cada consorciada no fundo consórtil), ver: José Waldecy 
Lucena, Das sociedades anônimas, v. 3, Rio de Janeiro: Renovar, 2012, p. 
1131-1132. 
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como debitadas determinadas despesas. É lógico que, após a 
finalização do empreendimento objeto do consórcio, 
cumpridas todas as obrigações perante terceiros e realizadas 
as devoluções dos aportes feitos por cada uma das 
consorciadas, os resultados sejam divididos na proporção 
estabelecida no respectivo contrato (sendo, eventualmente, 
permitida a partilha antecipada de resultados, i.e., antes da 
finalização do empreendimento)24-25.  

Pode-se pensar, inclusive, que o consórcio funcione 
como uma espécie de contrato de conta corrente26. Da 

                                                           
24 Em sentido semelhante, nada impede que as operações do consórcio 
se concentrem na consorciada líder, a qual receberá as receitas, realizará 
pagamentos, etc. (cf. Fabiana Carsoni Alves Fernandes da Silva, 
Consórcios de Empresas: aspectos jurídicos relevantes, São Paulo, Quartier Latin, 
2015, p. 116). 

25 Esse entendimento ganha muito mais força se considerarmos o 
consórcio como uma sociedade não personificada ou se, ao menos, 
aplicarmos a ele o regramento geral das sociedades (como é feito por 
uma parcela da doutrina — como veremos no próximo item — ao 
analisar a exclusão da consorciada falida, devendo-se ser pago os 
eventuais haveres da falida à massa, como, inclusive, determina o art. 
123 da LRE). Se aceitarmos a premissa de se tratar de uma sociedade, 
torna-se evidente que o saldo credor ou devedor da consorciada 
recuperanda deve ser apurado no âmbito interno do consórcio. Aqui, é 
importante lembrar que consta da exposição de motivos da LSA 
(Exposição de Motivos nº 196, de 24 de junho de 1976, do Ministério 
da Fazenda), a referência de que o consórcio é uma sociedade sem 
personalidade jurídica, o que enrobustece a analogia: “Completando o 
quadro das várias formas associativas de sociedades, o Projeto, nos 
artigos 279 e 280 [arts. 278 e 279 da LSA em vigor], regula o consórcio, 
como modalidade de sociedade não personificada que tem por objeto a 
execução de determinado empreendimento Sem pretensão de inovar, 
apenas convalida, em termos nítidos, o que já vem ocorrendo na prática, 
principalmente na execução de obras públicas e de grandes projetos de 
investimento”. 

26 Caso se venha a interpretar (ou que assim se entenda por aplicação 
analógica) que o surgimento do crédito se dê como em um contrato de 
conta corrente, deve-se atentar para o fato de que, nessa espécie 
contratual, o crédito somente surge no momento do fechamento da 
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mesma forma, não é raro encontrar previsão (no contrato de 
consórcio ou no regulamento interno, por exemplo) no 
sentido de que a consorciada que realiza o aporte no lugar da 
consorciada inadimplente se sub-rogue automaticamente em 
eventuais receitas auferidas pelo consórcio (i.e., pelas 
consorciadas) quando dos pagamentos realizados pelo 
cliente27, ou que ocorram compensações, sempre que 

                                                           
respectiva conta corrente (i.e., com o seu vencimento), o que pode 
ocorrer após a distribuição do pedido de recuperação judicial, hipótese 
em que o crédito não se sujeitará à recuperação judicial, na linha do art. 
49 da LRE. Sobre o momento de fechamento do contrato de conta 
corrente, colacionamos as lições de PONTES DE MIRANDA: “Pelo 
contrato de conta corrente, nenhum dos figurantes se vincula a prestar 
dinheiro, ou outro bem. Apenas se promete escriturar os créditos 
decorrentes de operações em que os figurantes sejam titulares. Pelo 
contrato de conta corrente, não se mutua, nem se abre crédito. Alude-se ao 
que se há de fazer quanto a créditos, passados, presentes e futuros. Até 
que se feche a conta não se pode exigir nem dispor dos créditos e dos 
débitos. Mediante tal vinculação contabilística, os créditos e os débitos 
que se lancem se contrapõem automaticamente, e o saldo só é exigível 
quando se dê o vencimento, pré-estabelecido para a conta corrente. Note-
se bem: o vencimento do dever de lançar e anotar, com eficácia, então, 
de computação automática”. “Contrato de conta corrente é o contrato pelo 
qual os figurantes se vinculam a que se lancem e se anotem, em conta, 
os créditos e débitos de cada um para com o outro, só se podendo exigir 
o saldo ao se fechar a conta. Trata-se, portanto, de conta que anda, que 
se move, que corre. Daí o nome”. (Francisco Cavalcanti Pontes de 
Miranda, Tratado de Direito Privado, t. XLII, 3ª ed., São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1984, p. 119, 120-121). 

27 A situação se agravará quando o pagamento ocorrer de forma 
antecipada (ainda que tenha sido somente uma parcela do montante 
devido) e a quantia já tenha sido distribuída para as consorciadas, as quais 
deveriam, oportunamente, aportar o montante necessário para fazer 
frente às obrigações contratadas, dever este que vem a ser descumprido 
pela consorciada em recuperação judicial. Entender de modo diverso 
consiste em permitir que uma consorciada possa se valer de sua crise 
econômico-financeira (e do fato de estar em recuperação judicial) para 
descumprir suas obrigações sem que, em contrapartida, tenha afetado o 
seu fluxo de entrada de recebimentos com base no consórcio. Nesse 
contexto, a consorciada em recuperação judicial poderia exigir que os 
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possível. Igualmente, é possível vislumbrar, caso assim 
previsto contratualmente, a diluição da consorciada 
inadimplente, a qual passará a participar do consórcio em 
percentual inferior ao até então detido. 
 De qualquer sorte, é possível que uma consorciada 
tenha crédito perante outra, como na hipótese em que as 
consorciadas atuem individualmente, sem que exista regra de 
administração de caixa do consórcio, de sub-rogação em 
eventuais créditos a receber, de diluição de participação, etc. 
Esse crédito pode ter origem, inclusive, da aplicação de 
multas ou mesmo do acerto de contas no âmbito interno do 
consórcio — divisão de despesas, receitas e resultado/lucro, 
nos termos e nas proporções estabelecidas no contrato de 
consórcio e/ou no regulamento interno. Por fim, o próprio 
contrato de consórcio (ou o regulamento interno) pode 
estabelecer que eventuais créditos devidos por uma 
consorciada à outra devam ser acertados diretamente entre 
elas, sem qualquer espécie de ajuste no âmbito interno da 
parceria. E, existindo eventual crédito, ele pode estar sujeito 
à recuperação judicial, nos termos do art. 49 da LRE28 — 

                                                           
pagamentos feitos por clientes ao consórcio fossem a ela entregues na 
proporção a que teria direito pelo contrato de consórcio, mesmo sem 
cumprir com as suas obrigações (e, pior, impondo, por exemplo, que as 
demais consorciadas cumprissem as obrigações no seu lugar sem que 
pudessem receber eventuais pagamentos feitos por clientes do 
consórcio). Estaria configurado, aqui, o enriquecimento sem causa – 
vedado pelo Código Civil (art. 884 ao art. 886), pois o crédito da 
consorciada nasce nos termos do contrato, que não pode ser 
considerado apenas parcialmente, isto é, para reconhecer crédito e 
afastar (ou postergar) débito. 

28 Nesse caso, pode ser objeto de discussão a existência de restrição ao 
direito de voto de consorciada credora na assembleia geral de credores 
de outra consorciada, tendo em vista o fato de ambas integrarem o 
mesmo consórcio. O legislador, ao tratar das hipóteses de impedimento 
de voto no art. 43 da LRE, não previu expressamente entre as proibições 
listadas o consórcio ou a participação de consorciadas. De qualquer 
sorte, entendendo-se o consórcio como uma sociedade, a hipótese ora 
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podendo também incidir no regime dos créditos 
extraconcursais do art. 67 da Lei 11.101/200529. 
 
4. A recuperação judicial de consorciada e sua exclusão 
do consórcio  
 
 O consórcio, enquanto contrato plurilateral, pode 
regrar de forma mais ou menos detalhada a relação entre os 
consorciados (arts. 278 e 279 da LSA). Essa permissão inclui, 
logicamente, a possibilidade de dispor sobre eventuais 
efeitos decorrentes do inadimplemento de obrigações 
contratuais ou do ingresso em recuperação judicial de uma 
das consorciadas.  

A situação de crise econômico-financeira da 
consorciada em recuperação judicial pode ensejar o 
descumprimento de várias obrigações previstas no contrato 
de consórcio e/ou no seu regulamento interno, motivando 
as demais consorciadas a adotar algumas medidas 
contratualmente previstas para o caso de inadimplemento, 
tais como a incidência de multas, a suspensão do direito de 
voto, a diluição da sua participação ou, até mesmo, a 
exclusão30-31.  

                                                           
suscitada poderia cair dentro do suporte fático da regra do art. 43 da 
LRE. 

29 A lógica aqui exposta também se aplica à recuperação extrajudicial – 
sendo adotada, em boa medida, pelo art. 278, §2º, da LSA em caso de 
falência de uma das consorciadas ao determinar que, nesta situação, “os 
créditos que porventura tiver a falida serão apurados e pagos na forma 
prevista no contrato de consórcio”. 

30 Mauro Rodrigues Penteado, Consórcios de Empresas, São Paulo, Livraria 
Pioneira, 1979, p. 153; Ernesto Luís Silva Vaz, Consórcio de Empresas: 
regime jurídico, Dissertação de Mestrado, Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010, p. 99. Ver, também: Luis 
Felipe Spinelli, A exclusão de sócio por falta grave na sociedade limitada, São 
Paulo, Quartier Latin, 2015, p. 180-181, 273. 

31 Na hipótese de o contrato de consórcio (ou o regulamento interno) 
ser omisso quanto à exclusão em caso de inadimplemento das 
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A rigor, e sempre considerando as circunstâncias do 
caso concreto, o fato de a consorciada estar em recuperação 
judicial em nada afeta o direito das demais consorciadas de 
adotar eventuais sanções contratualmente previstas, seja por 
inadimplementos anteriores à distribuição do pedido de 
recuperação judicial, seja por descumprimentos posteriores 
ao ajuizamento da referida ação — sendo que, em caso de 
eventual litígio resultante do consórcio, este poderá ser 
solucionado por meio da arbitragem, caso o contrato 
contenha cláusula compromissória32.  

                                                           
obrigações de uma consorciada (e não contemplar outra medida 
satisfatória para o caso concreto), a aplicação da sanção depende de uma 
construção jurídica mais elaborada, que dependerá umbilicalmente das 
circunstâncias do caso concreto. Por exemplo, seria possível buscar a 
exclusão da consorciada inadimplente — com base, por exemplo, no art. 
1.030 e/ou no art. 474 do Código Civil. Porém, em tais situações, a 
exclusão operar-se-ia judicialmente — ou por arbitragem, caso exista 
cláusula compromissória ou compromisso arbitral. 

32 Considerando que a eventual consorciada em recuperação judicial 
continuará na posse de seus bens, na administração de seus negócios e 
na exploração de sua atividade, não havendo restrição legal à sua 
capacidade, entendemos que eventual litígio decorrente do contrato de 
consórcio poderá ser discutido e dirimido na seara arbitral, nos exatos 
termos previstos na cláusula compromissória – ressalvadas eventuais 
medidas de urgências anteriores à instalação do procedimento arbitral, a 
depender das circunstâncias do caso concreto (inclusive da previsão da 
cláusula compromissória e do regulamento da câmara arbitral). Nesse 
sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo já julgou extinto processo 
por falta de interesse de agir de uma das partes, uma vez que a parte 
autora, em recuperação judicial, não respeitou a cláusula compromissória 
prevista no contrato que embasava a demanda (cf. TJSP, Apelação 
0038562-13.2008.8.26.0224, Rel. Des. Jovino de Sylos, 16ª Câmara de 
Direito Privado, j. 17/09/2013). Da mesma forma, já se decidiu que nem 
mesmo a superveniência da falência de umas das partes impede o 
prosseguimento da arbitragem e a consequente aplicação da Lei 
9.307/96 (TJSP, Agravo de Instrumento 531.020-4/3-00, Rel. Des. 
Pereira Calças, Câmara Especial de Falências e Recuperações Judiciais 
de Direito Privado, j. 25/06/2008; TJSP, Embargos de Declaração 
644.204-4/4-01, Rel. Des. Maia da Cunha, 4ª Câmara de Direito Privado, 
j. 10/12/2009). Com base em tais fundamentos, entendemos que 
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No entanto, é discutível a licitude de previsão 
contratual (ou no regulamento interno) que arrole a 
recuperação judicial como uma causa de exclusão automática 
da consorciada do contrato de consórcio33 — o que, se 
aplicável, pode dar origem a algum crédito a que a 
recuperanda venha a fazer jus, ou débito de sua 
responsabilidade que pode estar sujeito à recuperação 
judicial. Por se tratar de contexto que envolve a recuperação 

                                                           
eventual processo de recuperação judicial de uma consorciada não 
prejudica o direito das partes de acionar a via arbitral para discutir 
questões relacionadas ao consórcio, cujo contrato de constituição tenha 
cláusula compromissória (respeitados os requisitos da Lei 9.307/1996, 
logicamente) – da mesma forma como entendemos possível, respeitada 
a legislação pertinente, o recurso à arbitragem por meio de compromisso 
arbitral, ainda que uma das partes esteja em recuperação judicial. De 
qualquer sorte, a arbitragem sujeitar-se-á às regras da Lei 11.101/2005 – 
sendo que, então, a confidencialidade do procedimento arbitral, regra 
normalmente acordada entre as partes ou existente no regulamento da 
câmara arbitral, pode restar afetada (sobre o tema, ver: Eduardo Spinola 
e Castro, A arbitragem e a nova Lei de Falências, in Rodrigo R. Monteiro de 
Castro, Leandro Santos de Aragão (coords.), Direito Societário e a nova Lei 
de Falências e Recuperação de Empresas, São Paulo, Quartier Latin, 2006, pp. 
129-146, p. 143-145). 

33 Por exemplo, o contrato de consórcio ou o regulamento interno pode 
prever a exclusão de consorciada que distribua pedido, que tenha 
deferido o processamento ou que tenha concedida a recuperação 
judicial. Remetemos, aqui, às palavras de JOSÉ WALDECY LUCENA: “Já 
em caso de recuperação de uma das sociedades consorciadas, sem 
importar o número de sociedades que compõem o consórcio (duas ou 
mais), subscrevemos a lição de Duclerc Verçosa, segundo a qual, ‘diante 
da superveniência de dificuldades financeiras, a participação de 
sociedade em um consórcio deverá servir como elemento favorável para 
o deferimento de pedido de recuperação empresarial, nos termos da 
LFRE, pois a continuidade de sua atividade a serviço do grupo lhe trará 
resultados positivos, ao mesmo tempo em que o objetivo econômico 
geral do grupo não será prejudicado’. Claro que essa interpretação 
somente prevalecerá se o contrato não prever a exclusão, como ocorre 
com a consorciada falida, de sociedade que, em dificuldades financeiras, 
ingresse no estado de recuperação judicial.” (José Waldecy Lucena, Das 
sociedades anônimas, v. 3, Rio de Janeiro, Renovar, 2012, p. 1113). 
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de empresas (especialmente diante da interpretação que tem 
sido dada ao princípio da preservação da empresa pelos 
tribunais e o potencial impacto social que eventual exclusão 
da consorciada pode ocasionar), cláusulas dessa natureza 
(i.e., exclusão automática) podem ter sua legalidade 
questionada, sendo, eventualmente, declaradas inválidas ou 
ineficazes34.  

De qualquer sorte, a discussão acerca da 
possibilidade de excluir a consorciada em recuperação 

                                                           
34 Apesar de não se tratar de contrato de consórcio, o Tribunal de Justiça 
de São Paulo, v.g., já decidiu que previsão contratual no sentido de que o 
contrato é automaticamente extinto diante do requerimento ou 
deferimento do processamento da recuperação judicial de uma das 
partes não pode se sobrepor ao espírito da LRE, declarando sua nulidade 
(TJSP, Agravo de Instrumento 9038657-43.2009.8.26.0000, Rel. Des. 
Elliot Akel, Câmara Especial de Falência e Recuperação de Empresas, j. 
18/08/2009); caminhando na mesma direção, ver: TJSP, Agravo de 
Instrumento 0121739-23.2012.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª 
Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 12/03/2013 (assim 
decidindo: “Insistência da recuperanda para que a concessionária pública 
fornecedora de gás natural canalizado (GNC) não interrompa/suspenda 
o fornecimento de gás, rescinda o contrato ou exija garantia de 
pagamento, em razão dos débitos sujeitos à recuperação. (...) II. Pedido 
de proibição de rescisão de contratos, em razão do ajuizamento do 
pedido de recuperação. (...). Proibição, contudo, que se deve impor às 
fornecedoras de GNC e GNV (gás natural veicular), sob pena de 
inviabilizar a tentativa de recuperação econômica da empresa. Regime 
de monopólio no fornecimento de gás, que impede a recuperanda de 
buscar outro fornecedor, que não aquele com o qual firmou contrato”). 
Esse  entendimento aplica o princípio da preservação da empresa, uma 
vez que a resolução do contrato pode inviabilizar a recuperação (como 
já foi frisado pelo tribunal paulista ao tratar de cláusula resolutiva 
expressa em caso de concordata da parte devedora: TJSP, Apelação com 
Revisão 0022394-75.1998.8.26.0000, Rel. Des. Laerte Sampaio, 5ª 
Câmara do 3º Grupo, j. 04/11/1998: “Cumpre alertar, principalmente 
em se tratando de concordata, que a admitir-se a rescisão do contrato 
poder-se-ia estar inviabilizando o próprio favor legal”.). Na doutrina, 
ver: Deborah Kirschbaum, Cláusula Resolutiva Expressa por Insolvência nos 
Contratos Empresariais: Uma Análise Econômico-Jurídica, in Revista Direito GV 
2 (2006), pp. 37-54. 
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judicial do contrato de consórcio terá algum fundamento 
jurídico apenas quando existir previsão contratual expressa 
nesse sentido, uma vez que o mero fato de distribuir o 
pedido, ter deferido o processamento ou ter concedida a 
recuperação judicial não afeta, necessariamente, a sua 
condição de consorciada (como também não afetaria a sua 
condição de sócia em qualquer sociedade)35, mesmo porque 
continua de posse de seus bens e na administração de seus 
negócios, explorando a sua atividade como outrora fazia — 
diferentemente do que ocorre em caso de falência, hipótese 
legal na qual ocorre automaticamente a exclusão da 

                                                           
35 Cf. Fabiana Carsoni Alves Fernandes da Silva, Consórcios de Empresas: 
aspectos jurídicos relevantes, São Paulo, Quartier Latin, 2015, p. 66-67; 
Ernesto Luís Silva Vaz, Consórcio de Empresas: regime jurídico, Dissertação 
de Mestrado, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2010, p. 98. Ver, também: Luis Felipe Spinelli, A exclusão de sócio 
por falta grave na sociedade limitada, São Paulo, Quartier Latin, 2015, p. 180-
181. 
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consorciada do consórcio, subsistindo o consórcio com as 
outras contratantes36-37.  
 
5. Considerações finais 

 
O regime jurídico do consórcio aliado à crise 

econômico-financeira de uma sociedade consorciada e ao 
seu ingresso em recuperação judicial (ou extrajudicial) forma 
uma combinação de fatores que suscita inúmeras 
controvérsias, nem sempre solucionáveis pela letra da lei.   

Sem intenção de reproduzir integralmente o que foi 
dito até agora, exporemos abaixo algumas das conclusões 
advindas do raciocínio exposto nos itens anteriores:  

 
(i) Os terceiros credores de sociedade consorciada em 

                                                           
36 Assim dispõe o art. 278, §2º, da Lei 6.606/76: “§ 2º A falência de uma 
consorciada não se estende às demais, subsistindo o consórcio com as 
outras contratantes; os créditos que porventura tiver a falida serão 
apurados e pagos na forma prevista no contrato de consórcio”. Sobre o 
tema, válidas são as lições de JOSÉ WALDECY LUCENA: “Daí que falida 
uma das consorciadas, é esta excluída do grupo consorcial, subsistindo o 
consórcio com as outras contratantes, com a consequente apuração dos haveres 
da falida, os quais serão pagos à massa falida, na forma prevista no 
contrato consorcial. E se não houver previsão contratual, a apuração far-
se-á judicialmente. Tal como de resto, estipulado no artigo 123 e 
parágrafo 1º, da Lei n. 11.101, de 9 de fevereiro de 2005 (a chamada Lei 
de Recuperação de Empresas e de Falência)” (José Waldecy Lucena, Das 
sociedades anônimas, v. 3, Rio de Janeiro, Renovar, 2012, p. 1112). No 
mesmo sentido, ver: Modesto Carvalhosa, Comentários à Lei de Sociedades 
Anônimas, v. 4, t. II, 4ª ed., São Paulo, Saraiva, 2011, p. 452-453; Egberto 
Lacerda Teixeira, José Alexandre Tavares Guerreiro, Das sociedades 
anônimas no direito brasileiro, v. 2, São Paulo, José Bushatsky, 1979, p. 801-
802; Ernesto Luís Silva Vaz, Consórcio de Empresas: regime jurídico, 
Dissertação de Mestrado, Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2010, p. 98-99. 

37 Entendemos que o até aqui exposto também se aplica caso uma das 
consorciadas distribua pedido ou tenha homologada sua recuperação 
extrajudicial. 
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recuperação judicial (ou extrajudicial) devem verificar o 
momento do nascimento do seu crédito; se for anterior à 
distribuição do pedido, estará sujeito ao procedimento, 
podendo direcionar processo de execução autônomo em 
face dos demais consorciados, caso sejam responsáveis 
solidários;  

(ii) Os créditos de titularidade de uma ou mais consorciadas 
devem ser apurados nos termos do contrato de consórcio 
(e/ou do regulamento interno), cuja 
solução/procedimento a ser adotado pode ser de ordem 
variada, destacando-se a possibilidade de resolução interna 
corporis da relação creditícia, sem necessidade de sujeitá-la 
à recuperação judicial (ou extrajudicial); e 

(iii) As consorciadas podem adotar medidas eventualmente 
previstas no contrato de consórcio (e/ou no regulamento 
interno), as quais podem determinar, inclusive, a exclusão 
da consorciada em recuperação (seja porque existe 
previsão de exclusão em caso de distribuição do pedido, 
deferimento do processamento ou concessão de 
recuperação judicial — ou distribuição do pedido ou 
homologação a recuperação extrajudicial —, seja porque 
existe previsão de que o descumprimento de 
determinadas obrigações pode ensejar o afastamento da 
consorciada inadimplente), embora a validade/eficácia de 
algumas dessas previsões seja questionável.  

 
Além do que acima expusemos, parece que a 

recuperação judicial (ou extrajudicial — ou mesmo a 
falência) de uma das consorciadas, ainda que em decorrência 
de medidas adotadas no âmbito interno do consórcio, pode 
ensejar a extinção do próprio consórcio (a depender das 
circunstâncias do caso e das previsões existentes no contrato 
de consórcio).  

Ainda, eventuais contratos de financiamento 
celebrados pelas consorciadas (ou pelo consórcio) para a 
realização de determinados empreendimentos podem conter 
cláusulas restritivas à recuperação judicial (extrajudicial ou 
falência) de alguma das consorciadas, podendo acarretar o 
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vencimento antecipado da dívida. Da mesma forma, deve-se 
atentar para os impactos que a recuperação judicial (ou 
extrajudicial – ou falência) de uma consorciada pode trazer 
na relação com o Poder Público38 – bem como eventuais 

                                                           
38 Em recente decisão sobre o tema, o Tribunal de Justiça do Rio de 
Janeiro entendeu no seguinte sentido: “Recuperação Judicial - Sucessivas 
decisões - Antecipação de tutela para dispensar a empresa em 
recuperação judicial de apresentar certidões negativas, inclusive para 
contratação com o Poder Público; decisão rejeitando os Embargos de 
Declaração opostos pelo Ministério Público, onde sustentava a 
incompetência da Justiça Estadual; e, determinação para que a Caixa 
Econômica Federal se abstenha de desclassificar ou de recusar a 
contratação do Consórcio Globalweb/DBA Engenharia, vencedor do 
Pregão Eletrônico nº 176/066-2012, em virtude da condição de 
"empresa em recuperação". Preliminares de ausência de preenchimento 
dos requisitos formais do recurso e falta de interesse recursal, rejeitadas. 
Não há que se falar em falta de interesse recursal do Ministério Público, 
que atua como fiscal da lei nos processos relacionados com a 
recuperação judicial, na forma do artigo 52, inciso V da Lei nº 
11.101/2005, bem como aplicável a regra do artigo 82, inciso III, 2ª 
parte, porque evidente o interesse público evidenciado pela natureza da 
lide, para a intervenção do Parquet, e a atribuição tem inclusive assento 
constitucional, conforme se verifica do disposto no artigo 127 da 
Constituição Federal. O artigo 499 do Código de Processo Civil 
reconhece a legitimidade para recorrer por parte do Ministério Público. 
Mérito - Aplicação do princípio da preservação da empresa, expresso no 
artigo 47 da Lei nº 11.101/2005, que visa a propiciar meios de 
manutenção da empresa em recuperação judicial no exercício normal da 
atividade, e isto somente será possível se puder participar, em igualdade 
de condições com terceiros, de concorrências públicas - Proibir-se ou 
excluir-se a participação, liminarmente, da empresa recuperanda, violaria 
a finalidade da própria recuperação judicial. Possibilidade de o Juízo da 
recuperação judicial certificar que a recuperanda "está apta 
economicamente e financeiramente a participar de procedimento nos 
termos da Lei 8.666/93", reproduzindo parte da Decisão proferida pelo 
Tribunal de Contas da União, proferida no Acórdão nº 8271/2011, que 
recomendou ao Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes - DNIT do Estado do Espírito Santo, possibilitar a 
participação, em suas licitações, de empresas em recuperação judicial. 
Não cabe ao Juízo da recuperação determinar "seja expedido (ofício) à 
CEF para que se abstenha de desclassificar ou de recusar a contratação 
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efeitos que a tomada de certas medidas no bojo do consórcio 
(como a eventual exclusão ou a diluição da participação de 
uma consorciada) pode ocasionar nos contratos firmados 
com a Administração Pública. 

Finalmente, o contrato de consórcio (ou seu 
regulamento interno) pode estabelecer restrições à 
recuperação judicial (ou extrajudicial) da consorciada e/ou 
de sua controladora, tais como a vedação da troca de 
controle, direta ou indireta, das consorciadas, como medida 
recuperatória. A própria cessão da posição no consórcio 
como meio de recuperação pode encontrar obstáculos: nesse 
particular, é possível imaginar que a natureza personalíssima 
do consórcio, mesmo na ausência de cláusula específica, 
pode impedir a cessão da posição contratual da consorciada 
(e, conforme o contexto fático, o próprio controle) sem 
anuência das demais consorciadas ou, ao menos, sem a 

                                                           
do Consórcio GLOBALWEB/DBA ENGENHARIA vencedor do 
Pregão Eletrônico 176/7066-2012, em virtude da condição de ’empresa 
em recuperação‘ da sociedade empresária DBA ENGENHARIA DE 
SISTEMAS LTDA". Compete à CEF a análise da habilitação ou 
inabilitação do referido consórcio, em virtude da participação de 
sociedade em recuperação judicial - Provimento parcial do Agravo de 
Instrumento.” (TJRJ, Agravo de Instrumento 0044743-
42.2013.8.19.0000, Rel. Des. Camilo Ribeiro Rulière, 1ª Câmara Cível, j. 
20/05/2014). Ver, também: TJRJ, Agravo de Instrumento 0031568-
78.2013.8.19.0000, Rel. Des. Camilo Ribeiro Rulière, 1ª Câmara Cível, j. 
25/02/2014). . 
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aprovação delas segundo as regras fixadas no contrato de 
consórcio39-40. 

Verdade é que os efeitos e a problemática da 
recuperação judicial de uma das consorciadas, no âmbito do 
contrato de consórcio, podem ir muito além do ora exposto, 
sendo tema que desafiaria, inclusive, indagações acadêmicas 
mais ambiciosas. 

 
 

                                                           
39 Cf. Ernesto Luís Silva Vaz, Consórcio de Empresas: regime jurídico, 
Dissertação de Mestrado, Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2010, p. 112. A rigor, é preciso verificar se se trata de 
um consórcio aberto ou fechado; sobre o tema, entre outros, ver: 
Ernesto Luís Silva Vaz, Consórcio de Empresas: regime jurídico, Dissertação 
de Mestrado, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2010, p. 118; Fabiana Carsoni Alves Fernandes da Silva, Consórcios 
de Empresas: aspectos jurídicos relevantes, São Paulo, Quartier Latin, 2015, p. 
32-33. 

40 Também demonstrando preocupação com possíveis medidas a serem 
adotadas no bojo da recuperação judicial (ou extrajudicial) de uma 
consorciada, eventuais restrições existentes no contrato de consórcio e 
seus impactos no empreendimento em si, ver: Ernesto Luís Silva Vaz, 
Consórcio de Empresas: regime jurídico, Dissertação de Mestrado, Faculdade 
de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010, p. 98. 



 

Laís Machado Lucas1 
 

1. Introdução 
 

No ano de 2005 foi promulgada a Lei 11.1012, que 
passou a integrar o ordenamento jurídico brasileiro para 
regular a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do 
empresário e da sociedade empresária. Referida lei, no 
momento da sua gestação e logo após a sua vigência, 
fomentava grandes expectativas entre os operadores do 
direito justamente por trazer ao cenário jurídico brasileiro a 
inovadora possibilidade de “recuperação judicial e/ou 
extrajudicial de empresários e sociedades empresárias”, o 
que até então não era possível na legislação anterior, qual 
seja, o Decreto Lei 7.661/1946, que contemplava somente o 
instituto da concordata como alternativa à falência do 
empresário. Passados 10 anos de vigência da lei, é natural que 
surjam questionamentos sobre o seu desempenho, 
especialmente sobre o atingimento das expectativas em 
relação aos institutos da recuperação judicial e extrajudicial 

                                                           
1 Doutorando em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS). Mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica 
do Rio Grande do Sul (PUCRS). Especialista em Direito Civil pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Professora de 
Direito Empresarial da PUCRS. Advogada. E-mail: 
lais@laislucas.com.br.  

2 Disponível na íntegra em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-
2006/2005/lei/l11101.htm 
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de empresas. A presente pesquisa foi motivada pela recente 
publicação de matéria jornalística, em jornal e revista de 
grande circulação no país, que revela que somente 01% das 
empresas que pediram recuperação no Brasil desde 2005 
conseguiram voltar a operar normalmente3. A partir deste 
dado surge o questionamento sobre a efetividade da 
legislação e de seus objetivos. Pretende-se, com a análise 
mais apurada dos objetivos da lei e da forma de 
processamento destas recuperações, verificar se existe ou 
não ineficácia do instituto (do ponto de vista da previsão 
legislativa) e quais são as possíveis causas deste dado 
alarmante (se podem ser imputadas à legislação ou a outros 
fatores alheios a esta). Tendo em vista a amplitude de temas 
que poderiam ser objeto do estudo das formas de 
recuperação previstas na Lei, para que possa haver um pouco 
mais de aprofundamento no tema central deste artigo, opta-
se por focar na recuperação judicial, deixando-se para 
estudos vindouros o desenvolvimento deste tema quanto as 
recuperações extrajudicial e plano especial para Micro e 
Pequenas Empresas. Não se pretende com esta breve 
pesquisa chegar-se a conclusões definitivas, mas sim, 
fomentar o debate sobre a utilização da recuperação judicial 
pelos empresários.  
 

2. Da Evolução do Decreto Lei 7.661/1946 para a 
Lei 11.101/2005. 

 
Em 09 de fevereiro de 2005 foi promulgada a Lei 

11.101, que “regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a 
falência do empresário e da sociedade empresária”. Esta 
legislação substituiu o Decreto Lei 7.661 de 1946, trazendo 

                                                           
3 Por exemplo, http://exame.abril.com.br/revista-
exame/edicoes/1056/noticias/a-intencao-era-boa; e 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,so-1-das-empresas-sai-
da-recuperacao-judicial-no-brasil-imp-,1085558 

http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/1056/noticias/a-intencao-era-boa
http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/1056/noticias/a-intencao-era-boa
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importantes novidades no que tange a previsão de novos 
institutos, bem como nos objetivos que devem ser 
perseguidos por uma legislação falimentar. 

Segundo o Parecer 534 de 20044, de relatoria do 
Senador Ramez Tebet, que traz a exposição de motivos para 
a nova legislação, a edição da Lei 11.101/2005 se justifica 
pelas “numerosas e profundas” alterações das práticas 
comerciais havidas no Brasil nas últimas seis décadas. A 
legislação da década de 40, muito embora tenha sido de 
grande valia durante seu tempo de vigência, não se conforma 
mais com o cenário econômico atual. Veja-se que o Decreto 
Lei 7.661/1946 é contemporâneo à Conferência de Bretton 
Woods5, ponto de partida da ordem capitalista no pós-
guerra, marcada por três fortes características: a) paridade 
dólar-ouro; b) restrita movimentação internacional de 
capitais financeiros; e c) atuação do Fundo Monetário 
Internacional (FMI) como “emprestador” internacional de 
última instância.  

A ordem capitalista vigente vivencia cenário 
distinto em relação a essas três características, na medida em 
que hoje se verifica uma intensa flutuação das moedas 
internacionais em curto espaço de tempo, adicionando-se a 
isso o surgimento do Euro; movimento de capitais e recursos 
financeiros com mínimas barreiras; e crescentes críticas em 
relação existência e forma de atuação do FMI. Ademais, 
outros fatores passam a compor este novo cenário 
econômico e, por consequência, requisitar do ordenamento 
jurídico soluções mais precisas, como por exemplo, a 
utilização de composições societárias complexas a fim de 

                                                           
4 Disponível para consulta em 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docI
D=580933 

5 Sobre este assunto HOLANDA, Francisco Uribam Xavier de. Do 
Liberalismo ao Neoliberalismo. 02 ed. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2001, 
p. 93 e seguintes. 



266 | 10 anos da Lei de falências e Recuperação judicial de empresas 
 
 

otimizar a organização da atividade empresarial, a tendência 
de algumas empresas de eliminar o ativo físico, novas formas 
contratuais para regular as relações de posse e propriedade e 
sistema de garantias obrigacionais que proliferam outras 
modalidades de contratação6.  

As carências do Decreto Lei 7.661/1946 o 
impediram, no aspecto técnico-jurídico, de continuar sendo 
a solução legislativa brasileira para as empresas em crise. Um 
dos motivos que justificam este impedimento é o fato do 
referido Decreto Lei conferir ao devedor somente as 
alternativas da falência ou da concordata, para o 
enfrentamento das crises econômico financeiras. Esta 
última, que mais interessa a análise para o comparativo com 
o objeto deste trabalho, era concedida ao devedor quando o 
juiz verificava que a crise enfrentada pelo mesmo possuía 
natureza financeira e não econômica7, sendo assim, imposto 
aos credores um regime de financiamento das dívidas do 
devedor.  

A concordata apresentava alguns problemas 
delicados, tais como, (a) a pouca - ou nenhuma – 
participação dos credores no processo de concessão da 
mesma, já que as informações sobre a crise financeira eram 
fornecidas exclusivamente pelo devedor para o juiz, e cabia 

                                                           
6 Parecer 534 de 2004, disponível em 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docI
D=580933 

7 Segundo Luiz Inácio Vigil Neto, “a gestão econômica pode, nesse 
contexto, ser entendida como a que demonstra o resultado da atividade 
produtiva (ganho ou perda – lucro ou prejuízo – sucesso ou fracasso, 
etc.). A gestão financeira é a que demonstra as entradas e saídas do caixa 
da empresa (o dinheiro da empresa), ou seja, os seus ativos líquidos. Por 
isso, uma empresa poderá estar muito bem na condição econômica de 
seu negócio, mas carecer de moeda corrente para a administração de seu 
fluxo de caixa, estando, dessa forma, apenas em crise financeira.” 
(VIGIL NETO, Luiz Inácio. Teoria Falimentar e Regimes 
Recuperatórios: estudos sobre a Lei n. 11.101/05. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado Editora, 2008, p. 69) 
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a este, sozinho, decidir pela concessão ou não do pedido; (b) 
o engessamento da forma de recuperação do devedor, que 
se limitava a moratória de suas dívidas, independentemente 
do seu problema ser ou não “prazo para pagamento” de suas 
obrigações; (c) e a limitação do regime de concordata aos 
créditos quirografários, que não eram o “verdadeiro” 
problema financeiro das empresas, sendo este, na maioria 
das vezes os créditos de natureza trabalhista, fiscal e com 
garantia real8. 

Somando-se a nova dinâmica e necessidades da 
ordem econômica atual, com as limitações do Decreto Lei e, 
acrescendo-se a esses fatores uma tendência mundial de 
reformulação de legislações falimentares através do 
Principles and Guidelines for Effective Insolvency and 
Creditor Rights Systems9, surge a Lei 11.101/2005. 

Ademais dos novos institutos jurídicos 
contemplados pela lei, a saber, as recuperações judicial, 
extrajudicial e plano especial para Micro e Pequenas 
Empresas, o novo diploma legislativo chamou muito a 

                                                           
8 VIGIL NETO, Luiz Inácio. Teoria Falimentar e Regimes 
Recuperatórios: estudos sobre a Lei n. 11.101/05. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado Editora, 2008, p. 68-70. 

9 “(...) são princípios e diretrizes estabelecidos pelo Banco Mundial em 
resposta às crises dos mercados emergentes ocorridas nos anos 90. Eles 
representam um consenso internacional a respeito das melhores práticas 
a serem adotadas pelos sistemas mundiais de insolvência e o padrão 
necessário para medir seus graus de eficiência. Compõem uma ampla 
iniciativa global em prol da reforma convergente das leis de insolvência 
com o objetivo de promover mais certeza nos resultados dos processos 
de insolvência, permitir uma acurada identificação dos riscos por agentes 
financiadores, estimular o cuidado com o endividamento e promover o 
tratamento adequado de devedores e credores em situações de crise 
econômico-financeira. Até o ano de 2004, os Principles and Guidelines 
foram utilizados para auxiliar a reforma de leis concursais em 
aproximadamente 24 países em todo mundo (...)”.  (SPINELLI, Luis 
Felipe; TELLECHEA, Rodrigo; SCALZILLI, João Pedro. Recuperação 
Extrajudicial de Empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2013, p. 31) 
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atenção da comunidade jurídica pelos seus detalhados 
objetivos. Os mesmos foram assim dispostos na exposição 
de motivos da Lei: 1) Preservação da empresa; 2) Separação 
dos conceitos de empresa e empresário; 3) Recuperação das 
sociedades e empresários recuperáveis; 4) Retirada do 
mercado de sociedades e empresários não recuperáveis; 5) 
Proteção aos trabalhadores; 6) Redução do custo de crédito 
no Brasil; 7) Celeridade e eficiência dos processos judiciais; 
8) Segurança jurídica; 9) Participação ativa dos credores; 10) 
Maximização do valor dos ativos do falido; 11) 
Desburocratização da recuperação de microempresas e 
empresas de pequeno porte; e 12) Rigor na punição de 
crimes relacionados à falência e à recuperação judicial. 

Percebe-se o entusiasmo e crença do legislador no 
instituto da recuperação já pela leitura da exposição de 
motivos da Lei. Não é por acaso o objetivo da preservação 
da empresa desponta como o primeiro da lista. Aliás, 
permite-se fazer um adendo, no sentido de que a preservação 
da empresa não é somente um objetivo da legislação 
falimentar, mas sim um princípio que deve ser buscado por 
todo o ordenamento jurídico, quando se está diante da 
temática empresarial10. Isso porque, a empresa, enquanto 
unidade produtiva, gera riquezas, postos de trabalho, 
arrecadação de tributos, desenvolve tecnologia, contribui 
para o equilíbrio da concorrência e do mercado de consumo, 
entre outros benefícios direitos e indiretos11. Assim, é 

                                                           
10 O princípio da preservação da empresa está presente em vários 
dispositivos da legislação falimentar, mas nenhum é mais contundente 
que o artigo 47: “A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a 
superação da 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, promovendo, assim, a 
preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade 
econômica.” 

11 Alexandre Nazzarini defende que o princípio da preservação da 
empresa “dá uma nova característica à empresa, deslocando-a de uma 
condição limitada ao interesse de seus sócios, para elevar ao patamar de 
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interesse do Estado e de todos os seus partícipes o bom e 
perene desenvolvimento das empresas. O próprio princípio 
da preservação da empresa serve como sustento para os 
demais objetivos destacados da lei falimentar, na medida em 
que somente as empresas que possuem sérias chances de 
recuperação – e mediante esta – poderão cumprir com os 
papeis aqui designados. A retirada do mercado daquelas 
empresas que não possuem mais condições de operação é 
medida necessária, eis que os custos da recuperação de uma 
empresa acabam por recair sobre toda a sociedade, devido a 
um encadeamento complexo de relações econômicas e 
sociais12. Salienta-se, ainda o interesse do legislador na 
participação ativa dos credores, especialmente no que tange 
à recuperação, pois a aprovação do plano será tarefas desses, 

                                                           
interesse público, ou seja, passa a ser considerada como uma instituição 
e não mais uma relação de natureza contratual. Deixa de ter dependência 
da vontade dos sócios para, no caso, passar a atender outros interesses 
(a função social, os empregados, os credores, etc) que se sobrepõem ao 
interesse dos sócios”. Complementa esclarecendo que “daí o 
fundamento de outro princípio, ou seja, da “separação dos conceitos de 
empresa e de empresário”, que, no dizer do Senador Ramez Tebet, 
assim, separa-se a empresa de quem a controla, seja pessoa natural ou 
jurídica”. (LAZZARINI, Alexandre Alves. Reflexões Sobre a 
Recuperação Judicial de Empresas. In: DE LUCCA, Newton; 
DOMINGUES, Alessandra de Azevedo. Direito Recuperacional – 
Aspectos Teóricos e Práticos. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 124-
125). 

12 Neste sentido, Fabio Ulhoa Coelho, que exemplifica a situação com o 
caso hipotético de um banco, credor de uma empresa em recuperação, 
que como forma de pagamento de seus créditos receberá participação 
societária desta empresa. Em sendo infrutífera esta recuperação, o banco 
sofrerá o prejuízo dos valores emprestados e certamente isso impactará 
nas taxas de juros praticadas, já que os bancos calcularão um “spread” 
específico para embutir em seus juros. (COELHO, Fabio Ulhoa. Curso 
de Direito Comercial. v. 3, 14 ed., São Paulo: Saraiva, 2013, p. 398-399)  
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bem como a preocupação com as Micro e Pequenas 
Empresas13, protagonistas do cenário econômico brasileiro. 

Incumbe agora verificar a concreção destes objetivos 
no tratamento legislativo dispensado à recuperação judicial 
de empresas. Para isso, far-se-á uma exposição das previsões 
legislativas sobre o instituto. 

 
3. Considerações acerca da Recuperação Judicial. 

 
O ato de recuperar uma empresa, segundo a ciência 

da administração é “o conjunto de incisivas e multifacetadas 
ações corretivas necessárias para rapidamente restaurar os 
indicadores de desempenho de uma organização, sem as 
quais esta caminharia à insolvência em futuro previsível”14. 
Certo que boa parte dessas ações corretivas a que se refere o 
conceito serão cunhadas pelos administradores, contadores 
e economistas envolvidos com uma empresa em crise, mas 
não poderia o ordenamento jurídico ficar à margem da 
realidade de suas empresas e não se envolver com seus 
momentos de necessidades. Os objetivos lançados pela 
legislação falimentar brasileira, expostos no tópico anterior, 
não deixam dúvidas acerca do interesse do Estado em 
preservar as suas empresas – aquelas que efetivamente 
merecem e tem perspectivas de se recuperarem -, criando 
mecanismos de auxílio as mesmas em casos de insolvência. 
Obviamente, como referido, também são objetivos da 

                                                           
13 Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de 
2012, 99% das empresas formalmente constituídas no Brasil são de 
Micro e Pequeno Porte; as mesmas geram 20% do total do Produto 
Interno Bruto Brasileiro e 60% das vagas de emprego. Dados 
disponíveis em http://www.brasil.gov.br/economia-e-
emprego/2012/02/o-mapa-das-micro-e-pequenas-empresas. 

14 LEMOS, Eduardo. Viabilizando a Recuperação Sem ou Além da Lei. 
In: TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de; SATIRO, Francisco. 
Direito das Empresas em Crise: Problemas e Soluções. São Paulo: 
Quartier Latin, 2012, p. 79-80.  
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legislação brasileira a preservação do mercado como um 
todo, protegendo, inclusive, interesses para além da empresa, 
tais como os interesses dos trabalhadores e a persecução de 
redução do custo de crédito. 

A recuperação judicial é considerada, por alguma 
doutrina, como sucessora da concordata prevista no Decreto 
Lei 7.661/1946. De fato, existem similitudes entre os 
institutos que, em uma análise mais superficial, podem fazer 
o leitor crer que a recuperação judicial nada mais é do que 
uma concordata com nova roupagem e procedimento, ainda 
mais quando, como destaca Mauro Penteado15, o plano de 
recuperação judicial prevê como forma de recuperação 
somente a moratória de dívidas. São de certa forma 
inevitáveis as comparações, até porque, ambos institutos de 
aproximam quando se tornam alternativa à falência do 
devedor.  

Entretanto, existem diferenças estruturais entre a 
recuperação judicial e a concordata que distanciam esses 
institutos e evidenciam a evolução perfectibilizada na 
legislação vigente, no que tange o objetivo de preservação da 
empresa e de maior participação dos credores no processo 
de recuperação da empresa em crise. Nas palavras de Rachel 
Sztajn16, há um novo “espírito” que permeia a legislação: 

 

“(...) agora a organização empresária é repensada, 
remodelada e, sua continuidade, sob mesma ou outra 
administração, é entendida como resgate ou 
manutenção da atividade econômica que pode durar, 

                                                           
15 PENTEADO, Mauro Rodrigues. In: SATIRO, Francisco; 
PITOMBO, Antônio Sérgio A. de Moraes. Comentários à Lei de 
Recuperação de Empresas e Falência – Lei 11.101/2005 – Artigo por 
Artigo. 02 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 84-86. 

16 SZTAJN, Rachel. In: SATIRO, Francisco; PITOMBO, Antônio 
Sérgio A. de Moraes. Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e 
Falência – Lei 11.101/2005 – Artigo por Artigo. 02 ed. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 221. 
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exequível sem custos mais acentuados. Manter 
empregos, estimular a atividade econômica, 
fomentar a produção de bens e serviços, devem ser 
destacados como elementos informadores da análise 
mediante a qual se proporá, ou não, a reorganização, 
ou seja, a recuperação da empresa em crise”.  

 
Conforme já referido anteriormente, a concordata 

era requerida pelo devedor, com base em informações 
prestadas por este, ao juiz, que decidia favoravelmente, desde 
que preenchidos os requisitos para a concessão da mesma. 
Assim, constituía a concordata uma espécie de “favor” legal, 
concedido exclusivamente pelo poder judiciário, mesmo que 
contrário ao interesse dos credores. Retoma-se também que 
a concordata só permitia uma modalidade de benesse para o 
devedor, que era a concessão de moratória para o pagamento 
de suas dívidas, desde que oriundas de créditos 
quirografários.    

A recuperação judicial nos apresenta um 
procedimento mais acurado. O pedido de recuperação 
continua sendo de exclusividade do devedor17, que deverá 
apresentar ao juiz competente para o processamento da 
ação, as causas do seu estado de crise econômica e/ou 
financeira, fundamentação acerca da pertinência da 
recuperação para a sua situação, bem como o requerimento 
de concessão de processamento do regime recuperatório. 
Além disso, deverá o devedor apresentar os documentos 
previstos no artigo 5118 da Lei. O juiz analisará os aspectos 

                                                           
17 Deverão ser observados os requisitos de legitimidade do artigo 48. 

18 Art. 51. A petição inicial de recuperação judicial será instruída com: 

I – a exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor 
e das razões da crise econômico-financeira; 

II – as demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios 
sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, 
confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável 
e compostas obrigatoriamente de: 
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a) balanço patrimonial; 

b) demonstração de resultados acumulados; 

c) demonstração do resultado desde o último exercício social; 

d) relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção; 

III – a relação nominal completa dos credores, inclusive aqueles por 
obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço de cada um, 
a natureza, a classificação e o valor atualizado do crédito, discriminando 
sua origem, o regime dos respectivos vencimentos e a indicação dos 

registros contábeis de cada transação pendente; 

IV – a relação integral dos empregados, em que constem as respectivas 
funções, salários, indenizações e outras parcelas a que têm direito, com 
o correspondente mês de competência, e a discriminação dos valores 
pendentes de pagamento; 

V – certidão de regularidade do devedor no Registro Público de 
Empresas, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais 
administradores; 

VI – a relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos 
administradores do devedor; 

VII – os extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas 
eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em 
fundos de investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas 
respectivas instituições financeiras; 

VIII – certidões dos cartórios de protestos situados na comarca do 
domicílio ou sede do devedor e naquelas onde possui filial; 

IX – a relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações judiciais em que 
este figure como parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a 
estimativa dos respectivos valores demandados. 

§ 1o Os documentos de escrituração contábil e demais relatórios 
auxiliares, na forma e no suporte previstos em lei, permanecerão à 
disposição do juízo, do administrador judicial e, mediante autorização 
judicial, de qualquer interessado. 

§ 2o Com relação à exigência prevista no inciso II do caput deste artigo, 
as microempresas e empresas de pequeno porte poderão apresentar 
livros e escrituração contábil simplificados nos termos da legislação 
específica. 

§ 3o O juiz poderá determinar o depósito em cartório dos documentos 
a que se referem os §§ 1o e 2o deste artigo ou de cópia destes. 
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formais da petição inicial e o cumprimento das exigências de 
documentação, para decidir se há condições de deferimento 
ou não. 

Deferido o processamento da recuperação judicial, 
o juiz, na mesma decisão, determinará as providências do 
artigo 5219. Esta decisão é e suma importância não só pelo 

                                                           
19 Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta 
Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo 
ato: 

I – nomeará o administrador judicial, observado o disposto no art. 21 
desta Lei; 

II – determinará a dispensa da apresentação de certidões negativas para 
que o devedor exerça suas atividades, exceto para contratação com o 
Poder Público ou para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais 
ou creditícios, observando o disposto no art. 69 desta Lei; 

III – ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o 
devedor, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos 
autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 
1o, 2o e 7odo art. 6o desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma 
dos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei; 

IV – determinará ao devedor a apresentação de contas demonstrativas 
mensais enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de 
destituição de seus administradores; 

V – ordenará a intimação do Ministério Público e a comunicação por 
carta às Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados e Municípios 
em que o devedor tiver estabelecimento. 

§ 1o O juiz ordenará a expedição de edital, para publicação no órgão 

oficial, que conterá: 

I – o resumo do pedido do devedor e da decisão que defere o 
processamento da recuperação judicial; 

II – a relação nominal de credores, em que se discrimine o valor 
atualizado e a classificação de cada crédito; 

III – a advertência acerca dos prazos para habilitação dos créditos, na 
forma do art. 7o, § 1o, desta Lei, e para que os credores apresentem 
objeção ao plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor nos 
termos do art. 55 desta Lei. 
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seu conteúdo de deferimento da recuperação, mas por ser o 
marco inicial do prazo de 60 (sessenta) dias para 
apresentação do plano de recuperação judicial. 

O plano de recuperação judicial será apresentado 
pelo devedor para apreciação pelos credores. Aqui se verifica 
claramente a presença do objetivo “9”, listado 
anteriormente, qual seja a ativa participação dos credores. 
Assume o juiz, neste caso, o papel de “sancionador” e eleva-
se a recuperação judicial ao patamar de negócio jurídico 
privado, bilateral, firmado entre partes20. Isso porque, cabe 
ao devedor e aos seus credores realinharem – via plano de 
recuperação – o novo formato de cumprimento das 
obrigações existentes. Nesta linha, Alexandre Alves 

                                                           
§ 2o Deferido o processamento da recuperação judicial, os credores 
poderão, a qualquer tempo, requerer a convocação de assembléia-geral 
para a constituição do Comitê de Credores ou substituição de seus 
membros, observado o disposto no § 2o do art. 36 desta Lei. 

§ 3o No caso do inciso III do caput deste artigo, caberá ao devedor 

comunicar a suspensão aos juízos competentes. 

§ 4o O devedor não poderá desistir do pedido de recuperação judicial 
após o deferimento de seu processamento, salvo se obtiver aprovação 
da desistência na assembléia-geral de credores. 

20 Em sentido contrário a esta afirmação, importa referir a doutrina de 
Jorge Lobo, que defende ser a recuperação judicial um instituto de 
Direito Econômico. Entende o doutrinador que não se trata de instituto 
de Direito Privado, eis que existem casos na lei falimentar que o plano é 
imposto aos credores, contra a vontade destes, quando, por exemplo, o 
juiz decide homologar o plano, desde que preenchidas as condições do 
artigo 58. A defesa pelo Direito Econômico, nas palavras do autor, se dá 
“(pela recuperação judicial) ser uma técnica, um instrumento, um meio 
de o Estado privilegiar, principalmente, o interesse comum econômico, 
de produtividade da economia, e de sua economicidade, pondo em 
segundo plano, no dizer de Radbruch, a justa equiparação entre as 
pessoas diretamente interessadas em determinadas relações 
econômicas”. LOBO, Jorge. Recuperação Judicial da Empresa. In: 
OLIVEIRA, Fatima Bayma de. Recuperação de Empresas – Uma 
Multipla Visão da Nova Lei. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006, p. 
21-23. 
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Lazzarini defende ser a recuperação mais que um processo 
judicial, mas sim um processo “negocial-empresarial, pois 
seu sucesso dependerá primordialmente não da tutela 
judicial, mas da capacidade da empresa em crise em negociar 
com seus credores, mostrando a eles a existência da 
possibilidade de superar a referida crise”21. 

O devedor poderá fazer constar no plano de 
recuperação obrigações vencidas e vincendas e valer-se de 
qualquer das formas previstas no artigo 5022 para sua 
recuperação. Importante referir que as “ideias” de 
recuperação trazidas pela lei não são taxativas, podendo o 
devedor apresentar qualquer outra que entenda mais 
pertinente ou viável para a sua condição, desde que não fira 
os requisitos gerais de validade23 impostos pela legislação 
civil brasileira, bem como limitações previstas na própria lei 
falimentar, a saber, prazo superior a 1 (um) ano para 
pagamento dos créditos derivados da legislação do trabalho 
ou decorrentes de acidentes de trabalho vencidos até a data 
do pedido de recuperação judicial e prazo superior a 30 
(trinta) dias para o pagamento, até o limite de 5 (cinco) 
salários-mínimos por trabalhador, dos créditos de natureza 
estritamente salarial vencidos nos 3 (três) meses anteriores 
ao pedido de recuperação judicial. Ainda deve o devedor 
observar duas situações que impõem limitação ao plano, 

                                                           
21 LAZZARINI, Alexandre Alves. Reflexões Sobre a Recuperação 
Judicial de Empresas. In: DE LUCCA, Newton; DOMINGUES, 
Alessandra de Azevedo. Direito Recuperacional – Aspectos Teóricos e 

Práticos. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 124. 

22 Constituem modalidades de recuperação sugeridas pela Lei a alteração 
de controle societário, o aumento de capital social, trespasse ou 
arrendamento do estabelecimento, cisão, incorporação, fusão ou 
transformação da sociedade, usufruto da empresa, administração 
compartilhada, entre outros. 

23 Art. 104, Código Civil Brasileiro. A validade do negócio jurídico 
requer: I - agente capaz; II - objeto lícito, possível, determinado ou 
determinável; III - forma prescrita ou não defesa em lei. 
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sendo a primeira no caso do plano prever a alienação de bens 
onerados com gravames, o titular da garantia deve anuir com 
a supressão ou substituição da mesma e, no caso de dívidas 
entabuladas em moeda estrangeira, sua conversão para a 
moeda nacional depende de expressa autorização do titular 
do crédito. 

Apresentado o plano, os credores terão prazo de 30 
(trinta) dias para manifestar as suas objeções em relação ao 
mesmo. Passado este prazo, sem qualquer manifestação, 
presume-se aprovado o plano. Havendo manifestação 
tempestiva dos credores contra o plano apresentado, 
convocará o juiz assembleia geral de credores. Na assembleia 
os credores serão divididos em quatro classes, conforme 
regra do artigo 41, quais sejam, titulares de créditos 
derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de 
acidentes de trabalho, titulares de créditos com garantia real, 
titulares de créditos quirografários, com privilégio especial, 
com privilégio geral ou subordinados e titulares de créditos 
enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno 
porte24. Para que o plano seja aprovado há a necessidade de 
aprovação de todas as classes. As classes, contudo, entre elas, 
votam de formas distintas: (1) quanto aos credores 
trabalhistas, a aprovação de se dá pela maioria dos presentes 
(chamado coloquialmente de “voto por cabeça”); (2) quanto 
aos credores com garantia real, a aprovação se dá pelo 
critério da dupla maioria, ou seja, maioria dos credores e dos 
créditos presentes; (3) quanto aos credores de créditos 
quirografários, com privilégio especial, com privilégio geral 
e subordinados, se aplica a mesma regra da dupla maioria; e 
(4) quanto aos credores enquadrados como microempresas 

                                                           
24 Os credores microempresários ou empresários de pequeno porte 
tiveram recentemente incluídos na lei alguns tratamentos diferenciados, 
através de alteração legislativa operada pela Lei Complementar 147 de 
2014. 
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e empresas de pequeno porte, aplica-se somente a regra da 
maioria dos presentes. 

Luiz Inácio Vigil Neto25 explica que a maioria 
simples em todas as contagens (ao total são seis: uma na 
classe 1, duas na classe 2, duas na classe 3 e uma na classe 4) 
resulta na aprovação do plano. Se o devedor perder em 
apenas uma contagem, ainda que vencendo nas demais, o 
plano será rejeitado. A decisão da assembleia de credores é 
soberana e, em não sendo aprovado o plano, a regra é que a 
empresa devedora tenha a sua falência decretada (artigo 56, 
§4º). No entanto, essa regra pode ser atenuada mediante a 
constatação pelo juiz de relevante função social26 da empresa 
devedora cumulado com os requisitos previstos no artigo 58. 
Nessa situação, o juiz poderá contrariar os interesses da 

                                                           
25 VIGIL NETO, Luiz Inácio. Teoria Falimentar e Regimes 
Recuperatórios: estudos sobre a Lei n. 11.101/05. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado Editora, 2008, p. 170-171 . 

26 Segundo Vigil, “na ideia de função social adotou-se o princípio de 
relevância do ente econômico em seu contexto social. Dessa forma, a 
função social não se mede por atividades sociais ou filantrópicas, mas 
pela importância da empresa no contexto de sua operação econômica, 
nacional, estadual, regional ou local, na geração de emprego e riqueza”.  
(VIGIL NETO, Luiz Inácio. Teoria Falimentar e Regimes 
Recuperatórios: estudos sobre a Lei n. 11.101/05. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado Editora, 2008, p. 173). Rachel Sztajn, em sentido 
complementar, ensina que “a função social da empresa só será 
preenchida se for lucrativa, para o que deve ser eficiente. Eficiência, 
nesse caso, não é apenas produzir os efeitos previstos, mas é cumprir a 
função despendendo pouco ou nenhum esforço; significa operar 
eficientemente no plano econômico, produzir rendimento, exercer a 
atividade de forma a obter os melhores resultados. Se deixar de observar 
a regra de eficiência, meta-jurídica, dificilmente, atuando em mercados 
competitivos, alguma empresa sobreviverá. Esquemas assistencialistas 
não são eficientes na condução da atividade empresária, razão pela qual 
não podem influir diante de crise, na sua recuperação”. (SZTAJN, 
Rachel. In: SATIRO, Francisco; PITOMBO, Antônio Sérgio A. de 
Moraes. Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência – 
Lei 11.101/2005 – Artigo por Artigo. 02 ed. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2007, p. 223-224). 
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assembleia geral e conceder a recuperação judicial. Caso não 
verifique função social do devedor ou ausente quaisquer dos 
elementos do artigo 58, a manutenção da decisão da 
assembleia é medida imperativa. 

Após a aprovação do plano, o mesmo será 
executado na medida em que estabelecido, constituindo 
título executivo judicial. Fabio Ulhoa Coelho27 atenta que 
embora, em princípio, o plano de recuperação é imutável, 
não se pode ignorar a necessidade de alteração do plano no 
curso de execução, por fatores que passam desde a alteração 
da situação econômica do devedor, até uma mudança no 
mercado alheia a sua vontade. Neste caso, afirma o autor, 
admite-se a alteração do plano, mediante anuência da 
assembleia geral de credores, mantendo-se as mesmas regras 
de votação do plano original. Caso o devedor descumpra o 
plano dentro do período de dois anos contados da concessão 
do regime recuperatório, poderá ter a sua falência decretada. 

Mesmo com essa breve descrição dos 
procedimentos da recuperação judicial se verifica com 
clareza que o legislador não perdeu oportunidades de inserir 
no texto normativo os objetivos precípuos da lei. Portanto, 
conclui-se, parcialmente, que o texto legislativo em relação a 
recuperação judicial é adequado ao que se esperava dele. 
Cabe agora apurar alguns pontos de tensão que permeiam os 
dispositivos atinentes a recuperação judicial, bem como a 
possível interferência deles no sucesso da recuperação das 
empresas. 

 
4. Pontos de Tensão em Relação à Recuperação 

Judicial. 
 

Sem a pretensão de se listar todas as tensões 
apontadas pela doutrina em relação à Lei 11.101/2005, 

                                                           
27 COELHO, Fabio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. v. 3, 14 ed., São 
Paulo: Saraiva, 2013, p. 443. 
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especialmente no que tange a recuperação judicial, tampouco 
de analisar detidamente se esses apontamentos são todos 
pertinentes ou não, cumpre evidenciar alguns tópicos que 
tem sido objeto de discussão no cenário brasileiro. Ressalte-
se, de início, que são inúmeros os comentários críticos em 
relação à Lei 11.101/ 2005, sendo impossível de serem todos 
listados em um trabalho deste tipo28. A escolha dos pontos 
que abaixo serão tratados se dá pela relação que os mesmos 
possam ter com a (in) eficácia da recuperação judicial. 

Antes, contudo, de se apontar os supostos 
problemas da legislação, importa referir as palavras de 
Newton de Lucca, professor de Direito Comercial da USP29:  

 

“Quero dizer, com tais considerações introdutórias, 
que o primeiro grande mérito do novo diploma legal 
que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a 
falência do empresário e da sociedade empresária há 
de ser, com toda certeza – não obstante algumas de 
suas notáveis contradições -, a sua própria 
existência.” 

 

                                                           
28 Somente para ciência do leitor, outros pontos que suscitam debates 
em relação a recuperação judicial são a cessão fiduciária de créditos e a 
liberação de travas bancárias, possibilidade de inclusão no plano dos 
créditos excluídos por força do artigo 49, §§3º e 4º, remuneração do 
administrador judicial e a reserva de 40%, cessão de crédito e direito de 
voto, novação recuperacional, representação dos credores trabalhistas 
na assembleia geral de credores, prorrogação dos prazos previstos na lei, 
nulidade ou anulabilidade das deliberações dos credores ou da 
Assembleia Geral de Credores, abuso do direito de voto, juízo universal 
da recuperação e conflito de competência, bloqueio online, entre outros. 
(TADDEI, Marcelo Gazzi. Os primeiros cinco anos da recuperação 
judicial no pais: dificuldades e controvérsias. Revista Jurídica 
Empresarial. Porto Alegre: IOB, v. 3, n. 15, jul/ago 2010, p. 51-89) 

29 DE LUCCA, Newton. Uma Reflexão Inicial. In: OLIVEIRA, Fatima 
Bayma de. Recuperação de Empresas – Uma Multipla Visão da Nova 
Lei. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006, p. 04. 



Ricardo Lupion Garcia (Org.) | 281 
 
 

 Compactua-se com o entendimento exposto, pois 
em que pese haver algumas questões pontuais que poderiam 
ter sido melhor tratadas na lei, a mesma está muito distante 
de defeitos graves que inviabilizem a sua aplicação ou o 
cumprimento de seus objetivos.  
 Um primeiro ponto de tensionamento que se destaca 
é suspensão de todas as ações e execuções que correm contra 
a empresa em recuperação, pelo prazo de 180 dias, e qual a 
abrangência deste benefício. Dispõe o artigo 06º que “a 

decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação 
judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções 
em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio 
solidário”. A problemática que envolve este artigo guarda 
relação com a sua limitação de previsão legislativa, mas 
também com a interpretação restritiva que a jurisprudência 
tem dado ao mesmo. 

Isso porque, quando é aprovado o plano de 
recuperação judicial pelos credores tem-se a novação das 
dívidas, ou seja, aquelas dívidas que forem objeto da 
negociação se transformam em novas obrigações, podendo 
ter valores, prazos e condições de pagamento alterados. 
Ocorre que, o sócio (ou outro garantidor qualquer) que era 
avalista da empresa em recuperação, por exemplo, não tem 
para si o benefício de suspensão das ações e execuções que 
eventualmente corram por conta deste aval. 

Assim, verifica-se que a dívida pode ser objeto de 
negociação no plano, mas o sócio (ou outro) que é garantidor 
da mesma pode estar sofrendo demanda judicial em virtude 
da mesma obrigação. O legislador não quis que esse 
benefício da suspensão se estendesse aos garantidores da 
empresa em recuperação (como o fez explicitamente através 
do art. 49, §01º), mas a jurisprudência poderia ter alargado o 
entendimento do artigo 06º, para estender esta suspensão 
também aos sócios (ou outros garantidores) que não são 
solidários por conta de questões societárias, mas sim, porque 
são devedores solidários por terem assumido como 
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garantidores em prol da empresa em recuperação. No 
entanto, não é este o entendimento do Superior Tribunal de 
Justiça:  

 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
NOVAÇÃO. CONDIÇÃO RESOLUTIVA. 
SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. 
1. A novação operada pelo plano de recuperação fica 
sujeita a condição resolutiva, nos termos do art. 61 
da Lei n.º 11.101/05. 
2. Não se suspendem as execuções individuais 
direcionadas aos avalistas de título cujo devedor 
principal é sociedade em recuperação judicial. 
3. Precedentes específicos desta Corte. 
4. Não apresentação pela parte agravante de 
argumentos novos capazes de infirmar os 
fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 
5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
AgRg no REsp 1334284 / MT, Ministro PAULO 
DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, 
publicado em 15/09/2014. 

 
 O problema decorrente deste posicionamento é que 
o garantidor pode pagar por dívida que mediante a novação 
da recuperação poderia ser redimensionada. E, ao fim, por 
conta do direito de regresso que costuma existir em favor 
dos garantidores pode a empresa em recuperação ter que 
arcar com obrigação superior àquela que poderia ter sido 
pactuada no plano. 
 Outro ponto a se destacar é a votação do plano de 
recuperação judicial. Sheila Cerezetti embora reconheça que 
a lei brasileira em momento algum privilegie a “recuperação 
a qualquer custo, pautando-se pela preferência 
reorganizativa quando se tratar de empresa viável”, chama a 
atenção para problemática criada pela lei quando reuniu nas 
classes de votação do plano de recuperação judicial credores 
com interesses diversos e que, ainda, podem receber 
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tratamento desigual (por previsão do plano de recuperação) 
no que tange a satisfação de seus créditos. Neste sentido 
alerta a doutrinadora que  

 

“é bem verdade que muitos dos casos de concessão 
de tratamento diferenciado entre credores de mesma 
classe envolvem ausência de isonomia entre credores 
que, muito embora reunidos em mesmo grupo por 
determinação legal, representam comunidade de 
credores distinta. Isso pode ser verificado, por 
exemplo, em planos que preveem formas de 
pagamento para credores financeiros distintas 
daquelas oferecidas a credores fornecedores quando 
todos eles detêm créditos quirografários”30.   

 
 Essa tensão pode gerar uma discussão dentro da 
própria classe e fazer com que determinada espécie de 
credores rejeite o plano dentro da classe – mesmo que seus 
colegas de classe queiram a aprovação do mesmo -, o que, 
dependo do número de credores e de quanto representam 
em créditos, pode levar a rejeição do plano na classe como 
um todo e impedir a continuidade da recuperação judicial 
(sem considerarmos nesta hipótese as possibilidades de 
recuperação por função social). 
 Outra questão que merece ser pontuada é trazida por 
Eduardo Secchi Munhoz31 que tece críticas em relação a 
previsão do artigo 58, que autoriza o juiz, com o 
preenchimento de alguns requisitos, a aprovar o plano de 

                                                           
30 CEREZETTI, Sheila Christina Neder. As Classes de Credores como 
Técnica de Organização de Interesses. In: TOLEDO, Paulo Fernando 
Campos Salles de; SATIRO, Francisco. Direito das Empresas em Crise: 
Problemas e Soluções. São Paulo: Quartier Latin, 2012, p. 371-375. 

31 MUNHOZ, Eduardo Secchi. In: SATIRO, Francisco; PITOMBO, 
Antônio Sérgio A. de Moraes. Comentários à Lei de Recuperação de 
Empresas e Falência – Lei 11.101/2005 – Artigo por Artigo. 02 ed. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 290-291. 
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recuperação, em contrariedade ao decidido pela assembleia 
geral. Explica o doutrinador que esta prática se assemelha ao 
cram down previsto na legislação norte-americana, sem 
contudo, que a legislação brasileira tenha observado os 
mesmo critérios para esta prática, que são unfair discrimination 
e fair and equitable. O primeiro critério diz repeito a proibição 
de oferecer tratamento diferenciado a credores que 
compõem a mesma classe (relação horizontal – situação 
semelhante à suscitada por Sheila Cerezetti) e o segundo à 
necessidade de respeito da hierarquia dos créditos (relação 
vertical), de modo que, exemplificativamente, não pode o 
plano prever o pagamento de classes menos privilegiadas 
sem a total quitação dos créditos das classes mais 
privilegiadas.  
 Veja-se que neste caso o credor trabalhista, por 
exemplo, poderia se sentir desincentivado com uma novação 
de seus créditos – respeitados os limites legais para este tipo 
de obrigação – ao saber que esta novação vai a benefício dos 
credores quirografários, que em uma decretação de falência 
seriam os sétimos na ordem de pagamento dos créditos, 
enquanto este credor trabalhista é o primeiro a ser pago 
(previsão do artigo 83). 
 Outro fator preocupante na análise da legislação é 
postura diligente e responsável que devedor e credores 
devem ter na elaboração e aprovação do plano de 
recuperação judicial. O devedor ao expor a sua situação de 
crise e apresentar proposta para a resolução da mesma deve 
ser honesto no sentido de revelar efetivamente quais são seus 
problemas, mesmo que isso signifique, por exemplo, uma 
alteração substancial dos administradores da empresa. 
Segundo relata Alexandre Alves Lazzarini32, são muitos os 

                                                           
32 LAZZARINI, Alexandre Alves. A Recuperação Judicial de Empresas: 
Alguns Problemas na sua Execução. Revista de Direito Bancário e do 
Mercado de Capitais, São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 10, n. 36, 
abr/jun 2007, p. 93-106. 
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casos de empresas que no momento da falência declaram 
problemas de má gestão; no entanto, ainda quando da 
recuperação, buscaram meios tão somente de pagar as 
dívidas, sem se preocupar efetivamente com a reestruturação 
da empresa.  
 O devedor não é o único responsável por esta 
situação. Como já visto, a tarefa de aprovar o plano de 
recuperação judicial é dos credores e os mesmos devem 
guardar a mesma diligência na apreciação do plano, 
verificando se os meios propostos para recuperação, pelo 
devedor, serão eficazes. Lazzarini salienta que há uma 
mentalidade individualista que assombra o processo de 
recuperação, onde devedor, credores, advogados e demais 
partícipes tentam cada um resolver os “seus problemas”, 
esquecendo-se que a recuperação judicial instaura um juízo 
coletivo, onde os interesses de todos devem confluir e os 
problemas, por consequência, passam a ser os “nossos 
problemas”.  
 As situações listadas são enfrentadas já com a 
recuperação em curso e tem como consequência mais 
nefasta a empresa em recuperação a não aprovação do plano, 
com a convolação da recuperação judicial em falência (artigo 
73). No entanto, ao nosso sentir, o problema maior das 
empresas em crise, não são as eventuais impropriedades da 
legislação falimentar, mas sim, os acontecimentos pregressos 
ao pedido de recuperação.  
 

5. Pode-se falar em (in) eficácia da Recuperação 
Judicial? 

 
A matéria jornalística motivadora desta pesquisa, 

publicada pela Revista Exame, no dia 19/12/2013, anuncia 
em seu título que somente 01% das empresas que 
ingressaram com recuperação judicial no Brasil desde a 
entrada em vigor da lei, conseguiram sair do processo 
devidamente recuperadas. 



286 | 10 anos da Lei de falências e Recuperação judicial de empresas 
 
 

Relata a matéria que pouco mais de 10% das 
empresas faliram durante o processo de recuperação e as 
demais ainda continuam em “estado de recuperação”. São 
feitas críticas em relação aos prazos de duração da 
recuperação, ao aparato necessário para operá-la, 
especialmente no que tange a figura – e remuneração - do 
administrador judicial, profissional nomeado pelo juiz que 
deverá conduzir o processo de recuperação. A reportagem 
não traz dados mais concretos sobre as empresas que ainda 
continuam em recuperação, tampouco sobre os motivos 
pelos quais foi decretada a falência daquele percentual de 
10% da amostra. Tentou-se acesso a pesquisa para analise 
mais acurada de sua metodologia, sem que se tivesse êxito. 
Deve-se ressaltar a dificuldade de obtenção de tais dados, 
tendo em vista que as empresas que ainda continuam em 
recuperação não informam o verdadeiro andamento das 
mesmas, o que dificulta análises deste tipo. 

No entanto, a valia dessa reportagem está em lançar 
um olhar crítico para questões que ultrapassam eventuais 
problemas legislativos e que podem ser os verdadeiros 
problemas de insucesso da recuperação judicial. 

O primeiro deles e, que no nosso sentir, é o mais 
grave é o pedido tardio de recuperação33. A história 
normalmente é a mesma: o empresário percebe a sua 
instabilidade financeira aproximadamente um ano antes do 
ponto limítrofe. O inadimplemento de obrigações torna-se 
uma constante: primeiro os impostos, depois fornecedores 
“menos necessários”, após os fornecedores “mais 
indispensáveis” e verbas trabalhistas “menos aparentes”. 
Paralelamente a isso, inicia-se um processo de 
endividamento junto à instituições financeiras e quando 

                                                           
33 Neste sentido LAZZARINI, Alexandre Alves. A Recuperação Judicial 
de Empresas: Alguns Problemas na sua Execução. Revista de Direito 
Bancário e do Mercado de Capitais, São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 
10, n. 36, abr/jun 2007, p. 103. 
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estas não mais concedem crédito pela inadimplência, 
recorre-se a faturizadoras e agiotas. Não é raro que neste 
estágio a empresa esteja fazendo emissão de títulos de 
créditos sem lastro de qualquer relação obrigacional 
(comumente chamados de “títulos frios”), para possibilitar 
as operações de crédito junto às instituições financeiras e às 
faturizadoras.  

Até que, chega o fatídico dia: normalmente é em 
um 04º dia útil do mês34. No dia seguinte, deve-se pagar os 
salários dos funcionários e não há caixa para isso. O 
empresário, então, procura seu advogado, para ingressar 
imediatamente com uma recuperação judicial. Infelizmente, 
tarde demais. 

Retoma-se os objetivos da legislação para justificar 
a inadequação da recuperação para casos como esse: manter 
no mercado as empresas recuperáveis e retirar do mercado 
aquelas que não possuem possibilidade de recuperação. 

É dever do empresário cumpridor de suas 
obrigações e merecedor de permanecer no mercado não ficar 
inerte diante das crises financeiras que acometem a sua 
empresa, devendo tomar medidas imediatas para a sua 
recuperação, se este for o interesse. Ou então, tratar de 
promover a liquidação de seu ativo, para pagamento do 
passivo e o encerramento das atividades. A prorrogação do 
pedido de recuperação ou da tomada de qualquer outra 
medida no sentido de reestruturar a empresa, inclusive, pode 
configurar uma infração ao dever de diligência35 inerente a 
todos os administradores de empresas, bem como desídia 

                                                           
34 No Brasil, em regra, os salários devem ser pagos até o 05º dia útil do 
mês subsequente a prestação de serviços. 

35 A legislação brasileira possui previsão expressa sobre o dever de 
diligência dos administradores na Lei 6.404/1976, que trata das 
Sociedades Anônimas: “Art. 153. O administrador da companhia deve 
empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo 
homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus 
próprios negócios.” 
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dos sócios, se estes não foram os administradores. E a pena 
para esta inércia, infelizmente, vai ser paga pela empresa, 
figura que deve ser dissociada da pessoa de seus sócios e/ou 
administradores. 

Vários podem ser os motivos da tomada tardia da 
decisão de recuperação. Pode-se pensar em questões mais 
subjetivas como a dificuldade de assumir o estado de crise e, 
por consequência, o fracasso na condução dos negócios ou 
ainda, por razões mais objetivas, como o fato da resistência 
das instituições financeiras em conceder crédito para 
empresas em recuperação, bem como a restrição de várias 
empresas em contratar com outras que estão se submetendo 
ao regime recuperatório. 

No entanto, independente do motivo, protelar a 
recuperação não vai solucionar o problema. Muito pelo 
contrário, os benefícios alcançados pelo legislador podem 
ser o “respiro” que a empresa precisa para se reerguer e 
solidificar a sua posição mercadológica. 

Atenta-se, contudo, a um segundo problema que 
está se verificando com o manejo do instituto, que vem 
sendo tratado pela doutrina como “indústria da 
recuperação”36. Essa “indústria” pode ser vista por dois 
aspectos: (1) a empresa não tem mais condições de se 
recuperar, sendo a falência a sua melhor alternativa, mas 
mesmo assim, ingressa com pedido de recuperação e conduz 
aprovação de plano inexequível, com intuito de protelar a 
falência (em algumas situações, inclusive, para benefícios 
escusos de sócios e administradores); (2) a empresa não tem 
problemas financeiros condizentes com uma recuperação 
judicial, mas ingressa com o pedido para beneficiar-se da lei, 
seja com a suspensão das ações e execuções pelo prazo de 

                                                           
36 Neste sentido, palestra proferida pelos Professores Fabio Ulhoa 
Coelho, Luiz Fernando Paiva e Márcio Guimarães no IV Congresso 
Brasileiro de Direito Comercial, realizado nos dia 10 e 11 de abril de 
2014, em São Paulo. 
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180 dias, seja para forçar uma renegociação com seus 
credores, com intuito de auferir vantagens.  

Obviamente que se constata que nessas situações 
se está diante de utilização indevida do instituto, 
configurando-se um exercício abusivo em relação ao direito 
conferido pelo legislador. No entanto, essas posturas têm 
repercussões sérias no mercado, pois acabam por 
desacreditar o instituto e levar os credores a posições mais 
conservadoras, seja na contratação com empresas em 
recuperação (como se falou anteriormente há restrições por 
parte das empresas neste tipo de negociação), seja na própria 
aprovação do plano de recuperação.  

Assim, a questão da eficiência ou não da 
recuperação judicial, pelos aspectos aqui abordados parece 
estar dissociada das previsões legislativas que, como se 
verificou, possui pontos controvertidos, mas nada que possa 
ter tão lesivo quanto o manejo, por vezes indevido, pelos 
empresários do instituto da recuperação. 

 
6. Considerações Finais.  

 
Buscou-se neste ensaio verificar a (in) eficácia do 

instituto da recuperação judicial, previsão legislativa 
relativamente recente no ordenamento jurídico brasileiro. 
Fez-se, introdutoriamente, dois questionamentos, a saber: se 
existe (in) eficácia do instituto e, em existindo, se esta pode 
ser imputada à legislação ou a outros fatores alheios a esta. 
Para aproximação do tema, discorreu-se brevemente sobre o 
histórico do direito falimentar no Brasil, relatando-se o 
intuito do legislador com a promulgação da Lei 11.101/2005 
de se adequar as novas tendências mundiais em matéria de 
regulação da empresa em crises. Após se expor os objetivos 
da lei e explanar o procedimento da recuperação judicial, 
destacou-se alguns pontos de tensão existentes em relação a 
nova legislação. Especificamente sobre o objeto desta 
pesquisa, chega-se às seguintes conclusões: 
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a) Utilizando-se da análise da doutrina e da experiência 
na advocacia empresarial, entende-se que a legislação não 
apresenta falhas graves que possam inviabilizar a 
recuperação das empresas, tampouco o cumprimento dos 
objetivos propostos pela própria lei. Existem, sim, questões 
pontuais que podem ser amadurecidas pela própria atuação 
jurisdicional, ou pela revisão pontual de alguns dispositivos 
da lei, o que tende a ocorrer com o manejo da legislação; 
b) Verifica-se, no entanto, que os obstáculos da 
recuperação estão à margem da lei e podem ser impostos 
pela má utilização do instituto, com a formação da chamada 
“indústria da recuperação judicial” ou pela inércia das 
empresas devedores em iniciar o processo de recuperação, 
ensejando assim, as chamadas recuperações tardias. 

É difícil se fazer conclusões definitivas sobre a 
legislação, pois a mesma é nova, bem como pelo fato de não 
se saber os estado das empresas que ainda estão em processo 
de recuperação. Resta aos operadores do direito acompanhar 
as movimentações das recuperações finalizadas e das 
necessidades das empresas no cenário econômico, este sim, 
grande determinante de comportamentos empresariais, seja 
por parte dos empresários, seja por parte dos poderes 
legislativo e judiciário. 
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João Paulo Atílio Godri3 

 
 

1. Introdução 
 
A Lei 11.101/2005 está vigente no Brasil há tempo 

suficiente para ter despertado o interesse daqueles que de 
alguma forma tem suas atividade profissionais relacionadas 
ao sistema imposto pelo legislador para ser aplicado à 
empresa em dificuldade. As questões mais relevantes são 
aquelas voltadas à análise da adequação das normas à 
realidade prática enfrentada pelas empresas que vivenciam 
uma crise econômico-financeira. 

No interior da disciplina recuperacional e 
falimentar merece especial atenção aquela voltada à 
microempresa e à empresa de pequeno porte. A par do 
mandamento constitucional de tratamento diferenciado às 

                                                           
1 Artigo desenvolvido no âmbito do projeto Regulação de Riscos 
Empresariais no âmbito da atividade de Pesquisa & Desenvolvimento 
para a Inovação (Chamada Pública 21/2012) da Fundação Araucária de 
Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Paraná. 

2 Pontifícia Universidade Católica  do Paraná. Universidade Federal do 
Paraná.marcia.ribeiro@pucpr.br 

3 Pontifícia Universidade Católica do Paraná. jp_godri@hotmail.com 
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microempresas e empresas de pequeno porte, o legislador 
falimentar instituiu o denominado Plano (Especial) de 
Recuperação Judicial para Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte, estabelecendo, ao menos em teoria, 
condições mais favoráveis à viabilizar a superação da crise 
destas empresas. 

No esforço de estabelecimento de políticas 
públicas em prol do micro e pequeno empresário, a Lei 
Complementar 147/2014 impõe mudanças institucionais 
voltadas a essa classe empresarial, alterando e atualizando 
vários normativos, inclusive artigos da Lei 11.101/2005. 

É neste contexto que o capítulo se propõe a 
enfrentar, a partir do pensamento de Douglas North, as 
condições de eficiência da Lei Complementar 147/2014 em 
relação à Lei 11.101/2005 e às mudanças promovidas na 
seção destinada ao tratamento jurídico atribuído ao plano de 
recuperação judicial para microempresa e empresa de 
pequeno porte. 

  
2. A importância da Lei 11.101/2005: Breves 
apontamentos 

 
Tendo completado 10 (dez) anos de vigência no dia 

08 de junho de 2015, a Lei 11.101/2005 representa um 
marco na legislação empresarial brasileira. A par do 
reconhecimento constitucional quanto à importância do 
agente privado, pelo exercício da atividade empresarial, para 
o desenvolvimento econômico e social – a consagração da 
livre iniciativa tanto como fundamento da República 
Federativa (art. 1°, IV), como da própria ordem econômica 
(art. 170, caput)4 dão conta dessa assertiva –, a nova lei de 

                                                           
4 RIBEIRO, Marcia Carla Pereira et. al. A Concorrência no Setor de 
Bebidas Frias. In: RIBEIRO, Marcia Carla Pereira; ROCHA JÚNIOR 
(Coord). Concorrência e Tributação no Setor de Bebidas Frias. 
Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 137. 
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falências e recuperação judicial tratou de reestruturar o 
procedimento de enfrentamento da crise econômico-
financeira, estatuindo o princípio da preservação da empresa 
como elemento fundante dessa nova ordem. 

A mudança do tratamento jurídico imposto à 
empresa em dificuldade se fazia necessária, como há muito 
requisitava Nelson ABRAÃO5. A reforma da lei falimentar 
teve como inspiração alinhavar a Lei nacional com as 
melhores técnicas e práticas adotadas internacionalmente, a 
fim de estimular o investimento, o crédito e o emprego no 
Brasil6.  

Em relação às empresas com possibilidade de 
manutenção no mercado, o instituto da recuperação judicial 
é a nova face dessa restruturação7, cujos objetivos são  
definidos no art. 47 da Lei 11.101/2005, nestes termos: 

 
“A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a 
superação da 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, promovendo, assim, a 
preservação da empresa, sua função social e o 
estímulo à atividade econômica”. 

 

                                                           
5 Segundo ABRAÃO, se fazia premente “a edição de uma Lei que desse 
margem ao processo de recuperação da empresa”. (in Curso de Direito 
Falimentar. São Paulo. Saraiva, 1985, p. 186). 

6 LISBOA, Marcos de Barros et. al. A Racionalidade Econômica da 
Nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas, in Direito 
Falimentar e a Nova Lei de Falências e Recuperação de 
Empresas, Luiz Fernando Valente de Paiva (Coord.), São Paulo: 
Quartier Latin, 2005, p. 41. 

7 Ainda que, por certo, a Lei 11.101/2005 também tenha otimizado o 
procedimento de falência, especialmente pela nova feição conferida aos 
bens, ativos e recursos da empresa, destacados no art. 75 do lei, no 
sentido de serem maximizados. 
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A crise econômica do empresário passa a ser 
entendida como um problema não somente do devedor. A 
alternativa da falência, como única medida viável para 
liquidar os bens e solver total ou parcialmente os créditos, 
não se mostra a opção mais adequada quando considerados 
os efeitos decorrentes do exercício da atividade empresarial 
e o papel das empresas para o desenvolvimento econômico 
e social. Além do empresário, a superação da crise interessa 
de perto aos credores, empregados e ao Estado8, que devem 
atuar num sistema de cooperação que possa contribuir para 
o restabelecimento do equilíbrio econômico-empresarial. 

A falência, por sua vez, permanece como alternativa, 
já que não se pode defender a preservação da empresa 
inviável, o que representaria uma garantia de eternização do 
empresário no mercado9 distanciada da realidade e dos 
critérios inerentes aos espaços de negociação, da 
permanência do agente econômico como resultado de sua 
habilidade negocial e da criação de diferenciais competitivos.  

A recuperação judicial deve ser considerada a opção 
mais recomendável exclusivamente em relação à empresa 
que demonstrar condições de soerguimento, que possa 
viabilizar-se no contexto de funcionamento do mercado. Já  
o regime falimentar, ao contrário, deverá incidir nas demais 
hipóteses, até porque há no sistema ferramentas voltadas à 
minimizar o impacto resultante do encerramento da 
atividade do empresário, especialmente quando se considera 
a possibilidade de alienação de ativos organizados, 
desonerados das obrigações do empresário falido, cujo 
resultado poderá será, desta forma, otimizado, e direcionado 

                                                           
8 MAMEDE, Gladston. Direito Empresarial Brasileiro: Falência e 
Recuperação de Empresas. São Paulo: Atlas, 2010, p. 202. 

9 NITSCHKE JÚNIOR, Ademar. A atividade Empresarial no Brasil 
e a Ordem Econômica na Constituição Federal de 1988 – A 
necessária harmonia para a promoção do desenvolvimento 
econômico e redução das desigualdades sociais. 2008. 186 f. 
Dissertação de Mestrado. Centro Universitário Curitiba, Curitiba, 2008. 
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ao pagamento dos credores. Ao mesmo tempo, ao privilegiar 
a alienação de ativos organizados, a Lei de Falências favorece 
a manutenção ou retomada da atividade econômica pelas 
mãos de outro empresário, mais hábil10. 

Marcia Carla Pereira RIBEIRO e Marcelo M. 
BERTOLDI sintetizam esta mudança de perspectiva 
introduzida pela nova legislação, inserida no contexto de 
mercado: 

 
“O foco primordial da nova lei deixa de ser a 
satisfação dos credores e se desloca para um patamar 
mais amplo: a proteção jurídica do mercado, o qual, 
desenvolvendo-se de modo sadio, potencialmente 
atua em benefício da sociedade como um todo e do 
crescimento econômico do País. O princípio da 
preservação da empresa, sua função social e o 
estimulo à atividade econômica figuram como 
cânones interpretativos expressamente previstos no 
texto legal (art. 47), tornando imperativa a 
manutenção do agregado empresarial sempre que 
possível e viável ao bom funcionamento do 
mercado”11. 

 
Em que pese a mudança paradigmática e relevância 

reconhecida ao papel da empresa para a sociedade humana, 
nesses dez anos de vigência, como não poderia deixar de se 
esperar de um conjunto de normas complexas e específicas, 
como o é a Lei 11.101/2005, algumas incongruências podem 
ser identificadas.  

No campo da recuperação, uma das críticas mais 
contundentes volta-se às travas bancárias, quando cotejadas 
com o princípio da preservação da empresa (art. 49, §3° 

                                                           
10 LISBOA, Marcos de Barros et. al. Op. cit., p. 43. 

11 RIBEIRO, Marcia Carla Pereira; BERTOLDI, Marcelo M. Curso 
Avançado de Direito Comercial. 7ª edição. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2013, p. 489. 
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enumera os contratos que não são atingidos pela 
recuperação e que, portanto, são dotados de importante 
privilégio em relação aos negócios atingidos), ou a 
determinação legal de apresentação de certidões negativas 
tributárias para a homologação do plano de recuperação 
judicial (art. 57) – sendo notório que uma empresa apta a 
pedir recuperação terá invariavelmente obrigações 
tributárias pendentes o que, em tese, inviabilizaria a 
concessão da recuperação.  

Outro assunto polêmico está, e este e o propósito 
específico deste capítulo, na análise da eficácia das diretrizes 
voltadas ao Plano de Recuperação Judicial para 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (arts. 70, 71 e 
72). 

Nos pontos em que a norma se mostra inadequada 
ou inoperante em relação aos objetivos pretendidos, caberá 
à doutrina, à jurisprudência e ao legislador, buscar soluções 
e novas alternativas. 

É neste contexto que se insere a Lei Complementar 
147/2014, no que diz respeito às alterações trazidas à Lei de 
Falências, como uma sonora tentativa de conferir 
aplicabilidade ao plano de recuperação judicial para micro e 
pequenas empresas, procedimento especial estabelecido pelo 
legislador falimentar em decorrência do mandamento 
constitucional de favorecimento às Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte (art. 170, IX, da CF/88).  

Oriunda de uma política de supervalorização das 
micro e pequenas empresas, como adiante será abordado, a 
Lei Complementar 147/2014 inspira reflexões críticas 
quanto à sua efetividade, no que se refere aos resultados 
pretendidos. No que diz respeito à Lei Falimentar, comprova 
a necessidade do constante trabalho de aperfeiçoamento 
normativo do sistema legal voltado a falências e recuperação 
judicial. 

Em que pese os desafios, como apontam Luis Felipe 
SALOMÃO e Paulo Penalva SANTOS, a Lei 11.101/2005 
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apresenta-se como um normativo moderno e alinhado ao 
que melhor se pratica em termos de direito comparado, 
tendo por grande desafio a manutenção do “equilíbrio entre 
o interesse social com o soerguimento da empresa, a 
satisfação dos credores e o respeito aos direitos do 
devedor”12, desafio este que deve ser perseguido por aqueles 
que almejam um direito empresarial-recuperacional-
falimentar, de fato eficiente, aplicável e seguro. 

 
3. A política de (super)valorização das microempresas 
e empresas de pequeno porte no Brasil 

 
A importância das microempresas e empresas de 

pequeno porte para o Brasil é mais do que reconhecida por 
todos os setores da sociedade. Inúmeras pesquisas dão conta 
da relevante participação das micro e pequenas empresas no 
cenário econômico brasileiro, seja pela geração de empregos, 
pelo número de empreendimentos e, mesmo, pela 
participação no Produto Interno Bruto brasileiro (PIB). 

A título de exemplificação, de acordo com o 
SEBRAE, as microempresas e empresas de pequeno porte 
empregaram, em 2011, 13,1 milhões de trabalhadores 
formais. As microempresas empregaram mais no setor de 
Serviços e do Comércio, enquanto as empresas de pequeno 
porte empregaram mais no setor de Comércio do que no 
setor de Serviços13. Neste mesmo sentido, a Secretaria da 

                                                           
12 SALOMÃO, Luis Felipe; SANTOS, Paulo Penalva. A Lei de 
Recuperação Judicial e a questão fiscal. Valor Econômico, 2015. 
Disponível em: <http://www.valor.com.br/legislacao/3906176/dez-
anos-da-lei-de-recuperacao-de-empresas> Acesso em 24.ago.2015.  

13 SEBRAE. A Evolução das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte de 2009  2012 – Brasil. Junho de 2014. Disponível em 
<www.sebrae.com.br/estudos-e-pesquisas> Acesso em 25. nov. 2015. 
Como se trata de um estudo com base em séries históricas, os dados 
disponíveis foram levantados em 1986, 2001 e 2011, o que leva a crer 
que a provável nova série história englobará os anos de 2017 a 2020. 

http://www.valor.com.br/legislacao/3906176/dez-anos-da-lei-de-recuperacao-de-empresas
http://www.valor.com.br/legislacao/3906176/dez-anos-da-lei-de-recuperacao-de-empresas
http://www.sebrae.com.br/estudos-e-pesquisas
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Micro e Pequena Empresa14 identificou que no ano de 2011 
as empresas15 de pequeno porte representaram 99% dos 
estabelecimentos em atividade, sendo responsáveis por 
51,6% dos empregos privados não agrícolas no país, bem 
como por 40% da massa de salários16. 

Levando-se em conta a participação no PIB, o 
mesmo SEBRAE, considerando o período de 2009 a 2011, 
apontou que a contribuição das micro e pequenas empresas 
na formação do Produto Interno Bruto (PIB) dos serviços é 
de 36,2%, sendo responsáveis pela alocação de 44% do 
pessoal ocupado. No setor de comércio os números são 
ainda mais interessantes: cerca de 70% do pessoal ocupado 
está alocado nas microempresas e empresas de pequeno 
porte, sendo a contribuição ao PIB do comércio no 
percentual de 53,4%. No setor industrial, ainda que 95% das 
empresas envolvidas neste setor sejam micro e pequenas 

                                                           
14 Secretaria ministerial então criada pela Presidência da República, por 
meio  da Lei 12.792/2013, fruto da política de (super)valorização do 
segmento empresarial analisado. Em vista da reforma ministerial 
operada em 2015 pela Presidência da República,  a Secretaria da Micro e 
Pequena Empresa perdeu o status de Ministério de Governo e passou a 
integrar uma nova pasta ministerial, a Secretaria de Governo da 
Presidência da República, sob  a denominação de Secretaria Especial da 
Micro e Pequena Empresa, conforme Lei 13.266, de 5 de abril de 2016, 
(Conversão da Medida Provisória 696 de 2015),  regulamentada pelo 
Decreto 8.589, de 26 de novembro 2015. 

15 O termo empresa neste trabalho será utilizado em sua acepção técnica, 
entendida como “a atividade desenvolvida pelo empresário, sujeito de 
direito”. E continuam: “é a materialização da iniciativa criadora do 
empresário, da projeção patrimonial de se trabalho de organização dos 
distintos fatores produtivos. Repita-se, empresa é a atividade 
desenvolvida pelo empresário”. (RIBEIRO, Marcia Carla Pereira; 
BERTOLDI, Marcelo M. Curso Avançado de Direito Comercial. 7ª 
edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 54 et. seq.). 

16 Tratamento Diferenciado às Micro e Pequenas Empresas: 
Legislação para Estados e Municípios – Atualizações no Estatuto 
Nacional da Micro e Pequena Empresa. Secretaria da Micro e 
Pequena Empresa: Presidência da República. Brasília, 2013. 
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empresas, a alocação de pessoal ocupado corresponde as 
42%, com contribuição ao PIB de 22,5%, sendo a baixa 
participação no PIB nessa atividade explicada pela 
composição de médias e grandes empresas, com receitas 
médias mais elevadas17.  

Em termos legislativos, especialmente pós-
restabelecimento da democracia, desde a Emenda 
Constitucional n° 6, de 1995 é deferido às empresas de 
pequeno porte previsão de tratamento favorecido, com a 
inserção de tal favorecimento no rol dos princípios 
fundantes da ordem econômica e financeira (art. 170, IX). 
Vale dizer, em consonância com o já referido 
reconhecimento da importância do agente privado para o 
desenvolvimento econômico e social, parece clara a 
preocupação do Estado em fixar condições que permitam o 
exercício concomitante da atividade empresarial por meio da 
pequena, da média e de grande empresa, observando-se a 
realidade de mercado e a capacidade funcional dos agentes18. 

Não obstante a existência de sucessivas leis 
esparsas conferindo tratamento à microempresa e à empresa 
de pequeno porte19, foi com a promulgação da Lei 

                                                           
17 SEBRAE. Participação das Micro e Pequenas Empresas na 
Economia Brasileira. Julho de 2014. Disponível em 
<www.sebrae.com.br/estudos-e-pesquisas> Acesso em 25.mai.2015. 

18 Neste sentido, o art. 179 da Constituição de 1988: “A União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às microempresas e às empresas de 
pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a 
incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, 
previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei”. 

19 Acerca da perspectiva histórica da legislação de microempresa e 
empresa de pequeno porte no Brasil: Madian Luana BORTOLOZZI e 
Schaiane Nair GUTIERRES, em “O enquadramento jurídico das 
microempresas e seus reflexos sócios econômicos” (Revista de Direito 
Empresarial. Belo Horizonte: Fórum, ano 9, n.3, set./dez. 2012, p. 71-
91) e Renaldo Limiro DA SILVA e Alexandre LIMIRO, em “Manual 
do Supersimples – Comentários à Lei Geral das Microempresas e 

http://www.sebrae.com.br/estudos-e-pesquisas
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Complementar 123/2006 (10 anos após a edição da EC n° 
6/1995, portanto) que foi instituído o Estatuto Nacional da 
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, responsável 
pela unificação da legislação, motivo pelo qual a referida 
legislação é considerada a primeira, e, consequentemente, o 
marco da política pública do tratamento especial 
preconizado no art. 170, IX, da Constituição Federal20. 

Segundo Gladston MAMEDE, a Lei 
Complementar 123/2006, além de definir as condições para 
o enquadramento de microempresa e empresa de pequeno 
porte, estabelece uma série de normas gerais acerca da 
apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
Estabele um regime único de arrecadação, tratamento 
específico para o cumprimento das obrigações trabalhistas e 
previdenciárias, acesso ao mercado, preferência nas 
aquisições de bens e serviços pelos Poderes Públicos, 
políticas para o acesso ao crédito e à tecnologia, facilitação 
para o registro dos atos constitutivos, alterações e extinção, 
legitimidade ativa para propositura de ação perante o Juizado 
Especial, dentre outros21.  

Especificamente quanto às condições para 
obtenção do enquadramento, o art. 3° da legislação 
complementar sedimenta: no caso de microempresa, o 
empresário, a sociedade simples e a sociedade empresária 
devem auferir, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou 
inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); no 

                                                           
Empresas de Pequeno Porte (Lei Complementar 123/2006)” 
(Juruá: Curitiba, 2007, p. 23-28).  

20 CUNHA, Carlos Leony Fonseca da Cunha et al. Tratamento 
Diferenciado às Micro e Pequenas Empresas: Legislação para 
Estados e Munícipios. Secretaria da Micro e Pequeno Empresa da 
Presidência da República. Departamento de Racionalização das 
Exigências Estatais – DREE: Brasília, 2013, p. 13. 

21 MAMEDE, Gladston. Manual de Direto Empresarial. 8.ed. São 
Paulo: Atlas, 2013, p. 24. 
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caso de empresa de pequeno porte, devem auferir, em cada 
ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 
(trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 
3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).  

É interessante notar, porém, que a verificação da 
receita bruta do empresário não é o único requisito para o 
enquadramento como microempresa ou empresa de 
pequeno porte22. O § 4°, do art. 3° da Lei Complementar 
123/2006, apresenta outras condições para viabilizar o 
enquadramento do empresário, merecendo destaque o 
regramento previsto nos incisos I, II e III do dispositivo: não 
poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado, 
para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica de cujo capital 
participe outra pessoa jurídica, ou que seja filial, sucursal, 
agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com 
sede no exterior, ou, ainda, de cujo capital participe pessoa 
física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de 
outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado, 
desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de receita 
bruta. 

Preocupou-se o legislador complementar, 
portanto, em fixar critérios que coíbam que agentes 
econômicos com condições de desenvolver atividade 
produtiva empresarial em maior escala usufruam do 
tratamento diferenciado, o que poderia obstar o acesso ao 
mercado daqueles que, efetivamente, necessitam de tal 
benesse 23.   

A segunda grande política pública voltada à 
microempresa e à empresa de pequeno porte veio a ser 
implementada em 28 de março de 2013, com a promulgação 
da Lei 12.792/2013, que instituiu a Secretaria da Micro e 

                                                           
22 MAMEDE, Gladston. Op. cit., p. 25. 

23 Registre-se que a Lei Complementar 123/2006 continua em plena 
vigência, tendo sido  atualizada pela promulgação da Lei Complementar 
147/2014, como adiante será trabalhado. 
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Pequena Empresa, inserida no rol dos Ministérios do 
Governo Federal, mas que perdeu seu status ministerial em 
2015. 

A criação da Secretaria da Micro e Pequeno 
Empresa consagrou as disposições da Lei Complementar 
123/2006 e demonstrou que o governo brasileiro voltava-se 
à sedimentação de um cenário favorável ao exercício da 
atividade empresarial por microempresas e empresas de 
pequeno porte, tendo como pano de fundo a busca pelo 
desenvolvimento econômico e social. Segundo se depreende 
da redação do art. 24-E da Lei 10.683/2003 2003 (revogada 
pela Lei 13.266/2016, fruto da conversão da Medida 
Provisória 696/2015), conferida pela Lei 12.792/2013, o 
Estado atuaria na formulação, coordenação e articulação (i) 
de políticas e diretrizes para o apoio à microempresa e à 
empresa de pequeno porte, de seu fortalecimento, expansão 
e formalização; (ii) de programas de incentivo e promoção 
de arranjos produtivos locais relacionados às microempresas 
e empresas de pequeno porte e de promoção do 
desenvolvimento da produção;  (iii) de programas e ações de 
qualificação e extensão empresarial voltadas à microempresa 
e à empresa de pequeno porte; (iv) de programas de 
promoção da competitividade e inovação voltados à 
microempresa e empresa de pequeno porte;  (v) de 
Programas de Apoio às Empresas de Pequeno Porte; (vi) e 
de incentivo à participação da microempresa e da empresa 
de pequeno porte nas exportações brasileiras de bens e 
serviços e sua internacionalização. 

Verifica-se, portanto, que a Lei 12.792/2013 
estabelecia conteúdo essencialmente programático, 
constituindo a Secretaria da Micro e Pequena Empresa a 
grande força motora a viabilizar os objetivos prescritos, que 
são bastante claros: elevar o grau de legalização e da taxa de 
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sobrevivência das microempresas e empresas de pequeno 
porte após 5 anos24. 

Com a reforma ministerial de 2015 promovida pela 
Presidência da República25 retirou-se da Secretaria da Micro 
e Pequena Empresa o status de Ministério de Governo, a qual 
passou a integrar uma nova pasta ministerial, a Secretaria de 
Governo da Presidência da República, sob a denominação 
de Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa. 

A nova Secretaria incorporou as funções de três 
ministérios extintos, quais sejam (i) a Secretaria de Relações 
Institucionais (SRI), (ii) o antigo Gabinete de Segurança 
Institucional (GSI) e (iii) a Secretaria da Micro e Pequena 
Empresa, criada pela referida Lei 12.792/2013. O Decreto 
8.589, de 26 de novembro 2015, disciplinou tal 
restruturação, revogando expressamente o Decreto 
8.001/2013 (que regulamentava a Lei 12.792/2013). 

Especificamente quanto à nova formatação da 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa, os arts. 16 
a 20, do Anexo I, do Decreto 8.589/2015, mantiveram as 
mesmas configurações estabelecidas pelo revogado Decreto 
8.001/2013, reafirmando a competência Departamento de 
Registro Empresarial e Integração (DREI) para o exercício 

                                                           
24 A Secretaria da Micro e Pequena Empresa trabalha na adoção de 
medidas para dar concretude aos programas estabelecidos na Lei 
12.792/2013, merecendo destaque o fortalecimento da Rede Nacional 
para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios 
(REDESIM), criada pela Lei 11.598/2007, e o lançamento do programa 
“Bem Mais Simples Brasil”, pelo Decreto 8.414 de 26 de fevereiro de 
2015, que tem por finalidade simplificar e agilizar a prestação dos 
serviços públicos e de melhorar o ambiente de negócios e a eficiência da 
gestão pública, reduzindo as formalidades e as exigências na prestação 
dos serviços (art. 1° e 2°). 

25Entenda a reforma ministerial e saiba como fica a Esplanada. 
Disponível em: < 
http://www.brasil.gov.br/governo/2015/10/entenda-a-reforma-
ministerial-e-saiba-como-fica-a-esplanada>. Acesso em: 29/01/2016. 

http://www.brasil.gov.br/governo/2015/10/entenda-a-reforma-ministerial-e-saiba-como-fica-a-esplanada
http://www.brasil.gov.br/governo/2015/10/entenda-a-reforma-ministerial-e-saiba-como-fica-a-esplanada


Ricardo Lupion Garcia (Org.) | 307 
 
 

das demais atribuições estabelecidas no Decreto no 
1.800/1996. 

Em suma, o órgão destinado à proteção da micro e 
pequena empresa apenas perdeu o status de Ministério de 
Governo, mantendo as mesmas atribuições, funções e 
competências, porém sob a roupagem de Secretaria Especial 
de Governo, mantendo-se, pelo menos em teoria, os 
objetivos traçados ainda no ano de 2013, notadamente, o 
fomento do empreendedorismo pela atividade empresarial e 
sua formalização26-27. 

Por fim, a Lei Complementar 147/2014 desponta 
nessa recente frente de valorização e amparo às 
microempresas e empresas de pequeno porte. Tida com a lei 
de reforma do Estatuto da Microempresa e Empresa de 
Pequeno Porte, a Lei Complementar 147/2014 tratou de 
universalizar a denominada Lei do Simples Nacional, 
promovendo alterações não somente na Lei Complementar 
123/2006, mas na (i) Lei 8.666/93 (Lei de Licitações), (ii) Lei 
8.934/94 (Lei do Registro Público de Empresas Mercantis), 
(iii) Lei 9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais), (iv) Lei 
10.406/02 (Código Civil), (v) Lei 11.598/2007 (Lei 

                                                           
26 A Secretaria da Micro e Pequena Empresa  já têm trabalhado na 
adoção de medidas para dar concretude aos programas estabelecidos nas 
legislações que a informam, merecendo destaque o fortalecimento da 
Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de 
Empresas e Negócios (REDESIM), criada pela Lei 11.598/2007, e o 
lançamento do programa “Bem Mais Simples Brasil”, pelo Decreto 
8.414 de 26 de fevereiro de 2015, que tem por finalidade simplificar e 
agilizar a prestação dos serviços públicos e de melhorar o ambiente de 
negócios e a eficiência da gestão pública, reduzindo as formalidades e as 
exigências na prestação dos serviços (art. 1° e 2°). 

27 Por outro lado, a Lei 12.792/2013 acabou por criar alguns desarranjos, 
especialmente pelas alterações realizadas no sistema registral brasileiro, 
sem, contudo, qualquer modificação expressa na Lei 8.934/94.  
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instituidora da REDESIM) e, finalmente, na (vi) Lei 
11.101/2005 (Lei de Recuperação e Falências)28. 

Segundo Marcus Vinicius Furtado COÊLHO e 
Guilherme Afif DOMINGOS, “a edição da LC nº 
147/2014, como pode ser visto da amplitude do seu alcance, 
promove uma verdadeira revolução na disciplina da política 
pública de tratamento favorecido e diferenciado da MPE”29. 
Trata-se, pois, de uma verdadeira reforma institucional 
promovida pelo legislador infraconstitucional, apreendida 
como política pública, com reflexos diretos em uma das leis 
que visa, justamente, estabelecer esse equilíbrio entre o 
desenvolvimento da atividade empresarial (pelo micro, 
médio e grande empresário) e o enfrentamento da crise 
econômica. A Lei 11.101/2005, como já destacado, reservou 
uma seção para tratar desse enfrentamento sob o enfoque da 
microempresa e empresa de pequeno porte, pela instituição 
do plano especial de recuperação judicial, cuja perspectiva de 
eficiência será abordada no próximo tópico. 
 
4. Uma análise de eficiência da Lei Complementar 
147/2014 à luz da Nova Economia Institucional de 
Douglas North 

 
Os arts. 70, 71 e 72 da Lei 11.101/2005 compõem 

a seção destinada ao tratamento do “Plano de Recuperação 
Judicial para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte”, 
denominado de procedimento especial de recuperação 
judicial30. De cunho facultativo ao devedor de pequeno 

                                                           
28 COÊLHO Marcus Vinicius Furtado; DOMINGOS, Guilherme Afif 
(Coord.). 81 inovações do Simples: Lei Complementar 147/2014. 
Brasília: Ordem dos Advogados do Brasil e Secretaria da Micro e 
Pequena Empresa – Presidência da República, 2014, p. 3.  

29 Ibid., p. 4. 

30 O procedimento comum vem disciplinado no art. 47 e seguintes da 
Lei 11.101/2005. 
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porte31, buscou o legislador estabelecer, em síntese, um 
tratamento sumário e privilegiado a essa classe empresarial, 
competindo ao juiz aprovar, na redação originária da Lei, 
uma renegociação padrão a ser paga em 36 (trinta e seis) 
prestações mensais, iguais e consecutivas, abrangendo, 
exclusivamente, credores quirografários32. 

Essa era a configuração do plano especial de 
recuperação antes da vigência da Lei Complementar 
147/2014: submissão apenas dos credores quirografários, 
cujo pagamento deveria ser realizado, em no máximo, 36 
parcelas mensais, iguais e sucessivas, com correção 
monetária e juros de 12% ao ano. Como apontava Manoel 
Justiça BEZERRA FILHO, tal sistema de recuperação 
proposto em muito se assemelhava ao regime da concordata 
preventiva (arts. 139 e seguintes do revogado Decreto-Lei 
7.661/1945), que, igualmente, obrigava apenas credores 
quirografários, com pagamento parcelados e juros pré-
fixados, sob pena de decretação da falência33. Na mesma 
linha de raciocínio, Moema Augusta Soares DE CASTRO 
criticava a disposição trazida pela nova lei, destacando que o 
legislador evocou proteção especial in abstrato aos micro e 
pequenos empresários, mas, concretamente, retirava 

                                                           
31 Segundo Gladston MAMEDE, “o empresário ou sociedade 
empresária que estejam devidamente registrados como microempresa ou 
empresa de pequeno porte podem optar pelo regime ordinário de 
recuperação ou pelo regime especial”. (in Direito Empresarial 
Brasileiro: Falência e Recuperação de Empresas. São Paulo: Atlas, 
2010, p. 168). 

32 ARAÚJO, Aloísio; LUNDBERG, Eduardo. A Nova Legislação de 
Falências – Uma Avaliação Econômica, in Direito Falimentar e a 
Nova Lei de Falências e Recuperação de Empresas, Luiz 
Fernando Valente de Paiva (Coord.), São Paulo: Quartier Latin, 2005, 
p. 338. 

33 BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de Recuperação de 
Empresas e Falências: Lei 11.101/2005, comentada artigo por 
artigo. 9. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo, Editora Revista dos 
Tribunais, 2013, p.70. 
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qualquer possibilidade de recuperação, seja pelo 
engessamento representado pelo plano especial ou pela 
complexidade das condições de processamento do plano 
comum34. 

Isto é, não obstante o reconhecimento da 
importância da micro e pequeno empresa, a Lei 11.101/2005 
não logrou êxito em criar um mecanismo que viabilizasse, de 
fato, a recuperação judicial desses devedores mediante a 
utilização exclusiva do plano especial. Segundo Moema 
Augusta Soares DE CASTRO, “o legislador falimentar 
ignorou completamente os princípios oriundos da justiça 
distributiva e de regras estabelecidas pelo Direito 
Econômico, tais como o equilíbrio, o interesse social e a 
recompensa”35.  

A Lei Complementar 147/2014 buscou reformular 
esse quadro, promovendo alterações específicas no plano 
especial de recuperação judicial para Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte36. Apresentou uma nova 
redação ao art. 71 da Lei 11.101/2005: 

                                                           
34 DE CASTRO, Moema Augusta Soares. Do Plano Especial de 
Recuperação Judicial para Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte, in Comentários à Nova Lei de Falências e 
Recuperação de Empresas: Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 
2005, Osmar Brina Corrêa-Lima e Sérgio Mourão Corrêa-Lima 
(Coord.), Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 470/477. 

35 Ibid., p. 470. 

36 Além dessas alterações, a Lei Complementar 147/2014 implementou 
as seguintes modificações na Lei 11.101/2005: (i) remuneração do 
administrador judicial, reduzida ao limite de 2% (dois por cento), no caso 
de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (art. 24, § 5°); (ii) 
criação de representante das micro e pequenas empresas no conselho de 
credores (art. 41 e 45); (iii) Diminuição do prazo para nova recuperação 
judicial de micro e pequena empresa (art. 48); (iv)  concessão de prazos 
20% (vinte por cento) superiores àqueles regularmente concedidos às 
demais empresas, no caso de parcelamento de créditos devidos à 
Fazenda Pública e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) (art. 
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Art. 71. O plano especial de recuperação judicial será 
apresentado no prazo previsto no art. 53 desta Lei e 
limitar-se á às seguintes condições: 
I - abrangerá todos os créditos existentes na data 
do pedido, ainda que não vencidos, excetuados os 
decorrentes de repasse de recursos oficiais, os fiscais 
e os previstos nos §§ 3o e 4o do art. 49;       (Redação 
dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014); 
II - preverá parcelamento em até 36 (trinta e seis) 
parcelas mensais, iguais e sucessivas, acrescidas de 
juros equivalentes à taxa Sistema Especial de 
Liquidação e de Custódia - SELIC, podendo 
conter ainda a proposta de abatimento do valor das 
dívidas;       (Redação dada pela Lei Complementar 
nº 147, de 2014); 
III – preverá o pagamento da 1ª (primeira) parcela 
no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, 
contado da distribuição do pedido de recuperação 
judicial; 
 IV – estabelecerá a necessidade de autorização do 
juiz, após ouvido o administrador judicial e o Comitê 
de Credores, para o devedor aumentar despesas ou 
contratar empregados. 
Parágrafo único. O pedido de recuperação judicial 
com base em plano especial não acarreta a suspensão 
do curso da prescrição nem das ações e execuções 
por créditos não abrangidos pelo plano. (destacou-
se) 

       
As alterações trazidas tiveram como foco a 

ampliação do rol de credores abrangidos pelo plano especial 
de recuperação judicial, seguindo-se a mesma sistemática 
adota na disciplina legal do plano ordinário de recuperação 
judicial (art. 49 da Lei 11.101/2005) e a fixação dos juros pela 

                                                           
68, parágrafo único); e (v) privilégio na ordem dos créditos para micro 
e pequenas empresas (art. 83, IV). 
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taxa SELIC. O legislador considerou que estas medidas 
seriam suficientes para funcionar como estímulo à utilização 
do plano especial de recuperação pelo micro e pequeno 
empresário. Não há previsão de qualquer alteração 
estrutural, nem a formulação de um procedimento realmente 
voltado às especificidades do pequeno empresário e sua 
capacidade econômica. 

A produção dos efeitos desejados, em termos de 
reforma do ambiente, nem sempre será compatível com as 
expectativas do legislador. Isto porque a simples mudança 
legislativa pode não ser suficiente quando se considera as 
características do ambiente no qual estará inserida. O 
reconhecimento de que o ambiente institucional interfere 
não apenas na eficácia da norma, mas igualmente no grau de 
desenvolvimento da economia de um país, é a base do 
desenvolvimento teórico de Douglas NORTH, no âmbito 
da Nova Economia Institucional. 

NORTH analisa a relação existente entre o 
crescimento ou a evolução de uma sociedade de acordo com 
o desenvolvimento de suas instituições. NORTH constatou 
que determinados países obtém melhor desempenho 
econômico comparativamente a outros, mesmo que as 
normas formais (instituições formais) sejam semelhantes, 
como uma decorrência da influência das instituições 
informais consolidadas37. As instituições, segundo o referido 
autor, formam a estrutura de incentivos de uma sociedade e 
são determinantes para o desempenho econômico; são as 
regras do jogo, postas formal ou informalmente38. 

                                                           
37 AGUSTINHO, Eduardo Oliveira; RIBEIRO, Márcia Carla. 
Economia Institucional e Nova Economia Institucional. In: RIBEIRO, 
Marcia Carla Pereira; KLEIN, Vinicius (Coord.). O que é análise 
Econômica do Direito: uma introdução. Belo Horizonte: Editora 
Fórum, 2011, p. 126. 

38 NORTH, Douglas C. Desempeno economico en el transcurso de 
los anos. Economia: Teoria y Pratica, n. 9, 1998, p. 129. 
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As leis de um país integram o grupo das instituições 
formais que regulam as relações humanas. Os costumes, 
enquadram-se na categoria das instituições informais39. De 
acordo com Paulo GALA, as relações existentes entre as 
instituições formais e informais ao longo do tempo 
determinam o que NORTH denomina de matriz 
institucional, responsável por definir o vetor de estímulos 
para os diversos componentes da sociedade40. Como destaca 
NORTH, nem sempre as instituições são eficientes, o que, 
em tese, pode ser revertido com alterações institucionais. 

 Alterações no plano formal são normalmente mais 
fáceis do que no plano informal. Todavia, nem sempre 
alterações nas instituições formais produziram modificações 
quando confrontadas com as instituições informais41.  

Embora inserida num ambiente voltado ao 
reconhecimento do papel essencial exercido pela empresa 
frente à economia e à sociedade, de forma a sedimentar a 
percepção de que a sorte reservada ao agente econômico, e, 
especialmente à atividade econômica desenvolvida, é de 
interesse não apenas do agente econômico, mas também da 
sociedade (ou do mercado), a Lei nº 11.101/2005 foi pouco 
inovadora na disciplina específica do plano de recuperação 
voltado especialmente ao micro e pequeno empresário. 

Valeu-se de uma sistemática que já era conhecida 
quando da vigência do Decreto nº 3.708/2019, no âmbito da 
concordata preventiva, limitada à produção de efeitos 
dilatórios (a concordata previa uma conjugação de prazos e 
descontos que partiam de 50% de desconto para pagamento 
à vista até 24 meses para pagamento sem desconto) 

                                                           
39 Id. Institutions, institutional change and economic 
performance. Cambridge: Cambridge University Press, 1990, p. 6.  

40 GALA, Paulo. A Teoria Institucional de Douglas North. Revista 
de Economia Política, vol. 23, n. 2 (90), abril-junho/2003. 

41 Id. Institutions, institutional change and economic 
performance. Cambridge: Cambridge University Press, 1990, p. 27. 
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exclusivamente em relação aos créditos quirografários. Além 
dos credores sem garantia, também não podem ser 
enquadrados nos efeitos da Lei, os contratos excetuados 
com vistas ao pano ordinário de recuperação, indicados no 
art. 49, § 3º e § 4º (alienação fiduciária de bens móveis ou 
imóveis, arrendamento mercantil, promessa de compra e 
venda de imóvel cujos respectivos contratos contenham 
cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em 
incorporações imobiliárias, contrato de venda com reserva 
de domínio e de câmbio com adiantamento de valores) além 
daqueles provenientes de recursos oficiais, mesmo se de 
natureza quirografária. 

  A semelhança com os efeitos da concordata – 
abandonada como sistema em razão de sua pouca eficiência 
- era acentuada pela redação dada ao art. 71 da Lei 
Falimentar, já que apresentava as condições do plano 
especial, parcelamento em até 36 (trinta e seis) parcelas 
mensais, iguais e sucessivas, corrigidas monetariamente e 
acrescidas de juros de 12% a.a. (doze por cento ao ano), 
associada ao teor do art. 72 que previa (e ainda prevê) a 
concessão da recuperação independentemente da realização 
da assembleia (instância de aprovação ou rejeição do plano 
no sistema comum). A leitura do caput do art. 72 apresenta 
a recuperação como um favor legal a que faria jus a micro e 
pequena empresa em dificuldade, sem a complexidade do 
plano de recuperação ordinário que opera com muitos 
outros instrumentos além da concessão de prazos e 
descontos, além de depender da aprovação em assembleia de 
credores. 

Porém, e aqui de forma diversa daquela prevista 
para a antiga concordata, o parágrafo único do art. 72 
estabelecia que o pedido seria rejeitado, com a consequente 
decretação de falência, na hipótese de apresentação de 
objeções de titulares de mais da metade dos credores 
quirografários atingidos pelos efeitos do plano especial. 
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Logo, embora a pretensão fosse de simplificação (já 
que um micro e pequeno empresário teria muita dificuldade 
ao ser enquadrado no regime comum de recuperação judicial 
especialmente em razão de seus elevados custos), os 
impactos produzidos tão somente em relação a alguns 
quirografários e limitados à fixação de prazo para pagamento 
e limitação dos juros, são notoriamente insuficientes para o 
soerguimento empresarial, o que foi atestado durante a longa 
vigência do regime de concordata. 

Nem mesmo a natureza de favor legal aparece 
como um argumento em favor do micro e pequeno 
empresário em dificuldade, já que para a negativa de 
concessão da recuperação e a consequente decretação de 
falência bastaria a desaprovação de 50% dos credores 
sujeitos às condições da Lei (o que está aquém do regime da 
concordata, pelo qual o devedor empresário enquadrável em 
suas condições não estava sujeito ao crivo dos credores). 

 A redação original da disciplina do plano especial 
de recuperação expressa, portanto, a primeira tentativa do 
legislador falimentar em regulamentar um plano especial de 
recuperação judicial em razão das especificidades da micro e 
pequena empresa. 

Em razão de seu caráter de norma expressa formal, 
a Lei Falimentar compõe, como visto, a plataforma das 
instituições formais, na visão da Nova Economia 
Institucional. E, sua falta de eficiência em relação ao micro e 
pequeno empresário, foi o mote para a busca de modificação 
por meio de uma reforma legislativa que veio a ocorrer 
quando da edição da Lei Complementar 147/2014. 

Em sua nova redação, o art. 71, I ampliou a 
incidência do plano especial para atingir todos os créditos 
vencidos ou vincendos que não se enquadrem nas já 
mencionadas exceções do plano ordinário de recuperação. 
Houve, portanto, uma ampliação de sua incidência de forma 
a deixar de estar limitada a alguns créditos quirografários. O 
pagamento em 36 parcelas mensais permanece como 
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alternativa ao micro e pequeno empresário, e a taxa de juros 
de 12% ao ano foi substituída pela incidência da taxa do 
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia- SELIC. 

 Foi mantida a proximidade com o caráter de favor 
legal antes dispensado à concordata, em face do conteúdo 
do art. 72, ampliando-se, todavia, no parágrafo único, as 
hipóteses de impugnação que conduzirão à decretação da 
falência, já que bastará a impugnação correspondente ao 
percentual de 50% de qualquer uma das classes de credores 
previstas no art. 83. Significa dizer que a hipótese de 
impugnação ensejadora da decretação de falência poder ser 
facilitada, já que uma categoria qualquer de credor (por mais 
irrisória que seja a sua participação no total das obrigações) 
poderá provocar a decretação da falência. Há ainda 
inconsistências na reforma. O art. 72, parágrafo único, diz 
que a impugnação será considerada em qualquer das classes 
do art. 83 (I – os créditos derivados da legislação do trabalho, 
limitados a 150 salários-mínimos por credor, e os 
decorrentes de acidentes de trabalho; II - créditos com 
garantia real até o limite do valor do bem gravado; III – 
créditos tributários, independentemente da sua natureza e 
tempo de constituição, excetuadas as multas tributárias; IV 
– créditos com privilégio especial; V – créditos com 
privilégio geral; VI – créditos quirografários; VII – as multas 
contratuais e as penas pecuniárias por infração das leis penais 
ou administrativas, inclusive as multas tributárias; VIII – 
créditos subordinados), computados na forma do art. 45, o 
qual, todavia, só faz referência a alguns dos créditos 
previstos no art. 83 (não havendo previsão quanto aos 
créditos tributários – porque excluídos da recuperação-, 
multas contratuais, penas pecuniárias e créditos 
subordinados). 

Não há clareza quanto à possibilidade dos credores 
excluídos impugnarem a proposta, nem como serão 
computados os votos das categorias não disciplinadas no art. 
45. 
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Além de ser pouco viável o enfretamento de uma 
situação de insolvência somente com base em prazo e 
limitação da taxa de juros, a possibilidade de impugnação do 
plano especial e as inconsistências apontadas, provavelmente 
serão o grave obstáculo a que a intenção ao tratamento mais 
favorecido à micro e pequena empresa atinja os objetivos 
propostos. 

Ou seja, é pouco provável que o regime especial 
opere uma mudança no ambiente institucional, quer seja na 
versão originária da Lei, quer seja com base na reforma de 
2014. 

Seja a empresa micro, pequena, média ou grande, o 
potencial de preservação da atividade econômica está 
atrelado à higidez do mercado, à capacidade de adaptação do 
empresário, à aceitação pelo mercado do risco que envolve a 
sempre precária situação da empresa em recuperação e às 
várias possibilidades de que esta seja convertida em falência, 
e também à preservação do crédito em relação à empresa em 
dificuldade. 

Vale dizer, a aplicação e o enfrentamento proposto 
pela Lei 11.101/2005 e suas posteriores reformas, 
especialmente em relação à micro e pequena empresa, 
confronta-se com problemas institucionais formais (a 
provável inadequação da proposta de simplificação do 
sistema voltado à micro e pequena empresa e suas 
inconsistências), assim com problemas institucionais 
informais que podem ser identificados nas normas de 
costume e outras regras de conduta que caracterizam o 
mercado.  

Lembre-se que a estruturação originária do plano 
especial de recuperação judicial para micro e pequenas 
empresas se estabeleceu de modo a transmitir aos agentes 
sua rasa aplicabilidade (o que se aponta com pesar, ante os 
amplos trabalhos que conduziram os trabalhos de 
elaboração da nova lei falimentar). Foi apresentada como se 
extensão da concordata preventiva fosse, mesmo sendo este 
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um regime, que já à época, se apresentava inócuo, como 
apontam Ramez TEBET42 e Osvaldo BIOLCHI43.  

Ainda que as microempresas e empresas de 
pequeno porte tenham sido responsáveis por 631 (seiscentos 
e trinta e um) pedidos de recuperação judicial e por 640 
(seiscentos e quarenta) requerimentos de falência, no Brasil, 
no ano de 2014, conforme dados do Serasa Experian44 – ano 
de promulgação da referida Lei Complementar –, a opção do 
legislador foi no sentido da efetivação de alterações 
questionáveis, o que pode tornar o plano especial menos 
atrativo do que o plano ordinário de recuperação, em 
princípio mais compatível com as médias e grandes 
empresas. 

Em outras palavras, o legislador não apresentou um 
substitutivo hábil a afastar o tratamento igualitário aos 
desiguais, como já advertia Moema Augusta Soares DE 
CASTRO:  

 
“é nesse campo que encontramos marcantes 
contrastes [referindo-se às diferenças entre micro, 
médias e grandes empresas em cotejo com a antiga 
redação do art. 71 da Lei 11.101/2005], qual Davi 
diante de Golias: de um lado, as chamadas 

                                                           
42 TEBET, Ramez. Lei de Recuperação de Empresas: Lei n° 
11.101/2005. Brasília, 2005. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&doc
ID=580930> Acesso em: 25 out.2015. 

43 BIOLCHI, 2005 apud  WALD, Arnoldo; Waisberg, Ivo. Da 
Recuperação Judicial, in Comentários à Nova Lei de Falências e 
Recuperação de Empresas: Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 
2005, Osmar Brina Corrêa-Lima e Sérgio Mourão Corrêa-Lima 
(Coord.), Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 318. 

44 Número de recuperações judiciais bate recorde entre janeiro e 
setembro. Out. 2015. Disponível em: 
<http://noticias.serasaexperian.com.br/numero-de-recuperacoes-
judiciais-bate-novo-recorde-entre-janeiro-e-setembro-revela-serasa-
experian/ > Acesso em: 05 dez. 2015. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=580930
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=580930
http://noticias.serasaexperian.com.br/numero-de-recuperacoes-judiciais-bate-novo-recorde-entre-janeiro-e-setembro-revela-serasa-experian/
http://noticias.serasaexperian.com.br/numero-de-recuperacoes-judiciais-bate-novo-recorde-entre-janeiro-e-setembro-revela-serasa-experian/
http://noticias.serasaexperian.com.br/numero-de-recuperacoes-judiciais-bate-novo-recorde-entre-janeiro-e-setembro-revela-serasa-experian/
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macroempresas, cujo poder econômico ultrapassa o 
inimaginável, ignorando fronteiras e poderes 
estatais; de outro, a micro e a pequena empresa, 
contribuindo e alargando da mesma forma o 
complexo ciclo de produção, distribuição e consumo 
ao mercado. Como ficariam estas diante do poderio 
daquelas, face ao sofisticado mundo dos negócios e 
da sempre avançada tecnologia? Seria equitativo, 
correto e coerente tratá-las da mesma forma? 
Seria justo propiciar tratamento igual a situação 
tão desiguais?”45. (destacou-se) 

 
Nem ao menos a extensão do rol de credores 

abrangidos ao plano especial (art. 71) ou a não realização da 
Assembleia-Geral de Credores (art. 72) – ainda mais quando 
se considera as possibilidades de impugnação-  farão com 
que as micro e pequenas empresas logrem êxito na superação 
de sua crise econômica e financeira mediante o pedido de 
recuperação judicial.  

Se o propósito é de tratamento diferenciado e mais 
benéfico à micro e pequena empresa, será necessária uma 
profunda reavaliação da sistemática de recuperação judicial a 
elas voltada, não apenas promovendo-se reformas 
institucionais formais concretas, e não meramente paliativas, 
mas igualmente mediante a construção de um processo, 
ainda que de longo prazo, de readequação das estruturas das 
informais alocadas no mercado. É somente a partir dessa 
mudança de paradigma que o plano especial poderá vir a ser 
viável e eficiente, instrumentalizando, de fato, a recuperação 
dos micro e pequenos empresários, uma vez que, a alteração 
institucional proposta pela Lei Complementar 147/2014, em 
uma primeira análise, não tende a ser eficiente.  

 
  

                                                           
45 DE CASTRO, Moema Augusta Soares. Op. Cit., p. 470. 
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5. Notas Conclusivas 
A  Lei Complementar 147/2014 trouxe 

importantes alterações legislativas como parte de uma 
estratégia geral de valorização da micro e pequena empresa. 
Todavia, ao menos no que se refere às modificações 
introduzidas à Lei 11.101/2005, não parece suficiente à 
produzir uma  alteração no ambiente institucional que limita 
a eficiência do propósito da Lei Falimentar de permitir a 
preservação de empresas em dificuldade, mas que tenham 
possibilidade de manutenção no mercado.  Quadro formal 
instalado há mais de dez anos quando da adoção no país da 
Lei 11.101/2005, mas que sofre os efeitos das demais 
condições que compõem o ambiente institucional formal e 
informal de um país. 

As alterações trazidas, no que se refere à micro e 
pequena empresa são insuficientes. Se o micro e pequeno 
empresário optarem pelo plano especial, tem por fixados 
legalmente os juros incidentes e o prazo para pagamento do 
devido e uma possibilidade de aprovação do plano especial 
sem a ouvida dos credores em assembleia. Todavia, é 
permitida a impugnação de qualquer de suas categorias que, 
se atingirem 50% do conjunto de créditos da categoria, 
acarretarão o indeferimento do plano e a decretação da 
falência. 

Se o micro ou pequeno empresário opta pela 
estruturação prevista ao plano ordinário de recuperação 
judicial, enfrentará um sistema voltado às médias e grandes 
empresas, descompromissado com as especificidades 
inerentes às microempresas e empresas de pequeno porte. 
Sobre eles incidirá um tratamento igual, quando as situações 
são manifestamente desiguais. Dificilmente as micro e 
pequenas empresas dariam conta dos custos envolvidos no 
sistema comum de recuperação.   

Por outro lado, além das falhas formais do 
ambiente legislativo aplicável à micro e pequena empresa em 
recuperação, não há como – e isso nos ensina o pensamento 
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de NORTH e os primados da Nova Economia Institucional 
– tornar o ambiente formal imune ao ambiente institucional 
como um todo. Este engloba não apenas o arcabouço 
formal, mas também o informal. No caso das empresas em 
dificuldade, significa aceitar que a alteração normativa não 
produzirá seus plenos efeitos se não for acompanhada de 
uma acomodação no mercado que inclua ao menos um 
contexto econômico estável, a manutenção de linhas de 
crédito para empresas em dificuldade e atitudes empresarias 
adaptativas, de forma a tornar atraente o produto ou serviço 
oferecido ao mercado. 
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Carolina Miguez de Almeida2 

 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

Passados pouco mais de dez anos da vigência da 
Lei 11.101/2005, observa-se que a exigência de apresentação 
de Certidões Negativas de Débito (CND) como condição 
sine qua non à concessão da recuperação judicial, i.e., para a 
homologação do plano de recuperação, tal como disposta 
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nos arts. 573 e 584 da Lei 11.101/2005,  tem sido 
amplamente mitigada, ou melhor, tem sido dispensada pelos 
tribunais do país, o que, por si só, não gera um conforto ou 
uma segurança jurídica. 

A dispensa da apresentação de Certidões Negativas 
de Débito (CND) para a concessão da recuperação judicial, 
tema já existente e abordado à época da vigência do DL 
7.661/45 para a concessão da concordata preventiva ou 
suspensiva (arts. 146 c/c art. 174), é levada a cabo pela 
jurisprudência pátria5 sob o fundamento de que o 
parcelamento da dívida é um direito do devedor e, 
consequentemente, a inexistência de lei federal específica de 
parcelamento para empresas em recuperação judicial não 
pode ser óbice à concessão da recuperação judicial6. Em 
outras palavras, a inércia do legislador não pode ser um 
impedimento à concessão da recuperação judicial.  

                                                           
3  Art. 57. Após a juntada aos autos do plano aprovado pela assembléia-
geral de credores ou decorrido o prazo previsto no art. 55 desta Lei sem 
objeção de credores, o devedor apresentará certidões negativas de 
débitos tributários nos termos dos arts. 151, 205, 206 da Lei no 5.172, 
de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional. 

4  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 
assembléia-geral de credores na forma do art. 45 desta Lei. 

5 Não se descura da revisão parcial do entendimento firmada pela 2ª 
Turma do Superior Tribunal de Justiça no acórdão proferido no AgRg 
no AREsp 543830 / PE, julgado em 25/08/2015 de relatoria do Min. 
Herman Benjamin. A dita revisão reforçou a possibilidade de dispensa 
das certidões negativas para a concessão da recuperação, porém 
consignou que a execução fiscal poderá prosseguir caso seja constatada 
que a concessão do Plano de Recuperação Judicial tenha sido feita sem 
a apresentação das certidões negativas ou positivas com efeito de 
negativas. 

6 Nesse sentido seguem os julgados do STJ: REsp 1.173.735/RN, 
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 9.5.2014; AgRg na 
MC 23.499/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão 
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19.12.2014. 



328 | 10 anos da Lei de falências e Recuperação judicial de empresas 
 
 

A legalidade ou constitucionalidade de tal exigência 
passou ao largo de uma análise mais acurada. O tema foi 
revigorado com a edição Lei 13.043/2014, que tem a 
pretensão de ser havida como a legislação acerca do 
parcelamento do crédito fiscal para as empresas em 
recuperação judicial. Ora, não se mostra mais suficiente a 
solução simplista até aqui apresentada. 

Cuida-se, aqui, então, da prescindibilidade ou não 
da apresentação das negativas que estampa a patologia 
sistêmica da recuperação judicial vis à vis o tratamento do 
crédito fiscal. 

 
2. RECUPERAÇÃO JUDICIAL COMO MECÂNICA 
PROCESSUAL PARA A SUPERAÇÃO DA CRISE 
ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 
A Lei 11.101/2005 tem como princípio máximo a 

preservação da empresa, expressamente previsto no seu art. 
47. Esta releitura da empresa sob um viés institucional e 
permeada de múltiplos interesses (de credores, fornecedores, 
empregados, fisco, consumidores, etc) alterou a percepção 
sob o tratamento da empresa em crise.  

Para Rachel Sztajn7, com a Lei 11.101/2005, a 
organização empresária é repensada, remodelada e, sua 
continuidade, sob mesma ou outra administração, é 
entendida como resgate ou manutenção da atividade 
econômica que pode durar, exequível sem custos sociais 
acentuados. Manter empregos, estimular a atividade 
econômica, fomentar a produção de bens e serviços, devem 
ser destacados como elementos informadores da análise 

                                                           
7 STAJN, Rachel. In Comentários à Lei de recuperação de empresas e 
falência: Lei 11.101/2005 – Artigo por artigo/coordenaçào rancisdo 
Satiro de Souza Junior, Antônio Sérgio A. De Moraes Pitombo. – 2.e.d., 
rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, pg.  
221. 
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mediante a qual se proporá, ou não a reorganização, ou seja, 
a recuperação de empresas em crise.  

Completa Fábio Ulhoa8, quanto a preservação da 
atividade empresarial que "no Brasil, a lei contempla duas 
medidas judiciais com o objetivo de evitar que a crise na 
empresa acarrete a falência de quem a explora. De um lado, 
a recuperação judicial; de outro, a homologação judicial de 
acordo de recuperação extrajudicial. Os objetivos delas são 
iguais: saneamento da crise econômico-financeira e 
patrimonial, preservação da atividade econômica e 
patrimonial, preservação da atividade econômica e dos seus 
postos de trabalho, bem como o atendimento aos interesses 
dos credores. Diz-se que, recuperada, a empresa poderá 
cumprir a função social”. 

Contudo, observa Fábio Konder Comparato9 que 
a legislação acerca da insolvência mantém um movimento 
pendular, ora protegendo os interesses do devedor, ora dos 
credores.  

Apenas a título ilustrativo, vale relembrar que no 
Decreto-Lei 7.661/45 os credores quirografários (que eram 
os únicos sujeitos aos efeitos da concordata, ex vi do art. 147) 
não possuíam qualquer ingerência sobre o futuro da 
concordatária, haja vista que se a empresa em crise atendesse 
os requisitos legais (art. 156 c/c art. 158 e outros, DL 
7.661/45) esta faria jus à concessão da concordata. 

Aponta Sheila N. Cerezetti10 que aos credores 
restava a possibilidade de embargar a concordata, alegando, 
dentre outros motivos, (i) que seu sacrifício seria maior que 
no caso de falência ou que, evidentemente, a concordata não 

                                                           
8  

9 COMPARATO, Fábio Konder. In Aspectos Jurídicos da 
Macroempresa, São Paulo, ED. RT, 1970. 

10 CEREZETTI, Sheila Christina Neder. A recuperaçãoo judicial de 
sociedade por ações. O principio da Preservação da Empresa na Lei de 
Recuperação e Falência, Malheiros Editores, São Paulo, 2012, p. 77-78. 
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poderia ser cumprida; (ii) inexatidão de documentos 
elaborados pelo síndico ou comissário, e que facilitavam a 
concessão da concordata; (iii) a existência de ato de má-fé ou 
fraude. Consolidou-se, assim, o entendimento de que o 
benefício da concordata deveria ser concedido pelo juiz 
mediante a satisfação, pelo devedor, de todos os requisitos 
legais, afastando-se a participação dos credores quando da 
avaliação do pedido do devedor. Esse aspecto contribuiu 
para que a concordata passasse a ser vista como favor 
legal11. 

Com a introdução do art. 47 na Lei 11.101/2005, 
houve, de fato, uma quebra de paradigma. Não se trata, ao 
pé da letra, de uma benesse legal, porque não há apenas 
bônus, e a recuperação não ocorre sem o envolvimento dos 
credores. Existem ônus (e.g., disclosure nas demonstrações 
financeiras, impedimento de alienação ou oneração de bens 
integrantes do ativo imobilizado sem a autorização judicial) 
e bônus (e.g., suspensão das ações e execuções contra a 
recuperada pelo período de 180 dias, conhecido pela 
doutrina norte-americana por stay period).  

Frise-se: a participação dos credores não é 
meramente figurativa. Estes assumem um papel relevante no 
processo de recuperação, acentuando-se o caráter negocial 
entre as partes (credores e devedor), especialmente na fase 
de deliberação sobre o plano apresentado pelo devedor (caso 
não haja a aprovação tácita), de modo que poderão aprová-
lo, modificá-lo ou rejeitá-lo. 

Isso porque os créditos sujeitos aos efeitos da 
recuperação, compreendendo-se aqueles existentes na data 
do pedido, ainda que não vencidos (art 49, Lei 11.101/2005), 
enquadrados em uma das classes tratadas no art 41 da 
referida Lei, revestem-se, em sua larga maioria (à exceção de 

                                                           
11 Op. Cit. P. 78 
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alguns direitos dos empregados12), de direitos disponíveis, 
isto é, transacionáveis, tal como dispõe o art. 841 do Código 
Civil13. Esta disponibilidade sobre os créditos permite que 
haja a negociação para melhor composição de todos  os 
interesses em jogo, moldando-se um plano de recuperação 
que satisfaça, na medida do possível, devedor e credores (art. 
56, §3º, Lei 11.101/2005). 

O STJ acatou claramente o sentido finalístico da lei 
de recuperação judicial, estabelecendo que a recuperação 
judicial possui como objetivo principal a preservação da 
empresa, como forma de consecução de sua função social e 
do estímulo à atividade econômica, podendo serem citados 
diversos julgados nesse sentido, tais como: AgRg no CC 
129079/SP; AgRg no REsp 1462032/PR; REsp 
1173735/RN; CC 111645/SP; CC 108457/SP; REsp 
844279/SC e CC 079170/SP. 

O plano aprovado pelos credores obriga, inclusive, 
os ausentes e os dissidentes. O princípio majoritário que vige 
na recuperação comporta em si uma segurança jurídica para 
as partes, que saberão o que deve ser objeto de cumprimento 
pela recuperanda. Não é só, o plano aprovado importa em 
novação da dívida originária sujeita aos efeitos da 
recuperação. Ainda que se trate de uma novação sob 
condição resolutiva (relativa ao cumprimento do plano no 
prazo de dois anos da concessão da recuperação judicial), 
coloca-se um termo às dívidas da empresa. Assim, 
reestrutura-se o passivo para que que se viabilize a 
reorganização empresarial. 

                                                           
12 A própria Lei 11.101/2005 estabelece critérios para pagamento dos 
créditos derivados da legislação do trabalho, e.g., art. 54, parágrafo único, 
ao passo que admite, como meio de recuperação, a redução salarial, 
compensação de horários e redução da jornada, mediante acordo ou 
convenção coletiva como, na forma do art. 50, VIII. 

13 Art. 841. Só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se 
permite a transação. 
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Não obstante, nem todos os credores da devedora 
estão submetidos ao processo de recuperação judicial (e.g., 
credores titulares de garantia fiduciária, decorrentes de 
crédito de adiantamento de contrato de câmbio e o próprio 
fisco). Dito isto, uma das patologias identificadas no 
processo de recuperação é, justamente, o tratamento do 
crédito fiscal, em especial aquilo que toca à exigência da 
apresentação das certidões negativas para a concessão da 
recuperação. Pois bem, avança-se no tema proposto. 

 
3. A NÃO SUJEIÇÃO DO CRÉDITO FISCAL AOS 
EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL 
 

A LRF manteve uma dupla processualidade da 
empresa em crise. De um lado, ela permite um sistema 
preservação da empresa viável, por meio da participação de 
todos os credores, no processo de recuperação. De outro 
lado, contudo, manteve o sistema de cobrança autônomo do 
crédito fiscal excluindo os efeitos do juízo de universal sobre 
as execuções fiscais em cursos. 

O sistema atual apresenta incoerências claras e estas 
conduzem a escolhas equivocadas, cabendo ao intérprete e à 
doutrina discorrer sobre a melhor interpretação dogmática a 
ser aplicada na concretização da finalidade normativa de 
preservação das empresas viáveis, em crise financeira. 

AAs antinomias normativas aparentes são 
decorrentes da contradição específica quanto à 
processualidade da recuperação judicial frente à cobrança 
dos créditos fiscais. A ausência de concordância prática entre 
o duplo sistema do juízo universal14 da recuperação e do 

                                                           
14 Refere-se aqui ao juízo universal da recuperação judicial em alusão à 
nomenclatura utilizada largamente pela jurisprudência pátria, que leva 
em consideração, especificamente, o fato de ser o juízo onde se processa 
a recuepração o competente para decider sobre o futuro do patrimônio 
da empresa em recuperação judicial, ainda que a universalidade 
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juízo específico da execução fiscal pode conduzir a ineficácia 
tanto de uma quanto de outra. Torna-se imperativo 
encontrar-se critérios interpretativos de solução das 
antinomias aparentes. 

As principais contradições são: incoerência do 
fracionamento de regimes para a empresa em crise e ineficácia de decisões 
conflitantes. 

Vejamos cada um desses casos em detalhe. 
 

3.1. Da necessária superação do fracionamento processual da 
recuperação da empresa em crise   

 
 A lei não prevê ou exige que o fisco não participe 

efetivamente da aprovação do plano de recuperação que 
precede à análise da concessão da recuperação judicial. Esta 
ausência é justificada porque ele não é considerado credor 
concursal. Não há a disponibilidade sobre o crédito fiscal, 
que é decorrente de obrigações ex lege  e não de 
compromissos espontâneos e voluntários. A natureza dos 
créditos são distintas. O juízo da recuperação trataria 
especialmente dos créditos disponíveis, em que haveria a 
autorização para credor negociar uma solução justa para a 
cobrança dos seus créditos. O fisco não possuí autorização 
para transacionar os créditos tributários, sem autorização  
legal, por força do art. 171 do CTN, que determina: 

 
Art. 171. A lei pode facultar, nas condições que estabeleça, 
aos sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária celebrar 
transação que, mediante concessões mútuas, importe em 
determinação de litígio e conseqüente extinção de crédito 
tributário. 
 

                                                           
propriamente dita se refira às hipóteses de falência, que não são 
aboradaas neste artigo. 
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Parágrafo único. A lei indicará a autoridade competente 
para autorizar a transação em cada caso. 
 
Somente a lei poderia indicar o juiz da recuperação 

como autoridade competente para ratificar a negociação dos 
créditos fiscais, bem como esta somente poderia ocorrer nos 
restritos limites legais. 

Veja-se que instrumentos comuns de recuperação 
judicial como a alienação de ativos como meio de 
recuperação judicial ou até mesmos deságios sobre os 
créditos dos credores sujeitos, esbarram nessa limitação 
normativa. 

Este argumento deve ser analisado com maior 
atenção, dado que outros créditos protegidos encontram-se 
submetidos ao juízo universal, tais como o trabalhista. O 
crédito laboral possui natureza alimentar e preferencial, mas 
não inalienável, contudo possui preferência ao crédito fiscal. 

A mesma dúvida surgiu quando da análise das 
incompatibilidades do juízo universal e das execuções 
trabalhistas individuais. Como dever-se-ia compatibilizar os 
dois sistemas, aparentemente contraditórios? A doutrina e a 
jurisprudência resolveram este dilema assegurando a proteção 
pragmática dos bens protegidos. A preservação da empresa 
não é um bem em si mesma a ser protegida perante outros 
bens. Não há uma análise de hierarquia ou especialidade de 
um bem protegido perante outro (empresa versus verba 
alimentar). A proteção da empresa dá-se por motivos 
finalísticos e não estruturais. Protege-se a empresa como 
fonte produtora de riquezas, porque está é fonte de 
satisfação de bens protegidos: salários, créditos fiscais, 
créditos dos fornecedores, entre outros.  

A aparente incompatibilidade normativa é resolvida por 
meio do critério de concordância prática entre os institutos. Meios 
e fins devem estar de acordo, especialmente quando os fins 
são convergentes. Se os fins são convergentes não há 
justificativa para se manter a exigência de meios não 
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convergentes. Os fins do juízo universal e das execuções 
trabalhistas são o mesmo: a satisfação dos créditos 
trabalhistas, na melhor forma possível. A aplicação fria e 
dura dos interesses individuais poderia produzir o paradoxo 
da satisfação, qual seja, a tentativa de satisfazer imediata e 
completamente cada um dos interesses em conflito 
importaria na impossibilidade de satisfação de cada um em 
particular. Dito em outras palavras, a exigência completa e 
simultânea de todos os créditos implicaria na impossibilidade 
da empresa em sobreviver e pagar a todos os seus credores, 
acarretando prejuízo para todos. A crise financeira da 
empresa viável tornar-se-ia irreversível e a inviabilizaria. 

Os julgados trabalhistas sabiamente resolveram 
este sistema dual, com observância do sistema universal, em 
prol da melhor satisfação dos interesses individuais. Assim o 
problema foi identificado e resolvido pelo STJ no famoso 
caso VASP, da seguinte forma: 

 
CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. 
VASP. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO 
APROVADO E HOMOLOGADO. 
EXECUÇÃO TRABALHISTA. SUSPENSÃO 
POR 180 DIAS. ART. 6º, PARÁGRAFOS DA 
LEI 11.101/05. MANUTENÇÃO DA 
ATIVIDADE ECONÔMICA. FUNÇÃO 
SOCIAL DA EMPRESA. 
INCOMPATIBILIDADE ENTRE O 
CUMPRIMENTO DO PLANO DE 
RECUPERAÇÃO E A MANUTENÇÃO DE 
EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. PRECEDENTE 
DO CASO VARIG - CC 61.272/RJ. CONFLITO 
PARCIALMENTE CONHECIDO. 1. A execução 
individual trabalhista e a recuperação judicial apresentam 
nítida incompatibilidade concreta, porque uma não pode ser 
executada sem prejuízo da outra. 2. A novel legislação busca 
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a preservação da sociedade empresária e a manutenção da 
atividade econômica, em benefício da função social da 
empresa. 3. A aparente clareza do art. 6º, §§ 4º e 5º, da 
Lei 11.101/05 esconde uma questão de ordem prática: a 
incompatibilidade entre as várias execuções individuais e o 
cumprimento do plano de recuperação. 
4. "A Lei nº 11.101, de 2005, não terá operacionalidade 
alguma se sua aplicação puder ser partilhada por juízes de 
direito e por juízes do trabalho." 5. Conflito parcialmente 
conhecido para declarar a competência do Juízo da 1ª Vara 
de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São 
Paulo. (STJ CC 73380 SP 2006/0249940-3 – Relator: 
Hélio Quaglia Barbosa – Julgamento: 28/11/2007 – 
Órgão Julgador: Segunda Seção – Publicação: DJE 
21/11/2008). 
 
O STJ reconhecendo a incompatibilidade entre as várias 

execuções individuais e o cumprimento do plano de recuperação 
resolveu superar o aparente conflito de competência 
exigindo a aplicação de um critério de concordância prática, 
ao afirmar que “não terá operacionalidade alguma se sua aplicação 
puder ser partilhada por juízes de direito e por juízes do trabalho”. A 
função do juízo universal é garantir com a máxima eficácia 
possível a satisfação dos créditos individuais. 

Se uma análise pragmática da teoria da proteção de 
bens escassos fosse permitida, diríamos que se trata de uma 
aplicação do teorema de Pareto ao caso, ou seja, procura-se 
encontrar uma solução que satisfaça aos agentes, sem 
degradar a condição de cada um em particular. 

O TST confirmou o entendimento do STF ao 
exigir igualmente a concordância prática entre os dois juízos: 

 
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO 
RECEBIDO COMO Agravo regimental. CONFLITO 
DE COMPETÊNCIA. JUÍZO TRABALHISTA 
E JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
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PROSSEGUIMENTO DAS EXECUÇÕES 
TRABALHISTAS APÓS A FASE DE 
ACERTAMENTO E LIQUIDAÇÃO. 
COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DA 
RECUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 
RETOMADA AUTOMÁTICA DAS 
EXECUÇÕES APÓS O FIM DO PRAZO DE 180 
DIAS. NÃO CABIMENTO. 1. A jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, 
ultrapassada a fase de acertamento e liquidação dos créditos 
trabalhistas, cuja competência é da Justiça do Trabalho, os 
valores apurados deverão ser habilitados nos autos da 
falência ou da recuperação judicial para posterior pagamento 
(Decreto-Lei 7.661/45; Lei 11.101/2005). 2. O 
entendimento desta Corte preconiza que, via de regra, 
deferido o processamento ou, posteriormente, aprovado o 
plano de recuperação judicial, é incabível a retomada 
automática das execuções individuais, mesmo após decorrido 
o prazo de 180 dias previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 
11.101/2005. 3. Agravo regimental a que se nega 
provimento. (STJ - RCD no CC 131894 SP 
2013/0414833-7 – Relator: Min. Raul Araújo – 
Julgamento: 26/02/2014 – Órgão Julgador: S2 – 
Segunda Seção – Publicação: DJE 31/03/2014). 
 
O posicionamento do STJ após o caso VASP 

inclinou-se, contudo, para permitir as execuções trabalhistas, 
desde que estas não implicassem em prejuízo ao patrimônio 
da empresa recuperanda. O perigo dessa tendência 
jurisprudencial era claro. A alegada concordância entre os 
fins almejados e a satisfação individual dos créditos estava 
ameaçada. Novamente surgia no horizonte o paradoxo da 
satisfação, ao tentar satisfazer cada um créditos, talvez 
nenhum viesse a ser plenamente satisfeito. 

Talvez percebendo este problema o STJ firmou 
novo entendimento, mais concorde, onde determina que: 
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PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO 
RECEBIDO COMO Agravo regimental. CONFLITO 
DE COMPETÊNCIA. JUÍZO TRABALHISTA 
E JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
PROSSEGUIMENTO DAS EXECUÇÕES 
TRABALHISTAS APÓS A FASE DE 
ACERTAMENTO E LIQUIDAÇÃO. 
COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DA 
RECUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 
RETOMADA AUTOMÁTICA DAS 
EXECUÇÕES APÓS O FIM DO PRAZO DE 180 
DIAS. NÃO CABIMENTO. 1. A jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, 
ultrapassada a fase de acertamento e liquidação dos créditos 
trabalhistas, cuja competência é da Justiça do Trabalho, os 
valores apurados deverão ser habilitados nos autos da 
falência ou da recuperação judicial para posterior pagamento 
(Decreto-Lei 7.661/45; Lei 11.101/2005). 2. O 
entendimento desta Corte preconiza que, via de regra, 
deferido o processamento ou, posteriormente, aprovado o 
plano de recuperação judicial, é incabível a retomada 
automática das execuções individuais, mesmo após decorrido 
o prazo de 180 dias previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 
11.101/2005. 3. Agravo regimental a que se nega 
provimento. (STJ - RCD no CC 131894 SP 
2013/0414833-7 – Relator: Min. Raul Araújo – 
Julgamento: 26/02/2014 – Órgão Julgador: S2 – 
Segunda Seção – Publicação: DJE 31/03/2014). 
 
Assim, mesmo depois de decorridos os 180 dias 

previstos no art. 6º, §4º da Lei 11.101/2005, admite-se a 
manutenção da suspensão das execuções individuais. 
Determina este que: “art. 6o. § 4o. Na recuperação judicial, a 
suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma 
excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do 
deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o 
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decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas 
ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial”. 

O STJ, de modo diverso, no caso dos créditos 
fiscais, manteve entendimento de que o deferimento da 
recuperação judicial não suspende a execução fiscal. A única 
ressalva estabelecida é que os atos que importem em 
constrição ou alienação do patrimônio da recuperanda 
devem se submeter ao juízo universal Diversos são os 
julgados nesse sentido: EDcl no REsp 1505290/MG; AgRg 
no CC 136040/GO; AgRg no REsp 1519405/PE; AgRg no 
CC 133509/DF; AgRg no CC 138836/SC; AgRg no CC 
129079/SP; EDcl nos EDcl no CC 128618/MT; AgRg no 
REsp 1462032/PR; AgRg no CC 124052/SP e AgRg no 
REsp 1462017/PR. Trata-se de um posicionamento 
jurisprudencial que deve ser repensado. 

Cremos que o mesmo raciocínio deve orientar o 
exame das execuções fiscais, dado que estas possuem 
inclusive menor preferência do que os créditos trabalhistas. 
Fortalecer o juízo universal significa em última instância 
proteger a satisfação do crédito fiscal. 
 
3.2. Da superação da ineficácia de decisões conflitantes 

 
Como demonstrado a exigência de concordância 

entre os dois regimes exige a resolução do conflito positivo 
de competências, em favor do juízo universal. Inicialmente, 
demonstrou-se que a concordância prática deve ocorrer pela 
concordância de fins, ou seja, pela máxima satisfação dos 
interesses dos credores individuais, com fortalecimento do 
juízo universal. Cabe demonstrar que a exigência de CND, 
para fins de prosseguimento da recuperação, importa ofensa 
concreta ao regime finalístico estabelecido na lei. Não 
podem os meios utilizados na norma divergirem da 
finalidade legal, os institutos individuais devem ser 
entendidos com base em uma interpretação sistemática dos 
fins normativos. 
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Deve-se reconhecer que a processualística da 
recuperação judicial possui contradições aparentes, quais 
sejam: 

(i) a viabilidade ou não da empresa em recuperação 
é analisada e deliberada pelos credores sujeitos à 
recuperação, e não pelo o fisco, ao mesmo tempo que  

(ii) a lei exige a comprovação da regularidade fiscal 
como condição sine qua non para a concessão da 
recuperação judicial (art. 57, LRF), independentemente e em 
precedência aos credores sujeitos à recuperação judicial, 
inclusive trabalhistas. Isso tudo sem falar que a lei prevê 
tempo exíguo entre o pedido e a homologação do plano, de 
180 (cento e oitenta) dias apenas. 

(iii) o crédito fiscal não está submetido aos efeitos 
da recuperação, i.e., pela Lei o fisco não depende dos meios 
e da forma de pagamento inseridos no plano de recuperação 
para a satisfação do seu crédito, de modo que;  

 
Como visto, há expressa previsão legal acerca da 

não sujeição do crédito fiscal aos efeitos da recuperação 
judicial, na forma do art. 187 do CTN4. Trata-se de uma 
opção do legislador, tendo em vista a indisponibilidade do 
crédito fiscal. Do mesmo modo, o art. 6º, §7º15 da Lei 
11.101/2005 expressamente prevê que as execuções fiscais 
não são suspensas pelo deferimento da Recuperação Judicial. 

 
Sobre o tema a jurisprudência do STJ é pacífica: 

 

                                                           
15 Art. 6º. A decretação da falência ou o deferimento do processamento 
da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as 
ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores 
particulares do sócio solidário. […] § 7º. As execuções de natureza fiscal 
não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial, ressalvada 
a concessão de parcelamento nos termos do Código Tributário Nacional 
e da legislação ordinária específica. 
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AGRAVO NO CONFLITO DE 
COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO 
FISCAL E JUÍZO DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO 
FALIMENTAR PARA TODOS OS ATOS 
QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO 
PATRIMONIAL. 
As execuções fiscais ajuizadas em face da empresa em 
recuperação judicial não se suspenderão em virtude do 
deferimento do processamento da recuperação judicial, ou 
seja, a concessão da recuperação judicial para a empresa 
em crise econômico-financeira não tem qualquer 
influência na cobrança judicial dos tributos por ela 
devidos. 
2. Embora a execução fiscal, em si, não se suspenda, são 
vedados atos judiciais que reduzam o patrimônio da 
empresa em recuperação judicial, enquanto for mantida 
essa condição. Isso porque a interpretação literal do art. 
6º, § 7º, da Lei 11.101/05 inibiria o cumprimento do 
plano de recuperação judicial previamente aprovado e 
homologado, tendo em vista o prosseguimento dos atos de 
constrição do patrimônio da empresa em dificuldades 
financeiras. 
3. Agravo não provido. 
(AgRg no AgRg no CC 119970 / RS, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, 2ª Seção, 28/08/2103, Dje 
17/09/2013)  

 
Esta circunstância, por si só, indica que a não 

concursalidade do crédito fiscal lhe dá um privilégio que os 
demais credores não possuem. Não obstante o privilégio da 
não concursalidade, vale ressaltar que o Superior Tribunal de 
Justiça(STJ), manifestou-se no 1.053.883 – RJ, julgado em 
junho de 2013, de relatoria da Min. Nancy Andrighi, acerca 
dos múltiplos interesses que envolvem o processo de 
recuperação judicial, in verbis:  
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“Nesse cenário, a empresa é reconhecida como importante 

instrumento de organização produtiva que encerra em si 
um feixe de múltiplos interesses, entre os quais, os 
interesses dos sócios (majoritários e minoritários), dos 
credores, dos parceiros e fornecedores, dos empregados, dos 

consumidores e da comunidade (ante a geração de 

impostos, criação de postos de trabalho e movimentação 
do mercado). Assim, abandona-se o enfoque 
absolutamente privado e contratualista, para dar 
contornos públicos, por meio do desenvolvimento de 
teorias institucionalistas, encampadas pelo novo sistema 

concursal. [...] Ademais, com o reconhecimento da função 
social da empresa como valor expresso na Lei 
11.101/05 e o consequente afastamento da visão 
estritamente voltada para o balanceamento de interesses 
de devedores e credores, torna-se imperiosa a busca de 

meios para a eficaz proteção de todos os interessados. 

Nesse contexto, o momento da homologação judicial do 

plano de recuperação mostra-se ponto adequado, embora 

não seja o único, para garantir informação e voz aos 
interessados, contemplando o amplo feixe de interesses 

que envolvem o princípio da recuperação da empresa em 
crise. 
Isso porque é neste momento que se confere ao Estado-
Juiz o poder-dever de se manifestar acerca do futuro do 
devedor. Tendo-se em vista que os amplos interesses 
envolvidos não se encontram totalmente alinhados com os 
interesses dos credores e devedores, o momento da 

homologação do plano é o mais propício à expansão dos 
valores envolvidos. Vale ainda ressaltar que o juízo 
competente não é mero chancelador de decisões dos 

credores. Ao contrário, sua autuação deve ser efetiva, 
prevenindo desequilíbrios decorrentes do poderio 

econômico envolvido. Assim, de um lado, as deliberações 
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assembleares merecem respeito e consideração, por 
representarem o julgamento da viabilidade segundo 
critérios de mercado; de outro lado, o repúdio aos abusos 
sugere a cautelosa oitiva de todos os interessados 
envolvidos.” 

 
Com esse entendimento, o STJ entendeu que há 

interesse da União em ser ouvida previamente à 
homologação do plano, ainda que esta se trate de credora 
não sujeita aos efeitos da recuperação judicial, 
reconhecendo-se que há direito do fisco que à exposição de 

suas razões de impugnac ̧ão do plano de recuperação, não se 
valendo do poder de objetar o plano e de impedir a 
homologação deste.  

Cuida-se de uma tentativa de solução de um 
problema patente: em diversos planos de recuperação, ativos 
são destinados à venda ou ao pagamento de credores, o que 
poderia implicar em esvaziamento do patrimônio da 
recuperanda. Registra-se, por oportuno, que muitas vezes a 
desimobilização é um meio viável e oportuno de 
recuperação. 

 
4. DA CONTRADIÇÃO ENTRE A NÃO SUJEIÇÃO 
DO CRÉDITO FISCAL E A EXIGência de 
CERTIDÕES NEGATIVAS 
 

Ao mesmo tempo que se diz que o crédito fiscal 
não é sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial, por força 
do art. 6º, §7º da Lei 11.101/2005, exige-se que em um 
espaço curto de tempo (precedente à homologação do 
plano) haja a prova da quitação dos tributos ou do seu 
parcelamento, por força do art. 57, LRF c/c art. 191-A do 
CTN. 

Discute-se, assim, a legalidade, em razão da não 
vinculação do Fisco à recuperação judicial, da obrigação da 
empresa a quitá-lo ou parcelar todo o seu passivo 
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preferencialmente e em eventual prejuízo aos demais 
credores. Não se descura que a Lei 11.101/2005, ao tratar da 
falência, no art. 83, estabelece que o Fisco é o 3º na ordem 
de preferência para a satisfação do seu crédito, após os 
créditos trabalhistas e com garantia real. Leia-se, na falência. 
Na recuperação a classificação para fins de pagamento não 
obedece, a priori, o art. 83, sendo modelo negocial e, 
portanto, mais flexível.  

A regra do 83 não incide de forma estanque à 
espécie tratada (lembre-se: é admitido tratamento 
diferenciado entre os credores de mesma classe, desde que 
observado o tratamento igualitário àqueles com interesse 
homogêneo). Desta forma, destaca-se o entendimento de 
Fabio Ulhoa Coelho16 (com grifos na reprodução): 
  

“Quando foi disciplinar a falência, o legislador 
estabeleceu claramente quais são as classes em que os 
credores se distribuem para fins de pagamento (LF, art. 
83). Mas ao disciplinar a recuperação judicial, ele não 
classificou os credores para fins de pagamento. 
 […]  
A diferença no trato da matéria (classificação 
dos credores para fins de pagamento), no 
âmbito dos dois institutos (falência e 
recuperação) é fácil de entender. A falência é uma 
execução concursal e deve, assim, submeter-se a regras 
claras a respeito da satisfação do passivo. Já a 
recuperação consiste em um processo judicial destinado, 
em última instância, a criar condições objetivas para a 
ampla renegociação entre devedor e o conjunto de seus 
credores. […] 

                                                           
16 Coelho, Fabio Ulhoa. "O Credor colaborativo na recuperação 
judicial”; In Direito das Empresas em Crise: problemas e soluções. 
Toledo, Paulo Fernando C.S.; Satiro, Francisco (coord.). Quartier Latin, 
São Paulo, 2012. 
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Ora, tendo a recuperação judicial esta 
característica de processo destinado a estimular 
o direto entendimento entre o devedor e o 
conjunto de credores, não poderia o legislador, 
de antemão, já fixar o critério rígido de 
pagamento.“ 

 
No tratamento legislativo conferido ao crédito 

fiscal há, portanto, que se fazer um temperamento. Se há 
interesse do fisco em ser ouvido não implica em ser este 
privilegiado na recuperação, o crédito fiscal não pode 
conviver, harmonicamente e concomitantemente, na 
recuperação judicial, na hipótese de exigência do pagamento 
deste crédito de forma privilegiada. Ora, se assim for há um 
superprivilégio não previsto em Lei. Pois, o fisco pode 
cobrar o crédito fora e dentro da recuperação. Ocorre que 
admitir-se que o Fisco receba ou tenha o seu crédito 
amparado por parcelamento antes (ou concomitante) da 
homologação do plano, quando os credores trabalhistas 
receberão em até um ano após a homologação do plano 
pode ser paradoxal. Mais uma vez, sabe-se que o Estado se 
financia com o pagamento de impostos e na medida em que 
haja uma ruptura na arrecadação pode-se prejudicar toda a 
sistemática de garantias conferidas aos cidadãos. Porém, o 
que se busca aqui é demonstrar a patologia do sistema e não 
advogar em favor de uma inadimplência eterna.  

Em outras palavras, ter-se por obrigatória a 
apresentação de certidão negativa como condição para a 
homologação do plano, salvo melhor juízo, sobrepõe a 
ordem natural e hierárquica de preferência dos créditos 
estabelecida na lei 11.101/2005 e, sobretudo, rompe com o 
intuito negocial desejado na Lei. O que se tem é o privilégio 
do Fisco em cobrar, porque é alheio à Recuperação judicial, 
e o direito da recuperanda em buscar os parcelamentos 
adequados para saldar o seu passivo. 
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Vale referir que o Supremo Tribunal Federal editou 
diversas súmulas acerca da ilegalidade de se exigir certidão 
e/ou pagamento de impostos como condição para a 
manutenção da atividade, que, ao fim e ao cabo, é o que se 
trata o caso da exigência das certidões negativas para a 
concessão da recuperação. Observe-se o conteúdo das 
súmulas nºs. 70 (“É inadmissível a interdição de 
estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de 
tributo”), nº. 323 (“É inadmissível a apreensão de 
mercadorias como meio coercitivo para pagamento de 
tributos”) e nº. 547 (“Não é lícito à autoridade proibir que o 
contribuinte em débito adquira estampilhas, despache 
mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades 
profissionais”).  

Registra-se que à época do DL 7.661/45 a 
jurisprudência majoritária dispensava a apresentação da 
regularidade fiscal para a concessão da concordata e para a 
desistência do pedido de concordata (desde que não 
prejudicasse os credores), em razão da possibilidade de o 
credor fiscal cobrar seu crédito independentemente, não se 
sujeitando ao processo de concordata17. 

                                                           
17 Segue ementa do STJ nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 
CONCORDATA SUSPENSIVA. CONCESSÃO. ARTIGO 191 DO 
CTN. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS 
RELATIVOS À ATIVIDADE MERCANTIL. POSSIBILIDADE. 
RECUPERAÇÃO VIÁVEL. 1. O artigo 191 do CTN tem aplicabilidade 
tanto nos casos de concordata preventiva quanto nos de concordata 
suspensiva. Entretanto, deve-se levar em consideração a incidência desse 
artigo no caso concreto. 2. É possível a concessão de concordata 
suspensiva a empresa que, embora não satisfaça a exigência contida no 
artigo 191 do CTN - pagamento de tributos - apresente viabilidade de 
recuperação, a qual, consiste, na espécie, em uma situação patrimonial 
promissora (débitos trabalhistas quitados e bom fluxo de caixa). 3. 
Havendo concessão de concordata, a empresa continua a funcionar 
regularmente, sendo assim, a Fazenda Nacional poderá vir a cobrar os 
créditos fiscais na via executiva, tornando-se prescindível, in casu, prova 
de quitação dos tributos relativos à sua atividade mercantil. Acrescente-
se que o fisco não se submete a eventual concurso de credores ou 
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De duas uma: ou se exige a regularidade fiscal e se 
admite uma negociação efetiva e em igualdade de condições 
com o Fisco (o que é improvável em razão da atual 
sistemática) ou não se exige a regularidade fiscal e passa-se a 
exigir, de fato, a viabilidade econômico-financeira da 
empresa com a participação de todos os interessados 
(sempre vale lembrar que a demora na concessão pode 
prejudicar a devedora porque se instaura um momento de 
insegurança sobre o futuro)18. Para tanto, se se optasse pela 
segunda via, imprescindível que se reformulassem os papeis 
no processo.  

Dito de outra forma, ter-se por obrigatória a 
apresentação de certidão negativa como condição para a 
homologação do plano pode inviabilizar a própria atividade, 
com solução de continuidade na tentativa de preservação da 
empresa e sobrepõe a liberalidade que é conferida ao 

                                                           
habilitação em falência, concordata ou liquidação (artigo 29, da Lei n. 
6.830/80). 4. Recurso especial não-conhecido. REsp 723082 / RJ, 
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (1123), 4ª 
Turma,julgamento 20/10/2009, Publicação/Fonte, DJe 02/02/2010, 
RB vol. 556 p. 31, RT vol. 896 p. 139). 

18 Sobre a análise da viabilidade da empresa, destaca-se o entendimento 
do STJ proferido no seguinte julgamento: DIREITO EMPRESARIAL. 
PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO EM 
ASSEMBLEIA. CONTROLE DE LEGALIDADE. VIABILIDADE 
ECONÔMICO-FINANCEIRA. CONTROLE JUDICIAL. 
IMPOSSIBILIDADE. 1. Cumpridas as exigências legais, o juiz deve 
conceder a recuperação judicial do devedor cujo plano tenha sido 
aprovado em assembleia (art. 58, caput, da Lei n. 11.101/2005), não lhe 
sendo dado se imiscuir no aspecto da viabilidade econômica da 
empresa, uma vez que tal questão é de exclusiva apreciação 
assemblear. 2. O magistrado deve exercer o controle de legalidade do 
plano de recuperação - no que se insere o repúdio à fraude e ao abuso 
de direito -, mas não o controle de sua viabilidade econômica. Nesse 
sentido, Enunciados n. 44 e 46 da I Jornada de Direito Comercial 
CJF/STJ. 3. Recurso especial não provido.(REsp 1359311/SP, Rel. 
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 
09/09/2014, DJe 30/09/2014). 
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processo de recuperação para a negociação sobre os 
pagamentos dos credores sujeitos ao processo. Na prática, 
importa no esvaziamento do instituto da recuperação. 
 
4.2. A Lei 13.043/2014 - lei especial? 
 

Manoel Justino Bezerra Filho19, ao tratar da Lei 
13.043/2014, refere que o legislador primou pela falta de 
técnica e registra que quando há uma crise, a tradição é que 
o primeiro credor que se deixa de pagar é o credor fiscal, o 
último que se deixa pagar é o fornecedor. De uma maneira 
vulgar, quem tem o poder de parar a fábrica, a indústria, 
recebe antes.  

Como é sabido, o art. 68 da Lei 11.101/2005, assim 
dispõe: “Art. 68. As Fazendas Públicas e o Instituto Nacional 
do Seguro Social – INSS poderão deferir, nos termos da 
legislação específica, parcelamento de seus créditos, em sede 
de recuperação judicial, de acordo com os parâmetros 
estabelecidos na Lei no. 5.172/1966 - Código Tributário 
Nacional”. 

Por sua vez, no CTN, art. 155-A, §3º, consta que 
"Lei específica disporá sobre as condições de parcelamento 
dos créditos tributários do devedor em recuperação judicial”.  

O STJ decidiu reiteradamente que a inércia do 
legislador em editar a lei específica de parcelamento não 
poderia prejudicar a recuperanda, tornando inexigível a 
CND para a concessão do prosseguimento da execução 
fiscal, conforme as decisões no AgRg na MC 023499/RS; 
AgRg no CC 129622/ES e REsp 1187404/MT. 

                                                           
19 BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de Recuperação de 
Empresas e Falência - modificações introduzidas pela ei 13.043 de 13 de 
novembro de 2014, In Dez anos da Lei nº. 11.101/2005: estudos sobre 
a lei de recuperação e falência. Coord., CEREZETTI, Sheila C. Neder; 
MAFFIOLETTI, Emanuelle Urbano, São Paulo, Almedina, 2015, pg. 
416-421. 
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Após uma demora grave do legislador, a Lei nº. 
13.043/2014 incluiu na Lei nº10.522, de 19 de julho de 2002, 
que dispõe sobre o sobre o "Cadastro Informativo dos 
créditos não quitados de órgãos e entidades federais e dá 
outras providências”, o art. 10-A, que dispõe, no caput: “O 
empresário ou a sociedade empresária que pleitear ou tiver deferido o 
processamento da recuperação judicial, nos termos dos arts. 51, 52 e 70 
da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, poderão parcelar 
seus débitos com a Fazenda Nacional, em 84 (oitenta e quatro) parcelas 
mensais e consecutivas, calculadas observando-se os seguintes percentuais 
mínimos, aplicados sobre o valor da dívida consolidada […]”. 

Diante disto, há que se ponderar: (a) a Lei 
13.043/2014, pode ser considerada como lei específica na 
forma prevista no art. 68, Lei 11.101/2005?; (b) a referida lei 
viola ou não dispositivos constitucionais e ou infra-
constitucionais? 

Um primeiro ponto a destacar sobre a referida Lei 
é que esta sequer pode servir de baliza como uma suposta 
legislação específica, tal como exigido no art. 68 da Lei 
11.101/2005. Isto, pois, não é lei específica sobre 
parcelamento dos créditos tributários, ela trata de uma 
miscelânea de matérias e inclui disposição “sobre 
parcelamento” que altera outra lei (Lei nº. 10.522/2002) 
sobre o cadastro de crédito não quitados com a fazenda. Esta 
aí a falta de técnica antes mencionada.  

As legislações ora apontadas (Lei 13.043/2014 e 
Lei 10.522/2002) não são especificas sobre o parcelamento 
de créditos fiscais para empresas em recuperação judicial. 
Não há especificidade, há confusão normativa que 
demonstra uma patologia do sistema.  

Destarte, o art. 155-A, §4º do CTN dispõe que na 
falta de legislação específica acerca do parcelamento de 
créditos tributários do devedor em recuperação seriam 
aplicadas as  “leis gerais de parcelamento do ente da Federação ao devedor 
em recuperação judicial, não podendo, neste caso, ser o prazo de parcelamento 

inferior ao concedido pela lei federal específica”. O cotejo desta 
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disposição normativa com as regras estabelecidas na Lei 
13.043/2014 traz à evidência a distorção gerada por esta 
última. A referida Lei  13.043/2014 exige mais do devedor 
em recuperação do que outras leis que dispõem sobre 
devedores comuns. Registra-se, aqui, Com efeito, existem as 
legislações não específicas sobre parcelamentos de tributos  
tais como alguns REFIS, que são mais benéficas que a 
própria lei intitulada como especial para as empresas em 
recuperação, o que causa, no mínimo, estranheza.  

De qualquer sorte, supõe-se que a aplicação das 
normas gerais de parcelamento não poderia adotar prazo 
inferior à que conste em lei federal específica (esta 
determinação é também corolário da norma que lhe dá 
origem - lei complementar por equiparação - o CTN).  

Além da falta de técnica da Lei 13.043/2014 que 
pode se revestir em ilegalidade e do não enquadramento 
como Lei especial para empresas em recuperação judicial, 
inclui-se o parágrafo 2º. do art. 10-A já referido, que assim 
dispõe: "§ 2o No caso dos débitos que se encontrarem sob 
discussão administrativa ou judicial, submetidos ou não à 
causa legal de suspensão de exigibilidade, o sujeito passivo 
deverá comprovar que desistiu expressamente e de forma 
irrevogável da impugnação ou do recurso interposto, ou da 
ação judicial, e, cumulativamente, renunciou a quaisquer 
alegações de direito sobre as quais se fundem a ação judicial 
e o recurso administrativo.”  

A desistência de recursos pelo devedor e a renúncia 
do direito não podem ser condicionantes à adesão a um 
parcelamento fiscal, por absoluta impropriedade. É nula de 
pleno direito tal disposição, em razão do princípio da 
inafastabilidade do judiciário, ex vi do art. 5º, XXXV da 
Constituição Federal. Essa disposição inconstitucional 
inviabiliza a regra sobre o parcelamento contida na Lei nº. 
13.043/2014. 
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Não é outro o entendimento esposado pelo Tribunal de 
Justiça de São Paulo no Agravo de Instrumento nº. 
2109677-09.2015.8.26.0000 de relatoria do Des. Ricardo 
Negrão, julgado pela 2ª Câmara Resrevada de Direito 
Empresarial, em 09/09/2015, que dispôs:  

 
“[…] Não há que se falar, ainda, em 
supremacia do interesse público, afinal, não 

se constata qualquer relativizac ̧ão ou 

prejuízo. A dispensa da apresentac ̧ão das 
certidões negativas atualizadas, bem como 

o deferimento da recuperac ̧ão judicial não 
impedem o Fisco de executar a devedora. 
Ao contrário do mencionado na minuta 

recursal, não se trata de negativa de vige ̂ncia 
aos dispositivos legais mencionados em fl. 
11. 
Embora a Lei n. 13.043/2014 tenha 
acrescentado o art. 10-A à Lei n. 10.522/2002 
versando sobre a concessão de 
parcelamento de débitos pela Fazenda 

Nacional às empresas em recuperac ̧ão 

judicial, tal disposic ̧ão não afasta os 

precedentes doutrinários e a jurisprude ̂ncia 
sobre o tema. Nos termos daquilo que 
restou consignado pelo Exmo. Ministro 
Luís Felipe Salomão no REsp n. 1187404, 
julgado em 19 de junho de 2013, “o 
parcelamento tributário é direito da 

empresa em recuperac ̧ão” e não uma 
simples faculdade do Fisco. 
Além disso, conforme ressaltado no parecer 
ministerial, a lacuna legislativa mencionada 
em inúmeros julgados desta Corte não 
desapareceu com o acréscimo do art. 10-A 
supra mencionado, “isso porque para que 
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haja o parcelamento nos moldes da referida 
lei é necessário que o devedor aceite todas 

as cobranc ̧as feitas pela Fazenda, 
renunciando a qualquer discussão ou 
questionamento” e, “isso deve ser feito para 
todos os créditos, inclusive para aqueles que 
sequer foi citado”   

 
Do mesmo modo, no AgRg no CC no. 136.130-SP, 

julgado em 13/05/2015, tendo como Relator para Acórdão 
o Ministro Antonio Carlos Ferreira, decidiu conflito de 
competência sobre crédito fiscal e analisou, para 
fundamentar o conflito, o tema da Lei no. 13.043/2014, 
conforme se observa a seguir: “Entendo que, de fato, a 
possibilidade de parcelamento ainda permanece como aspecto relevante 
para efeito de definir qual o juízo competente para decidir acerca de 
constrições e alienações de bens pertencentes a empresa em recuperação 
judicial, devedora em ação de execução fiscal. Entretanto, considerando 
o princípio da preservação da empresa, devo concluir, com a devida 
vênia, que a simples edição de lei que viabilize o parcelamento de dívidas 
de sociedades em recuperação não me parece suficiente, por si, para 
descaracterizar o conflito nem para afastar a competência do Juízo da 
recuperação judicial."  

Ainda, de acordo com o professor Manoel Justino 
de bezerra Filho20 o "princípio da preservação da empresa 
é contrariado, igualmente, pelo § 6o. Sob esse enfoque, 
destaco que (i) a norma legal referida (§ 6o) estabelece que 
os bens e os direitos da empresa executada, constituídos em 
garantia dos créditos, não serão liberados, e que (ii) a 
PRIMEIRA SEÇÃO desta Corte, no julgamento do REsp 
n. 957.509/RS, processado sob o rito do art. 543-C do CPC, 
Rel. Ministro LUIS FUX, DJe de 25.8.2010, decidiu que, em 
relação ao parcelamento da dívida fiscal, "a suspensão da 
exigibilidade do crédito tributário, perfectibilizada após a 

                                                           
20 Op. Cit. pg. 431/432. 
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propositura da ação, ostenta o condão somente de obstar o 
curso do feito executivo e não de extingui-lo". Nessa 
situação, mesmo suspensa a execução, o conflito de 
competência persistiria. Na hipótese, por exemplo, de o juiz 
da recuperação precisar alienar bens da sociedade vinculados 
à execução, terá que resolver se prevalecerá (i) a ordem de 
penhora emanada do juízo da execução fiscal ou (ii) a decisão 
de venda proferida pelo magistrado da recuperação. A nova 
lei, portanto, não evita o conflito, decorrente da necessidade 
de se saber a quem compete decidir acerca da disposição do 
referido patrimônio. Mantida a competência do juízo da 
recuperação, poderá a Fazenda Pública, naturalmente, 
recorrer de decisões que entenda contrárias à legislação em 
vigor. O mais importante aqui é manter concentrado em um 
único juízo – no caso o da recuperação judicial, mais 
aparelhado para definir as necessidade da pessoa jurídica 
recuperanda – o poder de decidir acerca do destino dos bens 
pertencentes à empresa em recuperação.Com efeito, ainda 
que momentaneamente suspenso o processo executivo, não 
se pode afastar a possibilidade de o juízo da execução 
proferir, no futuro, decisões provocadas por fatos novos, 
viabilizando a alienação dos bens atingidos por penhoras. Tal 
probabilidade recomenda manter a competência do juízo da 
recuperação para decidir a propósito de eventuais 
disposições de bens da sociedade em recuperação. 

Ainda que o STJ não tenha abordado o tema da Lei 
13.043/2014 sob o espectro da legalidade e cabimento da 
exigência da certidão negativa, já foi ponderado, no referido 
julgamento que a lei não exclui a competência do juízo a 
recuperação judicial e, s.m.j., o referido parágrafo segundo 
viola o princípio da inafastabilidade do poder judiciário.  
óbice ao caso, por óbvio).  
A patologia exposta, por si só, afasta a interpretação da Lei 
13.043/2014 como lei específica de parcelamento de tributos 
de devedores em recuperação judicial, sendo completamente 
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inútil para tal qualificação. Há, ainda, um buraco negro 
legislativo.  
 
4.3. A Jurisprudência atual 
  
 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é 
pacífica sobre a prescindibilidade da apresentação de 
certidões negativas para a homologação do plano21, "no 
sentido de que não constitui ônus do contribuinte a 
apresentação de certidões de regularidade fiscal para que lhe 
seja concedida a recuperação judicial possa ser feita 
exclusivamente em relação aos seus credores privados, e, 
ainda assim, às custas dos créditos de natureza fiscal". 
Porém, destaca-se que essa jurisprudência foi construída 
antes da entrada em vigor da Lei 13.043/2014, o que, salvo 
melhor juízo, não deve se modificar. 
 Isso porque ainda que não se tenha exigido a certidão 
negativa para a concessão da recuperação judicial o fisco tem 
os meios legais de cobrança de seu crédito, de modo que tal 
obrigatoriedade, por si só, não se justifica, sendo contrária 
ao princípio da preservação da empresa, art. 47, LRF.  
 Ainda assim, além do que já foi exposto acima no 
tocante à Lei no. 13.043/2014, em parcial revisão do 
posicionamento adotado, a 2ª Turma do STJ vem decidindo 
que22:”a) constatado que a concessão do Plano de 
Recuperação Judicial foi feita com estrita observância dos 

                                                           
21 AgRg no REsp 1133705/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 31/03/2014; REsp 
1173735 / RN, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a Turma, 
julgamento 22/04/2014, publicação DJe 09/05/2014; (REsp 1187404 / 
MT, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CE - CORTE 
ESPECIAL, julgamento19/06/2013, publicação DJe 21/08/2013 

22 REsp 1480559 / RS, Ministro HERMAN BENJAMIN, T2 - 
SEGUNDA TURMA, julg. 03/02/2015, DJe 30/03/2015; AgRg no 
AREsp 543830 / PE, Ministro HERMAN BENJAMIN, T2 - 
SEGUNDA TURMA, julg. 25/08/2015, DJe 10/09/2015 
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arts. 57 e 58 da Lei 11.101/2005 (ou seja, com prova de 
regularidade fiscal), a Execução Fiscal será suspensa em 
razão da presunção de que os créditos fiscais encontram-se 
suspensos nos termos do art. 151 do CTN; b) caso contrário, 
isto é, se foi deferido, no juízo competente, o Plano de 
Recuperação judicial sem a apresentação da CND ou CPEN, 
incide a regra do art. 6º, § 7º, da Lei 11.101/2005, de modo 
que a Execução Fiscal terá regular prosseguimento, pois não 
é legítimo concluir que a regularização do estabelecimento 
empresarial.” 
 A exigência da certidão negativa viola, isto sim, o 
princípio da preservação da empresa (art. 47, LRF) na 
medida em que condiciona o êxito da recuperação ao 
pagamento de um credor que não é sujeito aos efeitos da 
Recuperação Judicial enquanto aqueles credores que se 
sujeitaram ao procedimento ficam à mercê da preferência 
dada ao fisco. Tal circunstância, inclusive, afeta o que foi 
decidido pelos credores em assembleia-geral, fato que está 
respaldado pelo princípio majoritário.  
A jurisprudência do STJ afasta a exigência da apresentação 
das CNDs como requisito para a concessão o plano por 
absoluta falta de compatibilidade com o processo de 
recuperação judicial. 

Cabe ressaltar que a Lei 11.101/2005 não prevê 
qualquer sanção para a hipótese de não apresentação da 
CND para fins de concessão da Recuperação Judicial (v. arts. 
57, 68 e 73 da Lei 11.101/2005), tal como ocorria para a 
concessão da concordata (se não fosse regularizada a questão 
fiscal a decretação da falência seria, pelo texto legal, a 
consequência). 

Desse modo, há um limbo processual. Sem a 
homologação do plano e sem a convolação da recuperação 
em falência, não há caminho certo ou definido para a 
empresa. Em outras palavras,até quando a empresa 
continuará em recuperação judicial sem que esta tenha sido 
concedida, ainda que o plano tenha sido aprovado pelos 
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credores sujeitos aos efeitos da recuperação? Até que 
regularize a parte fiscal? Ou até outro momento? Este ponto 
tem sido usado como justificativa para dispensa da CND 
para a homologação do plano. 

Vale dizer, a empresa teve o seu plano aprovado 
pelos credores (o que implica em novação, art. 59), porém 
sem a homologação deste, não é crível que ela consiga (i) 
obrigar todos os credores a cumpri-lo, especialmente os 
credores dissidentes e os ausentes, ainda que se possa dizer 
que o plano faz lei entre as partes, especialmente os 
dissidentes e os ausentes; (ii) manter fornecimento e obter 
linhas de crédito, porque há um cenário de insegurança sobre 
qual será o futuro (mais do que quando há o processo em 
fase de negociação); (iii) manter a suspensão das ações e 
execuções contra si, haja vista que com a novação oriunda 
da concessão da recuperação judicial, as execuções e ações 
que versem sobre a dívida originária não possuem mais razão 
para prosseguir, cabendo, no mínimo, a manutenção da 
suspensão pelo período que vige a condição resolutiva do 
plano (art.61,§1º). Porém, sem a homologação, a priori, os 
credores poderiam retomar as ações e execuções, 
acarretando, na prática, a inutilidade do processo 
desenvolvido até esta etapa. 

Ao mesmo tempo, há quem diga (STJ, 2ª Turma, 
como visto acima), que se a homologação ocorre com a 
dispensa a CND, o Fisco poderá continuar a promoção de 
atos de expropriação do patrimônio da recuperanda., ou seja, 
o Fisco continuaria com os poderes que possuía antes da 
recuperação judicial, no curso, as execuções fiscais não são 
suspensas, mas ao Fisco são vedados atos de expropriação 
de bens, que ficam restritos ao juízo da recuperação judicial. 

 
Considerações finais 
 
A exigência de CND para a concessão de 

recuperação judicial se constitui em um equívoco fruto de 
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incompreensões ainda existentes sobre a processualística e 
regime da recuperação judicial. Parte-se do pressuposto 
equivocado que a primazia do interesse público impõe uma 
prevalência axiológica do crédito fiscal perante os demais 
credores. Esse mito esbarra na análise das normas gerais de 
Direito Tributário, que impõe a preferência do crédito 
trabalhista perante o crédito fiscal (“art. 186. O crédito 
tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o 
tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da 
legislação do trabalho ou do acidente de trabalho”). A primazia do 
interesse público não é sinônimo de primazia do interesse 
fiscal; tampouco esta pode ser entendida como metanorma 
de solução de conflitos aparentes entre normas. Não há 
sentido em se manter uma dupla processualidade, entre juízo 
universal e execução fiscal, se o resultar importar em 
ineficácia prática das decisões. 

Outro mito a ser derrubado é o de que o crédito 
tributário exige proteção especial porque possui primazia 
valorativa. O crédito fiscal é crédito público e, portanto, mais 
relevante que os créditos dos credores particulares. A 
proteção do interesse público prefere à preservação da 
empresa, entendida como interesse dos proprietários da 
firma e seus credores. Ocorre um erro de interpretação nesse 
caso. A preservação da empresa não é vista como um 
interesse particular, mas como um interesse social e mesmo 
público. A empresa não é um fim em si mesma, ela é um 
meio para a preservação de outros interesses, estes sim 
relevantes, tais como: a satisfação dos salários dos 
empregados, o pagamento dos tributos vencidos, a satisfação 
do fornecedores, que por sua vez irão pagar os seus 
empregados, entre outros. A empresa é vista em seu sentido 
dinâmico e não estático. Note-se que estamos a tratar da 
preservação da empresa viável, acometida por crise 
financeira temporária. 

Por fim, cabe refletir que a exigência de CND para o 
prosseguimento da recuperação torna este instituto ineficaz, 
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prejudicando o juízo universal, a principiologia da lei de 
recuperação e ao fim e ao cabo ao próprio fisco, que 
invariavelmente irá executar uma empresa inativa e 
provavelmente sem patrimônio. 
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1. Introdução ao tema  
 
Existem atividades empresariais que se desenvolvem 

e que dependem de contratos estáveis, normalmente 
duradouros e de execução continuada.3 

                                                           
1 Artigo desenvolvido com base nas pesquisas realizadas no âmbito do 
Projeto de Pesquisa “10 ANOS DA LEI DE FALÊNCIAS E 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESAS: INOVAÇÕES, 
DESAFIOS E PERSPECTIVAS” no Programa de Bolsa/Pesquisa para 
alunos da graduação – BPA da PUCRS. 

2 Pós-Doutor em Ciências Jurídico-Empresariais pela Faculdade de 
Direito da Universidade de Lisboa. Doutor em Direito pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Professor Titular 
de Direito Empresarial na Faculdade de Direito da PUCRS. Professor 
do Programa de Pós-Graduação em Direito (PPGDir) na Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Coordenador do 
Curso de Especialização em Direito Empresarial da PUCRS. Advogado 
Empresarial. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. 
ricardo.lupion@pucrs.br  

3 O término dos contratos empresariais de longa duração é tema que 
transcende aos interesses particulares das partes envolvidas, porque 
pode causar impactos nas atividades da empresa que recebeu a denúncia 
contratual provocando a redução das suas atividades. A possibilidade de 
uma das partes por fim ao relacionamento contratual duradouro 
mediante o envio de notificação comunicativa do término do contrato 
que vigorava por prazo indeterminado, já foi reiteradamente examinada 
pelos Tribunais. De um lado, a empresa-denunciante sustenta a 
legalidade da sua conduta na existência de contrato por prazo 
indeterminado no qual normalmente há cláusula de denúncia a qualquer 
tempo por qualquer das partes e que pode ser resilido com base na 

mailto:ricardo.lupion@pucrs.br
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É uma praxe no direito contratual empresarial, a 
inserção de cláusula que estabelece o término do vínculo 
contratual na decretação da falência de uma das partes 
contratantes. 

Decretada a falência de uma das partes, como o 
direito lida com a inserção dessa cláusula contratual em face, 
especificamente, do disposto no artigo 117 da Lei 
11.101/2005? 

 
2. Os contratos bilaterais celebrados pela empresa 
falida 

 
Para alcançar os seus objetivos, a empresa necessita 

de uma mínima preparação ou organização. Somente se 
organizar e planejar os seus negócios e, sobretudo, se 
aproveitar as oportunidades negociais que surgirem à sua 
frente, a empresa poderá se manter em funcionamento,4. 
Nessa perspectiva, os contratos empresariais assumem a 
função de “planificar, antecipar o futuro e, mesmo, de certo 
modo, ‘trocar’ o presente pelo futuro ou, vice-versa, assumir 

                                                           
referida previsão contratual. De outro, a empresa-denunciada, sustenta 
abuso de direito no exercício da denúncia terminativa da relação 
contratual, indenização por fundo de comércio e, principalmente, 
exigüidade de tempo para a recuperação dos investimentos realizados e 
para a reorganização das suas atividades empresariais. Para maiores 
detalhes consultar análise crítica de diversos julgados do Superior 
Tribunal de Justiça “in” GARCIA, Ricardo Lupion. “Responsabilidade 
Civil. Novos Problemas. Novas Soluções. Término de Contratos 
Empresariais. Estudo de Casos”. Estado, Direito e Políticas 
Públicas: homenagem ao Prof. Romeu Felipe Bacellar Filho. Luiz 
Alberto Blanchet; Daniel Wunder Hachem; Ana Claudia Santano. 
(Org.). Curitiba:  Ed. Íthala: 2014, p. 419-441. 

4 A organização é muito mais importante que o capital. Nela se baseia o 
sucesso de qualquer empresa, razão pela qual ela deve ser cuidada 
zelosamente MIRANDA JR., Darcy Arruda. Curso de direito 
comercial. 1º. vol, São Paulo: Saraiva. p. 100. 
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uma desvantagem presente em troca de uma vantagem 
futura”. 5  

O empresário, como homem de negócios cuja 
profissão está no contratar, tem tal energia de prontas e 
sagazes deliberações.6 Cada empresa de alguma importância 
conta com setores especializados, com o domínio de técnicas 
de atuação, tais como das compras por tomadas de preços e 
seletivas, das planilhas de custos, do ponto de equilíbrio, da 
análise dos balanços, da racionalização do trabalho, do 
gerenciamento setorizado, da segurança do trabalho, da 
prevenção de acidentes, do marketing, da política de preços, 
da capitalização, das projeções preventivas, dos 
planejamentos dos investimentos propriamente 
econômicos.  

As empresas mantêm assessoria jurídica, que as 
adverte de riscos tributários, trabalhistas, previdenciários e 
de assistência social. “Tudo isso constitui preordenação, 
com vistas, em primeira linha, à saúde da empresa, na direção 
da atenuação ou eliminação dos riscos, e, em seguida, ao 
retorno ou lucro, que é o incentivo à livre concorrência".7 

A formação do contrato consiste num processo, isto 
é, numa sequência de atos e comportamentos humanos.8 Em 
negócios empresariais, nem todos os contratos se celebram 
dum jacto, antes exigem negociações preliminares, que 
constituem seu preâmbulo:  

 
“Quem necessite de tal ou qual livro se dirige ao 

                                                           
5 MONTEIRO, Antônio Pinto. “Erro e teoria da imprevisão”. Revista 
Trimestral de Direito Civil, vol. 15, jul/set – Rio de Janeiro: Padma, 
p. 10.  

6 VIVANTE, Cesare. Apud FERREIRA, Waldemar. Tratado de 
Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, vol. I, 1962, p. 12.  

7 BESSONE, Darcy. Renovação de locação. São Paulo: Saraiva, 1990. 
p. 8. 

8 ROPPO, Enzo. O contrato. Coimbra: Almedina, 1988. p. 85. 
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livreiro, pergunta-lhe o preço e, aceitando-o, paga a 
respectiva quantia e recebe o livro. Em alguns 
minutos o negócio se fecha e se conclui, tornando-
se definitivo. Nem sempre se dá o mesmo com quem 
se proponha a adquirir gravata ou tecido para sua 
roupa, tanta a variedade dos tecidos, quanto a dos 
padrões e preços. O processo de escolha já é mais 
demorado. Desdobra-se em atos sucessivos de 
sugestões, confrontos, avanços e recuos, até que as 
duas partes, a vendedora e a compradora, se 
acordem no objeto, no preço e nas condições. O 
negócio jurídico pode revestir-se de complexidade, 
mercê de seus pormenores e condições; e consumir 
tempo, de maior ou menor trato, até que as 
pretensões em conflito se amainem e, ao cabo, 
mercê de transigências e concessões, se reduzam ao 
mesmo ponto de conveniências.”9   

 
Pois bem, no desenvolvimento das suas atividades, 

as empresas celebram contratos de longa duração, de 
execução continuada para o fornecimento de bens ou 
prestação de serviços. São contratos celebrados para 
prolongar-se no tempo, por muito tempo, principalmente 
porque as empresas podem terem realizado investimentos de 
grande monta, o que gera a expectativa da sua longevidade.   

Na categoria dos contratos empresariais, os seus 
protagonistas são detentores de técnica suficiente para 
deliberar quanto ao conteúdo do pacto, imbuídos da 
perspectiva de lucro e sujeitos a um regime que distribui 
entre todos os riscos do negócio, premissas próprias do 
mundo empresarial,10 conforme, aliás, o enunciado 28, da 1.ª 
Jornada de Direito Comercial, segundo o qual “em razão do 
profissionalismo com que os empresários devem exercer sua 

                                                           
9 FERREIRA, Waldemar. Obra citada. 8º. vol. pp. 40-41. 

10 SIQUEIRA, Tânia Bahia Carvalho. “O contrato de trespasse sob a 
perspectiva dos deveres de conduta”. Revista de Direito Privado, vol. 
58, p. 181.  
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atividade, os contratos empresariais não podem ser anulados 
pelo vício da lesão fundada na inexperiência”. 

Finalmente, destaca-se a exclusão dos chamados 
contratos de crédito, os quais, por expressa previsão no 
artigo art. 77 da Lei Falimentar, estão automaticamente 
sujeitos aos efeitos da falência pois, na dicção do citado 
dispositivo legal, “a decretação da falência determina o 
vencimento antecipado das dívidas do devedor”. 

 
3. A Lei Falimentar: os efeitos da falência sobre o 
contrato do falido 

 
O artigo 117, da lei 11.1101/2005, estabelece que “os 

contratos bilaterais não se resolvem pela falência e podem 
ser cumpridos pelo administrador judicial se o cumprimento 
reduzir ou evitar o aumento do passivo da massa falida ou 
for necessário à manutenção e preservação de seus ativos, 
mediante autorização do Comitê”. 

Em relação ao diploma legal anterior (Decreto-Lei 
7661, de 21/06/1945), o citado dispositivo legal substituiu a 
conveniência do Síndico para a continuidade do contrato 
prevista no revogado artigo 43 do Decreto-Lei 7661/45, pela 
necessidade de demonstração, pelo administrador judicial, 
de que o cumprimento do contrato seja capaz de reduzir ou 
evitar o aumento do passivo da massa falida ou se necessário 
à manutenção e preservação dos ativos da falência. 

Para Deborah Kirschbaum “em termos estritamente 
econômicos, a decisão do administrador deverá apurar a 
diferença líquida entre o valor atribuído pela empresa ao 
contrato no momento da decisão e o preço do contrato 
(montante ajustado para a prestação). Se a diferença for 
positiva, o administrador deverá optar pela manutenção do 
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contrato; caso a diferença seja negativa, o administrador 
deverá optar pela resolução”.11  

Essa regra do artigo 177 da Lei Falimentar “de 
clareza meridiana” - na perspectiva de Ricardo Negrão - 
assegura ao administrador judicial a opção de continuar o 
contrato bilateral, sempre que entender economicamente 
interessante à massa, segundo os critérios definidos pelo 
legislador.12 

Todavia, nem “sempre” - na locação do jurista - o 
administrador judicial terá essa prerrogativa, em face da 
inserção, em alguns contratos, do chamado pacto resolutório 
pela superveniência da falência de uma das partes.  

 
4. Pacto resolutório: condição resolutiva ou cláusula 
resolutiva. 

 
É muito comum a inserção de pacto resolutório que 

estabelece o término do contrato na hipótese de falência de 
uma das partes. Trata-se de ajuste contratual que destina 
proteger a parte contratante não-falida das incertezas, 
demoras e dificuldades de um processo falencial da parte-
falida.  

Se as partes não podem ter a certeza de que o 
contrato será executado em direção ao adimplemento, sem 

                                                           
11 KIRSCHBAUM, Deborah. “Cláusula resolutiva expressa por 
insolvência nos contratos empresariais: uma análise econômico-
jurídica”. Revista DireitoGV, vol. 2, p. 43 

12 “Pela regra dia artigo 117, de clareza meridiana, sempre que o 
administrador entender economicamente interessante à massa, segundo 
critérios delimitados pelo legislador – se o cumprimento reduzir ou evitar 
o aumento do passivo da massa falida ou for necessário à manutenção e 
preservação de seus ativos – deve optar pela execução do contrato 
bilateral. Trata-se de faculdade, que a lei submete ao Comitê de 
Credores, antes de se decidir acerca da conveniência”. NEGRÃO, 
Ricardo. Manual de direito comercial e de empresa, vol. 3, 6ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2011, p. 430. 
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perturbações, pelo menos sabem que poderão pôr fim ao 
pacto sem precisar despender maiores custos nem enfrentar 
os percalços que podem surgir em uma demanda judicial. “O 
pacto resolutório acaba funcionando, assim, como garantia, 
senão quanto ao fiel cumprimento do contrato, ao menos 
quanto à possibilidade de sua mais simples cessação” e “atua 
preventivamente, antevendo as possíveis perturbações como 
gatilho para a desvinculação” do contrato.13 

Conforme o que estiver disposto no contrato, o 
pacto resolutório pode se tratar de uma condição resolutiva 
expressa ou de uma cláusula resolutiva expressa.  

Quanto o pacto estiver redigido de modo a 
caracterizar a falência de uma das partes associada à 
expressão “de pleno direito”, por exemplo, tem-se uma 
condição resolutiva que “subordina o efeito do negócio 
jurídico a evento futuro e incerto”. Sendo resolutiva a 
condição, o negócio produz efeitos enquanto ela não se 
realiza, mas, uma vez implementada, “extingue-se, para 
todos os efeitos, o direito a que ela se opõe”. Nessa 
perspectiva, o implemento da condição resolutiva extingue a 
relação de maneira imediata, sem que tenha relevo o papel 
da vontade do contratante legitimado, ao passo que a 
cláusula resolutiva apenas confere ao credor o direito de 
resolução.14 

Em tal hipótese, a cláusula contratual deve expressar 
o término do contrato na ocorrência de falência de qualquer 
das partes e, operando-se essa condição resolutiva, opera-se 
o término do contrato, independentemente da vontade dos 
contratantes.  

Mas pode ocorrer que o contrato contenha uma 
cláusula resolutiva expressa, isto é, aquela que faculta a 
qualquer das partes o direito de encerrar o contrato, na 

                                                           
13 GARCIA, Rebeca. “Cláusula resolutiva expressa: análise crítica de sua 
eficácia”. Revista da Ajuris, v. 40, p. 305. 

14 Idem, p. 293.  
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hipótese de falência de qualquer das partes. Neste caso, deve 
haver manifestação de vontade, expressão do interesse do 
credor em extinguir, de fato, o negócio. Nesta hipótese, o 
remédio resolutório convencional pode ser exercido ou não, 
a depender do interesse do credor.15   

 
5. O princípio da otimização dos ativos da empresa 
falida 

 
Inspirado no artigo 75 da Lei Falimentar, tal 

princípio visa preservar e otimizar a utilização produtiva dos 
bens, ativos e recursos produtivos, inclusive os intangíveis, 
da empresa falida, isto é, a possibilidade de se obter, na 
falência, o melhor resultado para os credores, já que o 
patrimônio da empresa falida é a garantia do pagamento dos 
credores.  

Esse princípio baseia-se na racionalidade econômica 
introduzida pela Lei Falimentar de “preservar ativos que 
valem mais em conjunto e em operação (going concern) do que 
isoladamente”.16  

Assim, em razão desse princípio, argumenta-se que 
haveria supremacia do artigo 117 da Lei Falimentar em face 
do pacto resolutório do contrato firmado pela empresa 
falida, porque a otimização dos ativos da empresa falida 
inclui a possibilidade de ser obtido, nas alienações judiciais, 
um valor ao menos superior ao de avaliação para o bem 
singularmente considerado, coletividade de bens, 
estabelecimento ou unidade produtiva isolada. Com o maior 
valor pago pelo arrematante pelo conjunto de bens alienados 

                                                           
15 Idem., p. 294 

16 GOLDBERG, Daniel K. “Notas sobre a nova lei de recuperação de 
empresas e sua racionalidade econômica”. Doutrinas essenciais de 
direito empresarial: Recuperação empresarial e falência. v. VI. 
WALD, Arnoldo (Org.). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 348 
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será possível atingir o pagamento a um maior número ou 
classe de credores na falência.17  

Por esse princípio, por exemplo, na alienação do 
estabelecimento comercial da empresa falida, o 
administrador judicial poderia incluir, com base no artigo 
1.148 do Código Civil, a transferência ao adquirente dos 
contratos estipulados para exploração do estabelecimento, 
valorizando a alienação dessa ativo da falência ao assegurar, 
ao adquirente, a sub-rogação em contrato de fornecimento 
de materiais, por exemplo, salvo se o contrato firmado pela 
empresa falida tiver cláusula em contrário à essa 
transferência.18  

A lógica dessa sub-rogação baseia-se na “essência 
dos contratos de trespasse” que possibilita o adquirente do 
estabelecimento continuar a exercer a empresa, nos mesmos 
moldes em que o vinha fazendo o seu antecessor, uma vez 
que a manutenção do negócio, dentre outros fatores, 
contribui para a conservação de seu conteúdo e unidade 
econômica e social, bem como para o fomento e facilitação 
da atividade produtiva.19 

 

                                                           
17 ALVES, Alexandre Ferreira de Assumpção. SILVA, Priscilla Menezes 
da. “Reflexões sobre o princípio da otimização dos ativos na lei 
n.11.101/05”. Disponível em  
http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod= b0263bc40e0ff50f 
Acesso em 20/11/2015 

18 É, portanto, da essência dos contratos de trespasse, possibilitar que o 
adquirente do estabelecimento tenha liberdade e autonomia para, de 
modo concreto, continuar a exercer a empresa, nos mesmos moldes em 
que o vinha fazendo o seu antecessor, uma vez que a manutenção do 
negócio, dentre outros fatores, contribui para a conservação de seu 
conteúdo e unidade econômica e social, bem como para o fomento e 
facilitação da atividade produtiva.  

19 LACERDA, Maurício Andere von Bruck, “o contrato de locação 
comercial no âmbito da transferência do estabelecimento”. Revista do 
Instituto do Direito Brasileiro, nº 8, p. 8.239.  

http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod
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6. A doutrina: argumentos favoráveis e 
contrários ao pacto resolutório  

 
Na doutrina brasileira o tema não está pacificado.  
De um lado, estão Silva Pacheco, Penalva Santos, 

Jorge Lobo e Manoel Justino Bezerra Filho que sustentam a 
supremacia do artigo 117 da Lei Falimentar em face do pacto 
resolutório e, portanto, para eles o pacto seria inadmissível.20 

Para Marcelo M. Bertoldi e Maria Carla Pereira 
Ribeiro, as normas estabelecidas na Lei Falimentar possuem 
caráter impositivo e não podem ser superadas por disposição 
contratual pactuada entre as partes. Referem que o artigo 75, 
da Lei busca atender o interesse comum dos credores e da 
massa falida, e não a interesses particulares, de forma que a 
vontade das partes não pode se sobrepor à lei.21 

De outro lado, a favor do pacto resolutório, 
Carvalho de Mendonça e Waldemar Ferreira, basicamente, 
sustentavam ausência de proibição de tal cláusula e liberdade 
de contratar. Mas coube à Fabio Ulhoa Coelho, na vigência 
da atual Lei Falimentar, a defesa do pacto resolutório nos 
seguintes termos: “Se as partes pactuaram cláusula de 
rescisão por falência, esta é válida e eficaz, não podendo os 
órgãos da falência desrespeitá-la. O direito falimentar, como 
capítulo do direito comercial, tem normas contratuais de 
natureza supletiva da vontade dos contratantes; seus 
preceitos sobre obrigações contratuais só se aplicam se as 
partes não convencionarem diferentemente. Assim, o 
contrato se rescinde não por força do decreto judicial, mas 
pela vontade das partes contratantes, que o elegeram como 
causa rescisória do vínculo contratual”.22  

                                                           
20 KIRSCHBAUM, Deborah. Obra citada. p. 44. 

21 BERTOLDI. Marcelo M.; RIBEIRO, Maria Carla Pereira. Curso 
avançado de direito comercial. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 598. 

22 COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à nova lei de falências e de 
recuperação de empresas. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 315 
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7. A jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça: a vida como ela é...  
 
As decisões do Superior Tribunal de Justiça 

prestigiam o revogado artigo 43 da antiga Lei Falimentar 
(Decreto-Lei 7661/45), hoje reproduzido com redação 
semelhante no artigo 117 da nova Lei Falimentar (Lei 
11101/2005), conferindo ao síndico da massa falida o direito 
de prosseguir ou não a relação contratual firmada pela 
empresa falida. Há, inclusive, julgados específicos que 
recusaram pedido de restituição de bem alienado 
fiduciariamente formulados por credores fiduciários em face 
da falência do devedor fiduciante, assegurando ao síndico da 
falência o direito de prosseguir (ou não) o contrato firmado 
pelo falido com a instituição financeira.  

A massa falida, atendendo a requerimento do 
síndico, rescindiu contrato de arrendamento mediante o qual 
a uma empresa havia obtido a exploração econômica de 
valioso bem pertencente à massa. Do acórdão colhe-se a 
seguintes fundamentação: “No que diz respeito à 
possibilidade de rescisão do contrato por ato isolado do 
síndico, independentemente do manejo de ação própria, é 
importante notar que o art. 43 da antiga Lei Falimentar (hoje 
reproduzido com redação semelhante no art. 117 e 
parágrafos da nova Lei Falimentar), dispunha que “O 
contraente pode interpelar o síndico, para que, dentro de 
cinco dias, declare se cumpre ou não o contrato. A 
declaração negativa ou o silêncio do síndico, findo esse 
prazo, dá ao contraente o direito à indenização, cujo valor, 
apurado em processo ordinário, constituirá crédito 
quirografário”. A redação do dispositivo é clara em autorizar 
o procedimento autônomo do síndico de rescisão 
facultando, em momento posterior, o manejo de ação de 
indenização pelo procedimento ordinário. Em nenhum 
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momento se cogita da necessidade de ação própria 
previamente à rescisão dos contratos”.23  

Em outro julgamento no qual o síndico não 
promoveu a execução dos contratos de locação de um lojista 
instalado em Shopping Center, limitando-se em requerer a 
venda dos pontos comerciais, o Superior Tribunal de Justiça 
entendeu esse comportamento do síndico na moldura do 
artigo 43 da lei revogada e, portanto, considerou rescindidos 
os contratos de locação firmados pelo falido com o 
Shopping Center, mas prestigiou o entendimento do 
Tribunal de Justiça de São Paulo a respeito do pacto 
resolutório nos seguintes termos: “Também é de se registrar 
que a cláusula expressa a respeito da rescisão da avença em 
caso de falência não pode ser considerada leonina, uma vez 
que se trata de disposição comum em contratos de locação 
em shopping center, com o objetivo de proteger a locadora 
dos percalços do processo de falência do locatário. Tal 
cláusula não viola o princípio fundamental do contrato que 
é a boa-fé, justamente por não se cuidar de contrato de 
adesão, se sorte que o contrato obriga os contratantes (...)."24 

Ao examinar o pedido de restituição de bem alienado 
fiduciariamente formulado por instituição financeira, 
credora fiduciária, em face da falência do devedor fiduciante, 
por ser o bem de propriedade da credora fiduciária e, desta 
feita, extraconcursal, o Superior Tribunal de Justiça também 
prestigiou entendimento do Tribunal de Justiça Paulista no 
sentido de que o pedido haveria de ser precedido de 
interpelação judicial ao síndico da massa para se manifestar 
acerca do cumprimento do contrato de alienação fiduciária, 

                                                           
23 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 
1.260.409/SP. Relator Min. Nancy Andrighi. 3ª Turma, julgado em 
09/08/2011 

24 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 
846.462/SP. Relator Min. Humberto Gomes de Barros. 3ª Turma, 
julgado em 15/05/2007 
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como dita o artigo 43, da revogada lei falimentar e manteve 
a sentença de extinção do feito sem resolução de mérito por 
ausência de pressuposto processual, sob o seguinte 
fundamento “Dada a bilateralidade do contrato de alienação 
fiduciária e não sendo, pois, automaticamente resolvido pela 
declaração de falência, se afigura correta a prévia 
interpelação do síndico da massa acerca do interesse no 
cumprimento do contrato antes do ajuizamento do pedido 
de restituição do bem alienado fiduciariamente, como ensina 
o artigo 43, do revogado Decreto-Lei 7.661/45”.25 

O Superior Tribunal de Justiça já havia manifestado 
o mesmo entendimento em decisão assim ementada: 
“COMERCIAL. FALÊNCIA. CONTRATO 
GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Se, até 
a data da quebra, as respectivas obrigações estavam sendo 
rigorosamente cumpridas, a massa falida pode optar pelo 
cumprimento do contrato (DL 7.661/45, art. 43); antes da 
interpelação do síndico para que declare se cumpre ou não o 
contrato, o pedido de restituição do bem alienado 
fiduciariamente é prematuro. Recurso especial não 
conhecido”.26  

 

                                                           
25 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 
783.032/SC. Relator Minª. Maria Isabel Gallotti. 4ª Turma, julgado em 
02/08/2012. Do acórdão destaca-se a doutrina Manoel de Queiroz 
Ferreira Calças  sobre o tema:  (...) tratando-se de contrato de alienação 
fiduciária em garantia, seja de bem móvel ou imóvel, deve ser aplicado o 
art. 117 da Lei 11.101/05, vale dizer, a regra dos contratos bilaterais, 
facultando-se ao administrador judicial optar pelo cumprimento do 
contrato, se o tal fato reduzir ou evitar o aumento do passivo da massa 
falida ou for necessário à manutenção e preservação de seus ativos, 
mediante autorizado do Comitê, se houver. O credor poderá interpelar 
o administrador judicial para que este, em dez dias, declare se cumpre, 
ou não, o contrato (...)."  

26 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 
172.367/PR. Relator Min. Ari Pargendler. 3ª Turma, julgado em 
30/04/2002. 
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8. Reflexão final 
 
A redação do artigo 117 da Lei 11101/2005 eliminou 

o “arbítrio” que o revogado artigo 43 da lei anterior conferia 
ao síndico. Na dicção do dispositivo revogado, os contratos 
bilaterais poderiam ser executados pelo síndico “se achar de 
conveniência para a massa”. Agora, pelo sistema em vigor, 
os contratos poderão ser cumpridos pelo administrador 
judicial “se o cumprimento reduzir ou evitar o aumento do 
passivo da massa falida ou for necessário à manutenção e 
preservação dos seus ativos”.  

Houve um inegável avanço que retirou, do agora 
administrador judicial, a prerrogativa de decidir “conforme 
conveniência” quais contratos deveriam ou não ser 
cumpridos.  Portanto, esse direito de prosseguir o contrato 
não será irrestrito e incondicional e ficará sujeito às 
exigências do artigo 117 da Lei 11101/2005, acima 
mencionadas.  

Ainda não há, na jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça, a sinalização de uma tendência favorável 
ao pacto resolutório nos contratos firmados pelo falido. Dos 
casos examinados, há uma decisão nitidamente favorável à 
esse entendimento (do lojista falido em shopping center), 
mas há outros julgados que revelam uma tendência favorável 
à prevalência do direito do administrador judicial de 
prosseguir (ou não) nas relações contratuais firmados pelo 
falido (casos do arrendamento da bem do falido e de 
alienação fiduciária do falido fiduciante, em ambos, as 
decisões asseguraram ao síndico o direito de se manifestar 
sobre o prosseguimento ou não das relações contratuais). 

Percebe-se, assim, dos julgados do Superior Tribunal 
de Justiça, uma tendência de primazia dos interesses gerais 
dos credores da falência em detrimento de interesses 
particulares daqueles que contrataram com o falido, em 
prestígio ao princípio da otimização dos ativos da falência, 
considerando que, nos casos examinados, a manutenção do 
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contrato representava a maximização dos ativos da falência, 
solução mais favorável aos interesses gerais da massa falida.  
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otimização dos ativos na lei n.11.101/05”. Disponível 
em  
http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod= 
b0263bc40e0ff50f Acesso em 20/11/2015 

 
BERTOLDI. Marcelo M.; RIBEIRO, Maria Carla Pereira. 

Curso avançado de direito comercial. São Paulo: 
Saraiva, 2011. 

 
BESSONE, Darcy. Renovação de locação. São Paulo: 

Saraiva, 1990. 
 
BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 

1.260.409/SP. Relator Min. Nancy Andrighi. 3ª 
Turma, julgado em 09/08/2011 

 
_____. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 

846.462/SP. Relator Min. Humberto Gomes de 
Barros. 3ª Turma, julgado em 15/05/2007 

 
_____. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 

783.032/SC. Relator Minª. Maria Isabel Gallotti. 4ª 
Turma, julgado em 02/08/2012.  

 
_____. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 

172.367/PR. Relator Min. Ari Pargendler. 3ª Turma, 
julgado em 30/04/2002. 

 



Ricardo Lupion Garcia (Org.) | 375 
 
 

COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à nova lei de 
falências e de recuperação de empresas. 6ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2005. 

 
_____. Princípios do direito comercial: com anotações 

ao projeto de código comercial. São Paulo: Saraiva, 
2012. 

 
_____. Curso de direito comercial, vol. 2. 16ª edição. São 

Paulo:  Saraiva, 2012. 
 
FERREIRA, Waldemar. Tratado de Direito Comercial. 

São Paulo: Saraiva, vol. I, 1962 
 
FORGIONI, Paula. "Interpretação dos negócios 

empresariais”. Contratos empresariais: 
fundamentos e princípios dos contratos 
empresariais / Wanderley Fernandes (coord.). São 
Paulo: Saraiva. 

 
GARCIA, Rebeca. “Cláusula resolutiva expressa: análise 
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Emanuelle Urbano Maffioletti2 

 

1. Introdução. 
 
 Sem medo de exagerar, a informação pode ser 
considerada, logo após os ativos, o bem de maior valor em 
situações de crise empresarial enfrentadas por meio da 
recuperação judicial3. Conforme detalhado abaixo, a sua 
relevância decorre especialmente da estrutura legalmente 
prevista para a tomada de decisões ao longo do processo de 
recuperação. 

                                                           
* Esta é uma versão atualizada do seguinte artigo: Transparência e 
divulgação de informações nos casos de recuperação judicial de 
empresas. In: LUCCA, N. de, DOMINGUES, A. de A., LEONARDI 
ANTONIO, N. M. (coords.). Direito Recuperacional II - Aspectos 
Teóricos e Práticos. São Paulo: Quartier Latin, 2012. pp. 78-105. 

1 Professora Doutora da Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo (2013). Pós-doutora pelo European University Institute (2012), 
Doutora em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo (2009), 
tendo sido pesquisadora bolsista do Max-Planck-Institut für 
ausländisches und internationales Privatrecht e do Centro de Estudos 
em direito falimentar da Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo 

2 Professora Doutora de Direito Comercial da Faculdade de Direito de 
Ribeirão Preto da USP 

3 Com o mesmo entendimento, vide LIPSON, J. C.; DIVIRGILIO, C. 
M. Controlling the Market for Information in Reorganization. Am. 
Bank. Inst. L. Rev. 18, p. 647, 2010, 
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 Atualmente, exige-se de devedores que recorrem à 
recuperação judicial a apresentação de alguns documentos e 
o fornecimento de certos dados, especialmente patrimoniais 
e contábeis (art. 51 da Lei 11.101/2005, “LRE”). Após o 
deferimento do processamento, requer-se, ainda, a 
proposição de um projeto de reestruturação empresarial 
e/ou pagamento de dívidas, na forma do chamado plano de 
recuperação. Busca-se, com isso, dotar os credores e o juízo 
de esclarecimentos acerca da situação econômico-financeira 
do requerente e dos desígnios do devedor acerca do futuro 
da empresa em caso de aprovação da medida recuperacional. 
Todavia, a experiência de aplicação da Lei de Recuperação e 
Falência nos últimos onze anos permite questionar se o 
tratamento legal conferido ao assunto é de fato adequado. 
 Especialmente em vista da estrutura decisória 
prevista para o procedimento recuperacional, em que os 
credores exercem papel fundamental e determinam se o 
devedor manterá suas atividades ou se, ao contrário, 
enfrentará o processo falimentar de liquidação de ativos, a 
orientação acerca do fornecimento de informações adquire 
importância central para o bom deslinde do processo. Note-
se que, mesmo em casos de superação do veto de alguma 
classe de credores, ou seja, utilização do que se sói chamar 
de cram-down (art. 58 da LRE), o fornecimento de dados 
acerca do devedor não perde valor, na medida em que a 
decisão ainda permanece nas mãos dos credores e ao juiz é 
dado avaliar o cumprimento de requisitos para a concessão 
da recuperação de forma complementar à aprovação de 
algumas classes, como detalhado abaixo. Para exercerem 
suas funções, tanto credores quanto o juiz devem receber 
informações precisas sobre os créditos, a condução das 
atividades empresariais e os termos do plano. 
 De fato, apenas se pode esperar o alcance de 
deliberação e decisão judicial adequadas, ou seja, favorável à 
reestruturação de devedor viável e à falência de devedor que 
não possui chances de se reerguer, caso os agentes dotados 



380 | 10 anos da Lei de falências e Recuperação judicial de empresas 
 
 

do poder de decidir tenham, antes de tudo, acesso a 
informações suficientes acerca do devedor e do projeto de 
recuperação que ele pretende cumprir. 
 Para versar sobre esta relevante questão, o presente 
artigo está organizado em três partes. Em primeiro lugar, 
tratar-se-á da importância da informação em cenários de 
tomada de decisão, beneficiando-se principalmente da 
doutrina acerca do mercado de capitais, área em que o tema 
já foi bastante desenvolvido. Em seguida, será apresentada a 
estrutura decisória da recuperação judicial no Brasil, que 
deixará clara a indispensabilidade do acesso à informação 
para que se alcance decisão adequada acerca do futuro do 
devedor. Por fim, serão abordados três dos principais 
benefícios da correta provisão de informações, quais sejam a 
tomada de decisão informada, o incentivo à participação e a 
possibilidade de fiscalização das atividades do devedor. 
 

2. A necessária transparência: o valor da informação 
para fins de tomada de decisão. 
 
 Afirmar a importância da transparência para as 
relações jurídicas não é novidade. Trata-se de tema bastante 
conhecido pelo sistema jurídico como um todo e, 
notadamente, pelo direito empresarial. 
 O direito societário e o direito do mercado de 
capitais, em especial, preocupam-se em grande medida em 
assegurar, mediante regras de divulgação obrigatória4, que as 

                                                           
4 Para uma visão geral do tema, vide KRAAKMAN, R. Disclosure and 
Corporate Governance: An Overview Essay. In: FERRARINI, G.; 
HOPT, K. J.; WINTER, J.; WYMEERSCH E. (orgs.). Reforming 
Company and Takeover Law in Europe. Oxford: Oxford, 2004. pp. 
95-113, e EBKE, W. F. The Impact of Transparency Regulation on Company 
Law. In: HOPT, K. J.; WYMEERSCH, E. (eds.). Capital Markets and 
Company Law. Oxford: Oxford, 2003. pp. 173-197. Discutindo a 
transparência como instrumento regulatório para a eficiente organização 
da companhia vis-à-vis acionistas, credores e outros interessados, vide 
MERKT, H. Disclosing Disclosure: Europe’s Winding Road to 
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partes envolvidas pela empresa ou interessadas em dela 
participar vejam garantido o acesso a informações razoáveis, 
seja em quantidade ou em qualidade. Neste cenário, a 
regulação aplicável tem sido objeto de reformas direcionadas 
a promover níveis mais rígidos de ampla transparência.5 
 A defesa de elevados padrões de disclosure segue a 
crença de que agentes dotados de informação são capazes de 
tomar decisões mais adequadas, após sopesar riscos e 
benefícios6, e de promover integridade nas relações.  O 
fornecimento de informação funciona, também, como 
mecanismo de proteção contra abusos e condutas ilegais por 
parte daqueles sobre os quais recai o dever de informar.7 
Acredita-se, ainda, que a transparência protege a autonomia 

                                                           
Competitive Standards of Publication of Company-Related 
Information. In: FERRARINI, G.; HOPT, K. J.; WINTER, J.; 
WYMEERSCH E. (orgs.). Reforming Company and Takeover Law 
in Europe. Oxford: Oxford, 2004. pp. 115-144. 

5 No Brasil, vide o texto da Instrução CVM 480, de 7 de dezembro de 
2009, que elevou e aperfeiçoou as exigências de divulgação aplicáveis às 
companhias listadas. Este não é, contudo, um movimento apenas 
nacional. Outros países também acompanharam recente incremento no 
grau de exigência de diclosure. Vide, por exemplo, o Sarbanes-Oxley Act 
norte-americano e o Corporate Governance Kodex alemão, que elegeu a 
transparência um de seus pilares, ambos de 2002. 

6 Cf. KOROBKIN, R. B.; ULEN, T. S. Law and Behavioral Science: 
Removing the Rationality Assumption from Law and Economics. Calif. 
L. Rev. 88, p. 1102, 2000. No mesmo sentido, em comentário acerca 
dos benefícios da informação para a tomada de decisão por 
consumidores, vide LEVITIN, A. J. The Consumer Financial Protection 
Agency. Am. Bankr. Inst. J. 28, p. 10, 2009. 

7 Cf. PAREDES, T. A. Blinded by the Light: Information overload and 
its consequences for securities regulation. Wash. Un. L. Q. 81, p. 418, 
2003, e DOUGLAS, W. O. Protecting the Investor. Yale L. Rev. 23, p. 
524, 1934. 
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da vontade e torna mais confiáveis os mecanismos de 
mercado.8 
 Da mesma forma, por trás dos esforços pela 
valorização da ideia de ampla transparência nas relações 
encontra-se o pensamento de que apenas uma comunicação 
aberta entre os diversos grupos de interessados na atividade 
empresarial é capaz de gerar e consolidar a necessária 
confiança entre as partes.9 
 O acesso à informação é, portanto, mecanismo que 
permite que o agente informado defenda seus interesses e 
tome suas decisões com segurança. Ele beneficia não 
somente aqueles que obtêm a informação, mas o mercado 
como um todo, na medida em que permite a adequada 
avaliação acerca de cada um dos agentes, evitando que a 
incerteza provoque disseminação da desconfiança.10 A 
divulgação de dados não é, assim, um objetivo em si mesmo, 
mas um meio para que se alcance a finalidade da tomada de 

                                                           
8 Cf. HOPT, K. J. Estudios de Derecho de Sociedades y del 

Mercado de Valores. Madrid: Marcial Pons, 2010, p. 274. 

9 Nesse sentido e afirmando ter sido o reforço da confiança o motivo 
para o enfoque no dever de transparência no código de governança 
corporativa alemão, vide RINGLEB, H.; KREMER, T.; LUTTER, M.; 
von WERDER, A. Kommentar zum Deutschen Corporate 
Governance Kodex. 4. ed. München: Beck, 2010, Rn. 88. Este é 
exatamente o sentido da parte final do primeiro parágrafo do preâmbulo 
do código: “Der Kodex soll das deutsche Corporate Governance System 
transparent und nachvollziehbar machen. Er will das Vertrauen der 
internationalen und nationalen Anleger, der Kunden, der Mitarbeiter 
und der Öffentlichkeit in die Leitung und Überwachung deutscher 
börsennotierter Gesellschaften fördern.” [Em tradução livre: “O Código 
visa a tornar o sistema alemão de Governança Corporativa transparente 
e compreensível. Seu propósito é promover a confiança de investidores 
nacionais e estrangeiros, consumidores, empregados e o público em 
geral na administração e supervisão de companhias listadas alemãs.”]. 

10 Renomado estudo econômico apontou os prejuízos causados ao 
mercado em decorrência da existência de assimetria de informações 
(vide AKERLOF, G. The Market for Lemons: Quality Uncertainty and 
the Market Mechanism. Q. J. Econ. 84, pp. 488-500, 1970). 
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decisão informada. Trata-se, portanto, de um direito 
instrumental para a satisfação de outros direitos11.  
 A disciplina do mercado de capitais, bem como o 
direito societário, atentos a estas características, destinam 
muitas de suas regras a garantir que stakeholders obtenham os 
dados necessários para a tomada das decisões que lhes 
cabem, como, por exemplo, as de investir na companhia, 
vender sua participação ou manifestar seu direito de voto. 
Almeja-se, assim, que administradores atuem em prol da 
eliminação de assimetrias informacionais, mediante a 
publicação de dados relevantes ao mercado, e que deixem de 
agir em interesse próprio com base em informações 
privilegiadas que possuem sobre os negócios empresariais 
devido à função que exercem. Exatamente sobre este último 
aspecto preocupam-se as normas que coíbem o chamado 
insider trading. 
 Se assim é, ou seja, se a máxima de transparência 
integra o sistema jurídico nos institutos que envolvem 
participação e interesses múltiplos e, em específico, o direito 
empresarial, nada mais correto do que aplicar o mesmo 
raciocínio e adotar o mesmo princípio nas situações regradas 
pelo direito da empresa em crise. Muito embora algumas 
hipóteses de crise empresarial não abranjam companhias 
abertas e, portanto, nelas não estejam envolvidas 
preocupações com a proteção de investidores que aplicaram 
seus recursos na aquisição de valores mobiliários, os cenários 
regulados pela LRE sempre envolvem ampla gama de 
interessados que, em suas relações com o devedor, correm 
riscos como a perda de créditos, empregos ou futuros 
negócios. Estes interessados são exatamente aqueles que, na 
estrutura da lei, devem tomar a decisão que define o futuro 
do devedor.  

                                                           
11 J. A. T. GUERREIRO, em artigo no campo do direito societário, 
atentou há tempos à natureza instrumental do direito à informação (vide 
O Conselho Fiscal e o Direito à Informação. RDM 45, p. 30, 1982). 
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 Aqui se impõe a mesma lógica antes detalhada. Se, 
no mercado de capitais, as partes precisam necessariamente 
estar informadas para tomar decisão, também em processos 
de recuperação e falência, deve ser garantido um nível 
mínimo de informações aos agentes aos quais se atribui o 
direito de se pronunciar sobre o mecanismo a ser utilizado 
para lidar com a crise empresarial do devedor. A conclusão 
comum a todos esses ramos do direito é a de que o agente 
dotado de poder decisório precisa de conhecimento sobre a 
matéria em questão. 
 Ressalte-se que, se em situações normais de bem-
estar e prosperidade empresarial, investidores e partes que se 
relacionam com a companhia se permitem deixar de dar 
atenção a todos ou a certos dados colocados à disposição 
pela empresa, este cenário se modifica em casos de crise. Na 
presença de dúvidas quanto à capacidade econômico-
financeira da empresa e de ameaça aos créditos e 
investimentos detidos, toda e qualquer informação torna-se 
ainda mais valiosa e necessária, pois as partes precisam de 
clareza ainda maior do que em situações usuais para 
identificarem os possíveis caminhos à satisfação de seus 
créditos ou de outros interesses que possuam na empresa. 
 A urgência de se melhorar o tratamento legal e 
jurisprudencial atribuído ao tema torna-se ainda mais clara 
após a compreensão do sistema de tomada de decisão nos 
casos de recuperação judicial. É disso que se passa a tratar. 
 
3. O deslinde da recuperação judicial e o seu processo 
decisório. 
 
 A LRE prevê a recuperação judicial como instituto 
jurídico que disponibiliza mecanismos de reestruturação de 
crise financeira de empresas e empresários. Com base em tal 
instituto, pode-se elaborar planejamento estratégico de 
reorganização e liquidação de dívidas em condições 
especiais, nos termos de um plano de recuperação, com 
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vistas a solucionar problemas gerenciais e financeiros 
específicos. 
 A ação de recuperação judicial conta com a extensa 
participação do devedor e dos credores em suas principais 
etapas e norteia-se por princípios, valores e objetivos 
múltiplos, alguns dos quais estão aludidos na própria redação 
do artigo 47 da Lei de Recuperação e Falência12, que preza 
pelo equilíbrio entre a manutenção da empresa e o 
atendimento dos diversos interesses das partes envolvidas.  
 O instituto da recuperação judicial reflete uma das 
orientações atuais do direito concursal, que regula interesses 
públicos e privados em processo supervisionado por 
autoridade pública e conduzido principalmente por devedor 
e credores, que, com certa autonomia, regem seus interesses. 
O tradicional modelo de direito concursal estruturado para 
o comerciante/empresário (e não o negócio/empresa) com 
o escopo de satisfazer interesses dos credores e punir o 
comerciante, quitando dívidas equitativamente com a 
liquidação dos ativos do devedor ou por meio da 
reestruturação das dívidas em processos de concordata, 
persistiu por longo período. Atualmente, os institutos e 
objetivos do direito da empresa em crise são 
redimensionados para ou implementar a reorganização de 
empresas viáveis, com a promoção da preservação da 
atividade econômica e o reconhecimento da função social da 
empresa e do interesse público que envolve os concursos, ou 
instaurar a execução coletiva universal de empresas não 
viáveis, com liquidação de ativos e dívidas e saneamento do 
mercado13.  

                                                           
12 “Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação 
da 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, promovendo, assim, a preservação da empresa, 
sua função social e o estímulo à atividade econômica.” 

13 Muito embora não seja possível afirmar a existência de movimento 
uníssono acerca dos obejtivos e mecanismos utilizados pelo direito 
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 A ação de recuperação judicial pressupõe empresas 
viáveis, entendidas como aquelas que podem ser mantidas 
em operação após reestruturação. Trata-se de um conceito 
metajurídico, cambiante, flexível, que é apreciado de 
conformidade com as informações transmitidas pelo 
devedor14. 
 A recuperação judicial se inicia por ação específica, 
na qual demonstram-se a situação patrimonial do devedor e 
as razões da crise econômico-financeira, além de vir instruída 
com determinados documentos previstos no art. 51 da LRE, 
a saber: as demonstrações contábeis dos três últimos 
exercícios sociais e as especialmente levantadas para tal 
requerimento15; a relação nominal completa dos credores; a 
relação integral dos empregados; a relação dos bens 
particulares dos sócios controladores e dos administradores 
do devedor; os extratos atualizados das contas bancárias do 
devedor e de suas eventuais aplicações financeiras; certidões 
de regularidade do devedor no Registro Público de 
Empresas e dos cartórios de protestos situados na comarca 

                                                           
concursal nos mais diversos ordenamentos, na medida em que alguns 
privilegiam a satisfação dos interesses dos credores, ao passo que outros 
visam a favorecer a manutenção da empresa e outros, ainda, buscam 
alcançar equilíbrio entre um e outro propósito, é possível identificar o 
amplo reconhecimento de que a crise empresarial não mais pode ser 
entendida como assunto afeito apenas a interesses de específicos 
credores ou como oportunidade para punir ou favorecer devedores. 
Também sob esta perspectiva cabe interpretar o instituto da recuperação 
judicial previsto na Lei de Recuperação e Falência. 

14 Cf. TOLEDO, P. F. C. S. de, In: TOLEDO, P. F. C. S. de; ABRAÃO, 
C. H. (coords.), Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e 
Falência. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 162. 

15 Note-se que os documentos mencionados nas alíneas do inciso II, do 
art. 51, sugerem o desconhecimento do legislador acerca dos 
demonstrativos contábeis de uma empresa. Para mais detalhes sobre o 
tema, vide SZTAJN, R. In: SOUZA JUNIOR, F. S.; POTOMBO, A. S. 
A. M. (coords.). Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e 
Falência. São Paulo: RT, 2005, pp. 249-253. 
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do domicílio ou sede do devedor e naquelas onde possui 
filial; e relação das ações judiciais em que este figure como 
parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a estimativa 
dos valores demandados. 
 Tais documentos promovem relativa abertura de 
informações do devedor e supostamente cumprem parte da 
exigência de fornecimento de dados que circunstanciam a 
situação de crise econômico-financeira. A apresentação de 
documentos contábeis assegura o acesso a um conteúdo 
mínimo, previsto em documentos obrigatórios que foram 
apresentados e aprovados pelos sócios em exercícios sociais 
anteriores, na forma da legislação societária, bem como 
aqueles especialmente elaborados para a recuperação. Eles 
ficam à disposição do juízo e do administrador judicial, 
podendo ainda ser consultados por qualquer interessado, 
mediante autorização judicial. 
 Para que se alcance plena compreensão da relevância 
da prestação de informações para o êxito da recuperação 
judicial, de modo que ela efetivamente promova a superação 
da crise de empresas viáveis, faz-se necessário entender o 
deslinde do procedimento. 
 Em primeiro lugar, importa notar que o 
processamento da recuperação judicial pode ser autorizado 
quando solicitado por devedores16 que preencham os 
requisitos legais17. Se deferido o pedido de processamento, 

                                                           
16 Acerca da importância de se permitir que não apenas o devedor, mas 
outros interessados solicitem a recuperação judicial daquele, vide 
NEDER CEREZETTI, S. C. A Recuperação Judicial de Sociedade 
por Ações: O Princípio da Preservação da Empresa na Lei de 
Recuperação e Falência. São Paulo: Malheiros, 2012, pp. 256-267.  

17 O Art. 48, caput e incisos I a IV, da LRF, prevê como requisitos: que 
o empresário individual, ou a sociedade empresária, exerça regularmente 
a atividade há mais de dois anos; que o empresário não seja falido, ou, 
se o foi, que as suas responsabilidades tenham sido extintas por sentença 
transitada em julgado; que não tenha obtido a concessão da recuperação 
judicial ou da recuperação com base em plano especial de 
microempresas e empresas de pequeno porte há menos de cinco anos; e 
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cabe ao devedor apresentar plano de recuperação judicial no 
prazo de sessenta dias, contados da publicação da decisão 
que deferir o processamento da recuperação judicial. 
Ademais, deve exibir suas contas demonstrativas mensais 
durante o curso da recuperação judicial. 
 Também após a autorização para processamento da 
recuperação, inicia-se o processo de habilitação de créditos e 
homologação da relação de credores. Desde este momento, 
os credores podem exercer função destacada no 
procedimento, com a possibilidade de se reunirem em 
assembleia geral e de constituírem comitê de credores, bem 
como de aprovarem eventual pedido de desistência de 
recuperação judicial formulado pelo devedor. 
 No que diz respeito ao plano de recuperação judicial, 
o documento deverá ser consistente e demonstrar a 
potencialidade de o devedor alcançar os objetivos da 
recuperação e de continuar as suas atividades. Pata tanto, ele 
deverá conter o estudo de sua viabilidade econômico-
financeira, a apresentação dos meios de reestruturação a 
serem empregados e o laudo técnico econômico-financeiro 
de avaliação dos ativos do devedor. Imagina-se que, dessa 
maneira, os credores estarão dotados de dados mínimos para 
a avaliação da proposta do devedor. 
 O plano pode prever diversas opções de 
recuperação. A LRE exemplifica algumas hipóteses, como a 
concessão de prazos e condições especiais para pagamento 
das obrigações vencidas ou vincendas; a alteração do 
controle societário; a constituição de sociedade de credores; 
a venda parcial dos bens que integram o ativo do empresário 
ou a celebração de outros negócios jurídicos como o 
usufruto da empresa; e a constituição de sociedade de 
propósito específico para adjudicar os ativos do devedor em 
pagamento dos créditos (art. 50). Além desse elenco, a lei 

                                                           
que não tenha sido condenado ou não tenha como administrador ou 
sócio-controlador pessoa condenada a crime falimentar. 
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permite que outros projetos de reestruturação sejam 
apresentados, dispondo o devedor de liberdade para 
estruturar planos mais aptos a lidar com suas específicas 
dificuldades, especialmente com base em consultorias que 
enfoquem aspectos econômicos, administrativos e jurídicos. 
O plano deverá ser suficientemente detalhado para 
demonstrar que é hábil para sanear as dívidas do devedor e 
reestruturar a empresa, sendo passível de execução e de 
obter os resultados propostos. 
 Uma vez apresentado em juízo, franqueia-se aos 
credores o acesso ao conteúdo do plano de recuperação 
judicial e a eles se concede prazo de trinta dias para a 
manifestação de objeções à proposta do devedor. Caso ao 
menos uma objeção seja oferecida, os credores têm a 
oportunidade de deliberar, em assembleia geral convocada 
para este fim, sobre as oposições e propor alterações ao 
plano, resguardados os direitos dos credores ausentes. Em 
geral, a aprovação do plano depende de concordância de 
todas as classes de credores nele envolvidas, sendo que o 
quórum de aprovação varia de acordo com a classe. No caso 
das classes de credores trabalhistas e detentores de créditos 
decorrentes de acidentes de trabalho e de créditos 
enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno 
porte, exige-se a concordância da maioria simples dos 
credores presentes no ato da votação. A aprovação das 
demais classes, por seu turno, depende da maioria simples 
dos credores presentes, desde que detenha mais da metade 
do valor total dos créditos presentes. 
 Além das situações ordinárias de assentimento de 
todas as classes, permite-se que o juiz homologue plano que 
não tenha sido aprovado por uma das classes de credores, 
desde que preenchidos requisitos legais, como o quórum 
mínimo de aprovação por credores representantes de mais 
da metade dos créditos presentes na assembleia, e, dentro da 
classe discordante, o voto favorável de mais de um terço dos 
credores. Exige-se, ademais, ausência de tratamento desigual 
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entre os credores da classe que houver rejeitado o plano. 
Este mecanismo de superação do veto de uma das classes de 
credores é usualmente referido como cram down, 
denominação inicialmente utilizada nos Estados Unidos, 
local em que a técnica foi criada18. 
 Vê-se que, conforme detalhado abaixo, em todas as 
situações de recuperação judicial, aos credores foi conferido 
papel de destacada relevância para o sucesso dos esforços de 
superação da crise empresarial. Mas também ao devedor foi 
atribuída função de imensa importância. A LRE optou por 
manter a administração das atividades sob a competência do 
devedor, que fica sob a fiscalização do administrador judicial 
e, quando constituído, do comitê de credores. Isso significa 
que, em situações de normalidade, os órgãos de 
administração do devedor continuam em atuação, sendo 
afastados apenas e tão somente nos casos de irregularidade 
previstos no art. 64. 
 Há, assim, a composição de um cenário que busca, 
se bem que com limitações, alcançar equilíbrio entre dois dos 
grupos envolvidos nas situações de crise empresarial. Por um 
lado, permite-se que o devedor elabore o plano e permaneça 
na administração das atividades. Por outro, concede-se aos 
credores o poder decisório sobre os termos do projeto de 
reerguimento do devedor. Participam, ainda, do 
procedimento o administrador judicial, o comitê de credores, 
quando constituído, e o Ministério Público, com atuação 
desde o início do processo até a sentença final, nos atos do 
processo em que sua participação se fizer relevante19. 

                                                           
18 Para leitura crítica do tema, com apresentação de comentários à luz do 
direito comparado, vide BATISTA, C. S. J.; CAMPANA FILHO, P. F.; 
MIYAZAKI, R. Y.; NEDER CEREZETTI, S. C. A Prevalência da 
Vontade da Assembléia-geral de Credores em Questão – o ‘cram down’ 
e a Apreciação Judicial do Plano Aprovado por Todas as Classes. RDM 
143, pp. 202-242, 2006. 

19 Foge ao escopo do presente estudo abordar a discussão acerca do 
papel do Ministério Público na recuperação judicial. Sobre o tema, vide 
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 A despeito de aos credores ser franqueada 
participação ativa e preponderante no procedimento, é 
importante salientar que alguns de seus direitos são 
relativizados em prol do esforço de reestruturação 
empresarial. Como exemplos, podem ser citados a 
suspensão do curso de todas as ações e execuções em face 
do devedor durante o período de cento e oitenta dias a 
contar do deferimento da recuperação judicial (art. 6°)20, a 
vinculação de todos os credores, inclusive os dissidentes, aos 
termos do plano aprovado e a novação dos créditos afetados 
no plano de recuperação judicial (art. 59), e a possibilidade 
de o juiz homologar o plano, independentemente de 
aprovação de todas as classes (art. 58, §§ 1o e 2o).  
 Uma vez aprovado e homologado ao plano, o 
devedor permanecerá em recuperação judicial até que se 
cumpram as obrigações que, nos termos do plano, 
possuírem vencimento em até dois anos da concessão da 
recuperação. Se, transcorrido este prazo, houver o 
descumprimento do plano, os credores poderão requerer a 
execução específica da obrigação estabelecida no plano ou a 
falência do devedor. 
 Note-se que a sentença concessiva da recuperação 
judicial, fundada no plano aprovado e objeto de 
homologação, constitui título executivo judicial, atribuindo 
caráter permanente e vinculativo ao plano, assim como aos 
negócios jurídicos e atos de administração realizados durante 
e em decorrência da recuperação, os quais são considerados 

                                                           
CAMIÑA MOREIRA, A. Poderes da Assembléia de Credores, do Juiz 
e a Atividade do Ministério Público. In: PAIVA, L. F. V. de. Direito 
Falimentar e a Nova Lei de Falências e Recuperação de Empresas. 
São Paulo: Quartier Latin. 2005, pp. 245-274. 

20 Importante mencionar o entendimento jurisprudencial favorável à 
ampliação do prazo de suspensão de cento e oitenta dias em casos de 
comprovada complexidade do caso e retardo na aprovação do plano sem 
desídia do devedor (vide, por exemplo, STJ, AgRg no CC 111.614/DF, 
Segunda Seção, Rel. Min. Nancy j. 10/11/2010).  
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válidos mesmo diante da ocorrência da falência, desde que 
tenham sido realizados nos termos da lei. 
 Esses são alguns dos aspectos procedimentais 
relativos à recuperação judicial e que apontam para a 
importância de uma adequada disciplina da informação. São 
necessários, portanto, princípios e regras atentos aos 
interesses das partes envolvidas e voltados a assegurar 
direitos e garantias essenciais para que credores possam 
decidir com segurança acerca da melhor forma de satisfação 
de seus créditos. Neste particular, falar em garantias mínimas 
e respeito a interesses dos credores significa necessariamente 
tratar do dever de transparência do devedor e do direito de 
informação dos credores. 
 
4. A importância do direito à informação na 
recuperação judicial. 
 
 Uma vez abordada a relevância da transparência de 
informações em cenários de tomadas de decisões, com 
especial atenção para o tratamento do tema sob o direito 
societário e do mercado de capitais (item 2), e explicitado os 
principais aspectos do procedimento de recuperação judicial 
de empresas (item 3), importa unir os dois temas, detalhando 
um à luz do outro. 
 Antes de mais nada, acredita-se que, se o objetivo de 
procedimentos que lidam com a crise empresarial é 
promover, sempre que viável, a reorganização negociada de 
empresas, a política de informação mais consentânea com 
este propósito é aquela que, com razoabilidade, atenta às 
necessidades e características dos grupos de interessados no 
desempenho das atividades do devedor21. 

                                                           
21 Também neste sentido, vide LIPSON, J. C.; DIVIRGILIO, C. M. 
Controlling the Market for Information in Reorganization. Am. Bank. 
Inst. L. Rev. 18, p. 693, 2010. 
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 Inúmeros são os benefícios de uma disciplina 
favorável à divulgação ampla de informações pelo devedor22. 
O tema será abordado em detalhes nos subitens abaixo, mas, 
desde logo, pode-se mencionar que ela auxilia a negociação, 
na medida em que estimula a criação de um ambiente de 
confiança entre as partes e favorece o alcance de solução 
amigável. Da mesma forma, contribui para que condutas 
indevidas não sejam praticadas por aqueles que conduzem as 
atividades do devedor e também por todos os agentes 
responsáveis pela tomada de decisões no curso do 
procedimento de recuperação. 
 Isso não significa que inexistam dificuldades 
relacionadas ao assunto. Uma das mais prementes refere-se 
aos custos envolvidos na divulgação de informações, os 
quais assumem importância destacada em momentos de 
crise econômico-financeira. Muito embora este seja aspecto 
a se levar em conta, não parece convencer especialmente em 
vista da estrutura eleita para o processo decisório da 
recuperação judicial. Ora, não se pode admitir que agentes 
que receberam o dever-poder de votar o projeto de 
reorganização exerçam esta delicada competência sem que 
estejam dotados da mais completa ciência sobre a situação 
econômico-financeira e jurídica do devedor. Deve, assim, 
haver a preocupação com a minimização dos custos, mas 
sem prejuízo para a transparência de dados essenciais. 
 Destaque-se que não se trata aqui de defender o 
mero aumento do número de documentos e informações de 

                                                           
22 A doutrina destaca a importância da divulgação de informações em 
casos de reorganização empresarial. Vide, por exemplo, AZAR, Z. R. 
Bankruptcy Policy, Legal Heritage, and Financial Development: An 
Agenda for Further Research. Emory Bankr. Dev. J. 24, pp. 461-462, 
2008, e BAIRD, D. G.; BERNSTEIN, D. S. Absolute Priority, 
Valuation Uncertainty, and the Reorganization Bargain. Yale L. J. 115, 
p. 1954, 2006. 
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divulgação obrigatória.23 Deve-se dar enfoque ao 
fornecimento de dados que efetivamente contribuam para o 
processo de formação da vontade dos credores. Ademais, a 
necessidade repousa sobre a divulgação de informações 
suficientes e adequadas em termos de quantidade e, 
principalmente, qualidade. Os critérios para a 
obrigatoriedade de divulgação devem, nesse sentido, pautar-
se pela relevância da informação para fins de alcance de 
solução para a crise empresarial, seja ela a falência ou a 
recuperação do devedor. O que importa é criar ambiente em 
que as partes interessadas vejam garantido o acesso a dados 
razoáveis acerca do devedor e que permitam avaliação das 
possibilidades de seu reerguimento. 
 Importa, ainda, referir que a existência de um dever 
de lealdade, imposto a administradores e controladores, no 
sentido da necessária condução dos negócios para o bem da 
sociedade empresária como um todo24, deveria levar à 
obrigatoriedade de o devedor em recuperação, por meio de 
seus órgãos, revelar informações importantes para que as 
partes interessadas, ao longo do procedimento de 
recuperação, sintam-se seguras para negociar e alcançar 
decisão sobre os destinos do devedor. 
 Na LRE, ao lado das regras que demandam a 
apresentação de documentos pelo devedor, o tema é tratado 
em dispositivos que caracterizam como crime a sonegação 
ou omissão de informações e a divulgação de informações 
falsas no processo de recuperação, sempre que com o 
propósito de induzir outras partes a erro. Aplica-se, para as 
três condutas, pena de reclusão de dois a quatro anos e multa 

                                                           
23 Estudos apontam para os possíveis prejuízos da exigência excessiva 
de informações, feita sem preocupações com o efetivo uso que pode vir 
a ser feito do material divulgado. Sobre o assunto, vide PAREDES, T. 
A. Blinded by the Light: Information overload and its consequences for 
securities regulation. Wash. Un. L. Q. 81, pp. 417-485, 2003. 

24 Cf. WIEDEMANN, H. Treuebindungen und Sachlichkeitsgebot – 
Ein Systemvergleich. WM 1, pp. 1-9, 2009. 
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(art. 171). O recurso ao direito penal sugere a importância 
atribuída pelo legislador ao acesso a dados corretos e 
completos ao longo da recuperação judicial. Acredita-se que 
o reconhecimento desta importância deveria, na verdade, 
estar refletido em regras mais detalhadas e rigorosas acerca 
da divulgação mandatória de informações. 
 
4.1. Promovendo decisões informadas. 
 
 A primeira e mais fundamental função da ampla 
transparência no curso da recuperação judicial diz respeito à 
promoção de decisões informadas por todos os participantes 
aos quais foi atribuído o direito de contribuir para as 
resoluções acerca do futuro da empresa em então em crise. 
 Como visto no item 3 acima, o procedimento de 
recuperação judicial é marcado pela participação primordial 
de dois grupos: o devedor, ao qual se atribui a elaboração do 
plano e, salvo exceções, a condução da atividade empresarial, 
e os credores, que recebem a competência de avaliar a 
proposta de recuperação, aprovando-a ou rejeitando-a. A 
estrutura decisória da recuperação judicial busca traçar, 
portanto, equilíbrio entre alguns dos principais envolvidos 
pela crise, concedendo, ao final, aos credores o poder de 
decidir acerca da viabilidade do devedor, julgando ser ele 
digno ou não da tentativa de reestruturar seu negócio. 
 Sendo assim, a recuperação judicial repousa sobre a 
máxima da autonomia dos envolvidos, de cuja composição 
decorre a recuperação ou a falência do devedor. Ocorre que, 
para que se possa garantir condições mínimas para o 
exercício da autonomia privada dos credores, é necessário 
que haja certeza de acesso a informações acerca da situação 
jurídica, financeira e econômica do devedor25. A obtenção de 

                                                           
25 Nesse sentido, vide SACCHI, R. Concordato Preventivo, Conflitti di 
Interessi fra Creditori e Sindacato dell’Autorità Giudiziaria. Il 
Fallimento 1, p. 32, 2009. Também acerca da importância de acesso a 
informações, com observações acerca de diversas áreas do direito 
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dados constitui condição para que os credores optem entre 
a aceitação ou a rejeição do plano. Sem ela, inviabiliza-se a 
formação da vontade a ser manifestada no processo de 
recuperação26. 
 Garantir este acesso é uma das principais funções do 
juiz da causa. Sabe-se que desde a promulgação da LRE, 
muito se discute sobre o papel do Poder Judiciário dentro da 
nova estrutura do direito concursal, uma vez que a decisão 
sobre a concessão da medida judicial voltada a evitar a 
falência (antes a concordata, agora a recuperação) deixou de 
competir ao magistrado e foi entregue a alguns dos 
credores.27 Dentro da nova perspectiva não se pode dizer 
que o juízo seja mero espectador das tratativas entre devedor 
e credores. Na verdade, a ele cabe atuar para que seja 

                                                           
empresarial, vide HOPT, K. J. Disclosure Rules as a Primary Tool for 
Fostering Party Autonomy – Observations from a Functional and 
Comparative Legal Perspective. In: GRUNDMANN, S. KERBER; W. 
WEATHERILL, S. (orgs.). Party Autonomy and the Role of 
Information in the Internal Market. Berlin: Walter de Gruyter, 2001, 
pp. 246-263. 

26 Esta foi também a conclusão alcançada no julgamento do Mandado 
de Segurança n.° 533.556.4/3-00, Câm. Esp. Fal. Rec. TJSP, 
28/05/2008, Rel. Des. Manoel de Queiroz Pereira Calças, j. 
28/05/2008. 

27 Tal discussão vem sendo alimentada pela constatação de decisões 
judiciais que têm deflagrado excessiva intervenção do judiciário no 
conteúdo das negociações travadas na recuperação judicial, em prejuízo 
da autonomia de devedor e credores. Veja neste sentido: BORGES 
FILHO, D. C. A eficiência da Lei 11.101 e os enunciados 44, 45 e 46 da 
1. Jornada de Direito Comercial. In NEDER CEREZETTI, S. C.; 
MAFFIOLETTI, E. U. (coords.). Dez Anos da Lei n. 11.101/2005: 
Estudos sobre a Lei de Recuperação e Falência. São Paulo: 
Almedina, 2015. pp. 237-263; e MADEIRA DEZEM, R. M. M. Poderes 
do juiz e dos credores na recuperação judicial: análise da lei n. 11.101/05 
a partir dos interesses envolvidos. In LUCCA, N.; PESTANA DE 
VASCONCELOS, M. (coords.), Falência, insolvência e recuperação 
de empresas: estudos luso-brasileiros, São Paulo, Quartier Latin, 
2015. pp. 63-85. 
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assegurada qualidade e adequação das informações 
prestadas, exigindo que o devedor opere de forma a permitir 
uma decisão informada dos credores sobre a viabilidade e 
conveniência do plano28. 
 Um olhar sobre a experiência estrangeira mostra que 
o tratamento do tema caminha exatamente no sentido de 
garantir transparência de dados. Conforme já detalhado 
alhures29, diversos ordenamentos refletem a preocupação de 
que, ao votarem sobre o futuro da companhia em crise, os 
credores estejam dotados de informações suficientes a 
embasar a tomada de decisão de tamanha relevância. Este é, 
por exemplo, o caso do direito estadunidense, cujo 
Bankruptcy Code exige que, em casos de reorganização sob o 
Chapter 11, antes de serem ponderadas as manifestações de 
credores quanto ao plano, o juízo declare que o pedido do 
devedor havia sido acompanhado da divulgação de 
informações adequadas.30  

                                                           
28 À mesma conclusão chegou a jurisprudência da Itália, local em que 
também recentemente a decisão acerca da possibilidade de recuperação 
de empresas em crise foi transferida aos credores. Vide, por exemlo, 
decisão do Trib. Campobasso, 23 de agosto de 2010, Pres. Iapaolo, R. 
Investimenti S.r.l. c. Fallimento La Molisana Industrie Alimentare S.p.a. 

29 NEDER CEREZETTI, S. C. A Recuperação Judicial de 
Sociedade por Ações: O Princípio da Preservação da Empresa na 
Lei de Recuperação e Falência. São Paulo: Malheiros, 2012, pp. 305-
306. 

30 A definição de informação adequada consta do §1125(a)(1) do 
Bankruptcy Code e é a seguinte: “‘adequate information’ means 
information of a kind, and in sufficient detail, as far as is reasonably 
practicable in light of the nature and history of the debtor and the 
condition of the debtor's books and records, including a discussion of 
the potential material Federal tax consequences of the plan to the debtor, 
any successor to the debtor, and a hypothetical investor typical of the 
holders of claims or interests in the case, that would enable such a 
hypothetical investor of the relevant class to make an informed 
judgment about the plan, but adequate information need not include 
such information about any other possible or proposed plan and in 
determining whether a disclosure statement provides adequate 
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 A transparência, portanto, é pré-condição à 
participação dos credores e deveria preceder toda e qualquer 
manifestação sobre o plano apresentado31. Sobre o tema, a 
legislação brasileira exige do devedor a apresentação de 
estudo sobre a viabilidade econômica do plano e de laudo 
econômico-financeiro e de avaliação dos bens. Poderia ela, 
todavia, ir além e prever expressamente que o Judiciário deve 
atuar para assegurar a adequação e suficiência das 
informações prestadas em tais documentos e em todos os 
outros necessários para a formação da convicção dos 
credores sobre a viabilidade do plano de recuperação32.  
 Um olhar sobre o tratamento do tema pela 
jurisprudência, por seu turno, indica que se deve tomar 
cuidado para que os níveis de informação dos interessados 

                                                           
information, the court shall consider the complexity of the case, the 
benefit of additional information to creditors and other parties in 
interest, and the cost of providing additional information;”. 

31 Acerca da inportância do acesso a informações completas e confiáveis, 
vide PRESTI, G. Rigore è quando Arbitro Fischia?. Il Fallimento 1, p. 
29, 2009. 

32 Bem caminham os julgados que, em reconhecimento à centralidade 
do aceso à informação, determinam que devedoras esclareçam pontos 
obscuros e apresentem novos documentos. Nesse sentido, vide, por 
exemplo, os seguintes trechos: “Importante ressaltar que o dever de 
informação na recuperação é fundamental para o processo de 
recuperação, pois somente conhecendo a situação financeira e 
patrimonial do devedor é que os credores votam de forma a selecionar 
as empresas viáveis e as inviáveis, adotando a solução que atende os 
objetivos da lei” (Processo 1044764-26.2015.8.26.0100, 2a Vara de 
Falência e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo, Juiz Paulo 
Furtado de Oliveira Filho), e “ A devedora igualmente deverá esclarecer 
o atual passivo tributário e extraconcursal. Só assim os credores terão 
exata noção da situação patrimonial, econômica e financeira da devedora 
e, com isso, poderão decidir em assembleia. O dever de informação na 
recuperação é fundamental para o processo de recuperação” (Processo 
0023743-16.2012.8.26.0100, 2a Vara de Falência e Recuperações 
Judiciais da Comarca de São Paulo, Juiz Paulo Furtado de Oliveira 
Filho).  
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não sofram prejuízos ainda maiores do que aqueles 
decorrentes do deficiente tratamento legal conferido ao 
assunto33 e para que pedidos de que recuperandas sejam 
obrigadas a fornecer informações sejam efetivamente 
atendidos34.  
 Consoante adiantado acima, o plano de recuperação 
pode contemplar diferentes meios de recuperação judicial. 
Pode-se estruturar a recuperação com base em simples 
concessão de prazo e parcelamento de débitos ou imaginar 
operações mais detalhadas e complexas que levem à 
completa reorganização do devedor. Ao agente responsável 
pela elaboração do plano cabe optar pelas medidas que lhe 
pareçam adequadas e propor a sua adoção aos credores. Para 
que estes possam ponderar sobre a proposta do devedor, 
definindo se o caminho por ele escolhido é o mais 
satisfatório para enfrentar as específicas dificuldades que a 
manutenção das suas atividades envolve ou se haveria 
solução mais apropriada, ou seja, para que possam contribuir 
para o bom resultado da recuperação judicial e afastar 
possível subjetividade exagerada do devedor sobre a 
determinação da solução da crise, precisam estar dotados das 
informações relevantes sobre os negócios, dívidas e ativos 
do devedor. 

                                                           
33 Em caso avaliado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 
entendeu-se que mesmo um aditivo ao plano de recuperação 
apresentado pelo devedor não precisaria ter sido conhecido e avaliado 
pelos credores quando de sua votação em assembleia geral. Trata-se, 
efetivamente, de exigir que se delibere sobre um documento de extrema 
relevância, mas acerca do qual pouca informação se possui (TJSP, AI n.º 
459.929.4/7-00, Câm. Esp. Fal. Rec., Rel. Des. Boris Kauffmann, j. 
06/12/2006). Mais recentemente, este entendimento não prevaleceu 
(TJSP, AI 0109487-51.2013.8.26.0000, 2a Câm. Res. Dir. Empresarial, 
Rel. Des. José Reynaldo, j. 3/2/2014). 

34 Esse foi o caso no AI n.º 474 768.4/1-00, apresentado por credores 
da Vasp Viação Aérea São Paulo S.A. e provido pela Câm. Esp. Fal. Rec. 
TJSP em 01/08/2007, nos termos no voto do Relator Des. Manoel de 
Queiroz Pereira Calças. 
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 Também a teoria acerca das decisões assembleares 
indica para a importância da prévia divulgação de 
informações essenciais para a decisão a ser tomada em 
reunião. Sabe-se que a vontade coletiva da comunhão de 
credores em assembleia geral só pode ser validamente 
exprimida se seguido o procedimento estabelecido na lei. 
Diante de vícios (vícios do voto, das deliberações ou da 
assembleia), ter-se-á como consequência a invalidade 
(nulidade ou anulabilidade) de todas as deliberações, de uma 
das deliberações (viciada) ou de determinada deliberação, se 
o voto foi decisivo para a formação da maioria, 
respectivamente35. Sendo assim, a inobservância de regras 
que visam a garantir o sufrágio informado deve levar à 
invalidade da deliberação cuja aprovação deveria ter sido 
precedida de transparência. 
 De fato, a disciplina das assembleias gerais prevista 
na Lei n.o 6.404/76 corrobora a relevância de que os votantes 
estejam plenamente cientes dos diversos aspectos que 
envolvem a matéria sob análise. Por este motivo, os 
documentos pertinentes aos assuntos listados na ordem do 
dia devem estar disponíveis com antecedência para consulta 
dos acionistas (art. 133). Da mesma forma, o art. 124, § 5o, I, 
da lei acionária, regulamentado pela Instrução CVM n.o 372, 
de 28 de junho de 2002, exige que os interessados usufruam 
de tempo hábil para compreender os dados que lhe foram 
apresentados, sob pena de que o prazo de antecedência de 
publicação da convocação da assembleia seja aumentado. 
 Ainda que de forma mais tímida, a LRE também 
atenta para a necessidade de se garantir que as decisões 
assembleares sejam precedidas de ampla informação. Para 
que haja sufrágio informado, o art. 36 prevê que o edital de 

                                                           
35 Ver comentários de FRANÇA, E. Valladão A. N.. In: SOUZA 
JUNIOR, F. S.; POTOMBO, A. S. A. M. (coords.). Comentários à Lei 
de Recuperação de Empresas e Falência. São Paulo: RT, 2005, pp. 
188-191. 
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de convocação da assembleia geral de credores indique, “se 
for o caso”, o local em que os credores poderão obter cópia 
do plano de recuperação judicial a ser votado. Encontra-se 
neste dispositivo a preocupação com o conhecimento prévio 
do material que será objeto de apreciação. 
 Atenção a este preceito é especialmente relevante 
nos corriqueiros episódios em que os ajustes aos planos são 
ventilados durante assembleias gerais de credores, sem que a 
todos seja garantida ciência adequada acerca das alterações 
aventadas. Nessas ocasiões, muitas vezes os planos são 
aprovados sem que aos interessados seja dada a 
oportunidade de conhecer o seu novo conteúdo e refletir 
sobre os impactos das modificações sugeridas sobre a 
factibilidade da proposta de recuperação. Não há dúvidas de 
que a dificuldade é agravada pela ausência de previsão legal 
de período de negociação entre as partes, fato que torna as 
assembleias gerais o ambiente propício para que ela aflore. 
Mas este inegável defeito da LRE não pode servir de escusa 
para que se admita a deliberação sobre plano de recuperação 
cujos termos não sejam de pleno conhecimento dos 
votantes. Em vista da centralidade do dever de informar, o 
administrador judicial deve atuar para que a colheita das 
modificações propostas ou aceitas pela devedora ocorra até 
data limite, encerrando-se as negociações e submetendo-se o 
plano final à deliberação dos credores apenas depois de ter 
sido a eles garantido tempo e informação suficiente para que 
entendam a oferta da devedora36. 

                                                           
36 Neste mesmo sentido, vide PAIVA, L. F. V. de Paiva. Necessárias 
Alterações no Sistema Falimentar Brasileiro. In: NEDER CEREZETTI, 
S. C.; MAFFIOLETTI, E. U. (coords.) Dez Anos da Lei n. 
11.101/2005: Estudos sobre a Lei de Recuperação e Falência. São 
Paulo: Almedina, 2015, p. 145. Na ausência de previsão legal expressa a 
determinar esse interregno para a formação de vontade informada dos 
credores, a suspensão da assembleia, mecanismo usualmente utilizado 
nas recuperações, pode servir para tanto. 
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 Por fim, há que se observar que, no caso de 
companhias abertas, a promoção de decisões informadas 
refere-se ainda a um outro grupo de interessados. Nas 
situações de devedores que tenham capital listado em bolsa, 
há que se atentar também para a tutela dos investidores 
dispersos no mercado, os quais, após o pedido de 
recuperação judicial, devem continuar a receber informações 
sobre a companhia da qual participam. Em vista disso, a 
CVM incluiu na Instrução n.o 480, de 7 de dezembro de 
2009, dispositivos específicos para empresas em recuperação 
judicial (arts. 36 e 37)37. Muito embora possa-se dizer que a 
autarquia poderia ter ido além e evitado dispensas de 
divulgação de importantes dados, não se pode negar que a 
iniciativa de regulamentação com atenção específica à 
situação de companhias em crise demonstra cautela com 
casos especiais que demandam tratamento diferenciado38.  

                                                           
37 Para comentários específicos sobre o tema, vide TOLEDO, P. F. C. 
S. de. A Instrução CVM-480/2009 e as Empresas em Crise. In: von 
ADAMEK, M. V. (coord.). Temas de Direito Societário e 
Empresarial Conteporâneos – Liber Amicorum Prof. Dr. Erasmo 
Valladão Azevedo e Novaes França. São Paulo: Malheiros, 2010. pp. 
691-705. 

38 Caso elucidativo da relevância da prestação de informações em 
situações de crise empresarial refere-se ao ocorrido quando da 
recuperação judicial da Varig. A ausência de divulgação de informações 
claras sobre a situação da companhia sob recuperação levou a graves 
questionamentos acerca do pedido de auto-falência apresentado pelo 
então administrador judicial. Ademais, a controladora e a companhia 
sofreram o cancelamento de ofício do registro junto à CVM e, por este 
motivo, os valores mobiliários por elas emitidos deixaram de ser 
admitidos à negociação em mercados regulamentados. O cancelamento, 
ocorrido em janeiro de 2011, deveu-se ao fato de que o registro de 
emissoras das companhias encontrava-se suspenso por período superior 
a doze meses, em decorrência de inadimplemento quanto à apresentação 
de obrigações periódicas (art. 54, II, da Instrução CVM n. 480). A 
deficiência de informações, notada ao longo de todo o processo de 
recuperação judicial, bem como as mudanças na administração 
responsável pela condução da empresa deram origem a questionamentos 
sobre o pedido de auto-falência formulado após a conclusão da 
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 O abrandamento de regras de divulgação de 
informações aplicáveis a companhias em recuperação sugere 
especial atenção aos custos envolvidos na requisição de 
elevado grau de transparência. Todavia, muito embora a 
restrição orçamentária seja questão de relevo nessas 
situações, ela não deve levar a um elevado afrouxamento de 
exigências de disclosure, pois, especialmente em contextos de 
crise, os investidores precisam estar informados sobre seus 
direitos39, sobre a real possibilidade de quebra, a situação 
econômico-financeira da companhia e o impacto sobre o 
valor da participação detida em seu capital. Apenas assim 
podem decidir sobre qual conduta desejam adotar, ou seja, 
manter o investimento ou dele desfazer-se, acatando ou não 
o valor a ele atribuído pelo mercado. 
 
4.2. Incentivando a participação.  

 
 Muito embora, como visto, os credores tenham 
certas prerrogativas no processo de recuperação judicial, tais 
como a formação da decisão sobre a aceitação do plano de 
recuperação, estas podem não ser suficientes para resguardar 
os seus direitos, ou, principalmente, para estimulá-los a 
participar de modo colaborativo nas etapas processuais. 
 Neste contexto, cabe ponderar sobre qual seria a 
função da informação nas etapas em que o credor tem a 
oportunidade de participar no processo de recuperação 
judicial, questionando se a abertura de informações acerca da 
situação patrimonial do devedor guardaria relação com a 
participação do credor no processo, e até que ponto o acesso 
à informação, assegurado no sentido qualitativo e 

                                                           
recuperação e sobre os prejuízos causados aos diversos grupos de 
interessados na mais satisfatória conclusão do procedimento concursal. 

39 Cf. MENDALES, R. E. Looking Under the Rock: Disclosure of 
Bankruptcy Issues Under the Securities Laws. Ohio St. L. J. 57, p. 796, 
1996. 
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quantitativo, poderia repercutir positivamente para a 
credibilidade do instituto sob o ponto de vista do credor.  
 É sabido que a possibilidade de elaborar um 
adequado diagnóstico circunstancial da crise, com a 
indicação precisa das medidas que a provocaram e dos 
aspectos negociais que precisam ser reformulados, bem 
como com a identificação de soluções de salvamento e 
propostas de pagamentos dos créditos especificamente 
imaginadas para enfrentá-la são medidas que contribuem 
para a efetiva recuperação da empresa.  
 Ocorre que, para tanto, a consistência das 
informações do devedor e, antes disso, o acesso a elas pelos 
interessados, são essenciais para o convencimento dos 
credores sobre a situação financeira do devedor e a 
possibilidade de recuperação, e para tentar obter o apoio 
deles. Nesse sentido, cabe ao devedor demonstrar 
cabalmente a viabilidade do plano, ainda que isto lhe traga 
como consequência a quebra da privacidade das suas 
informações. 
 As demonstrações contábeis, relativas ao patrimônio 
e créditos do devedor, são essenciais e, como visto, devem 
ser apresentadas pelo devedor desde o pedido de 
recuperação judicial. Deseja-se que certas informações sejam 
disponibilizadas tão logo o pedido de recuperação seja 
apresentado e antes de eventual deferimento do 
processamento da recuperação, momento que marca o 
princípio da suspensão das ações judiciais (art. 6o) e a partir 
do qual os credores podem dar início à análise da situação 
econômico-financeira do postulante.  
 Destaque-se que a juntada de documentos nesta 
ocasião é acompanhada de mera análise formal por parte do 
magistrado. A simples presença dos documentos legalmente 
exigidos leva à autorização do processamento40. Isso não 

                                                           
40 Este é o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo. Confira-se: “Não há dúvida de que o despacho de processamento 
da recuperação judicial apenas faz exame formal da documentação 
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significa, todavia, que os documentos estejam isentos de 
futuro controle substancial. Na verdade, consoante correto 
posicionamento formado em outra jurisdição, cabe ao juiz 
da causa garantir que o consenso dos credores sobre a 
proposta do devedor se forme sobre com base em dados 
corretos e que as necessárias informações sejam prestadas ao 
longo de todo o procedimento.41 Dado que os termos atuais 
da participação do Judiciário no procedimento de 
recuperação não atribuem ao órgão o julgamento da 
conveniência e viabilidade da reorganização, mas a função 
de cuidar do adequado desenvolvimento do procedimento, 
a ele também cabe garantir a correta tutela dos interesses 
abrangidos pela causa, assegurando que os credores podem 
confiar nas informações fornecidas e que todos os elementos 
necessários para a formação de sua opinião sobre o pedido 
de recuperação estejam disponíveis. 
 Além dos documentos obrigatórios e dos relatórios 
exigidos por lei na ocasião do pedido de recuperação judicial, 
como visto acima, o devedor assume o ônus de 
disponibilizar novas informações após o processamento da 
recuperação judicial, com a obrigação de colaborar com o 
administrador judicial e de fornecer os livros sociais 
obrigatórios pela legislação societária, entre outros 
documentos relevantes para a recuperação. Deve, portanto, 
atender aos pedidos de informação formulados pelo 
administrador, que atuará com fundamento no interesse 
geral dos credores e no da própria sociedade. 

                                                           
exigida pelo art. 51 da LFR, tanto que o art. 52 determina seja deferido 
o processamento ‘estando em termos a documentação’.” (Agravo de 
Instrumento n. 0118624-62.2010.8.26.0000, Câmara Reservada à 
Falência e Recuperação do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. 
Lino Machado, j. 01/03/2011). 

41 Vide Tribunale di Tivoli, decr., 15 luglio 2009, Pres. E Rel. Scarafoni, 
M.I.M. S.p.a. c. Massa dei creditori di M.I.M. S.p.a., disponível in Il 
Fallimento 7, pp. 857-859, 2010. 
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 Trata-se, até aqui, do momento preliminar da 
disciplina jurídica do dever de prestação de informações do 
devedor, que, por si, já teria a função de garantir aos credores 
um nível quantitativo mínimo de fontes que lhes dê guarida 
para analisar e confrontar o pedido de recuperação judicial. 
Com tal desiderato, a lei prevê que também o administrador 
judicial, na medida em que participa da condução do 
processo de recuperação judicial, deve fornecer as 
informações solicitadas pelos credores interessados, 
inclusive, os extratos dos livros obrigatórios, para facilitar as 
habilitações e impugnações de créditos. O extrato dos livros 
sociais será útil para retratar o movimento financeiro dos 
negócios do empresário nos exercícios sociais que se 
antecederam ao pedido de recuperação, sobretudo se a 
escrituração tiver sido realizada em conformidade com as 
regras contábeis e da legislação societária, contendo dados 
verdadeiros. 
 Todas as informações, uma vez disponíveis desde o 
momento inicial, serão trabalhadas com mais profundidade 
no plano de recuperação judicial. E, quanto mais 
transparentes e claras elas forem, mais credibilidade os 
credores sentirão no plano, com menos contradições e 
chances de impugná-lo. Afinal, pelo conteúdo do plano, o 
credor pode interpretar a intenção do devedor, ou seja, se é 
abusiva, meramente protelatória do pagamento das dívidas 
ou se realmente existe a propensão à reorganização e 
pagamento dos créditos. Enfim, o devedor deverá se 
preocupar em demonstrar confiabilidade aos órgãos da 
recuperação, elaborando um plano estruturado e permitindo 
o acesso ao que for necessário à devida avaliação dos termos 
propostos. 
 A importância das informações novamente se 
destaca no momento de o credor impugnar o plano e/ou 
propor condições alternativas. Para questionar e contrapor 
informações e eventualmente elaborar sugestões de 
modificação ao plano, o credor precisa conhecer detalhes 
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essenciais e estratégicos de funcionamento do negócio do 
devedor, sendo que, a rigor, o pedido de recuperação judicial 
justifica o pedido de acesso a esses dados, pois a generalidade 
dos credores não possui qualquer ingerência na 
administração do devedor e não participa do capital social 
deste, inexistindo entre as partes qualquer outra relação 
jurídica que legitime o acesso à informação.  
 A disponibilização de informações verdadeiras e nos 
moldes minimamente exigidos na legislação apresenta-se, 
então, como condição necessária ao exercício dos direitos do 
credor no âmbito do procedimento de recuperação, seja para 
o desenvolvimento de propostas alternativas, seja para o 
exercício do  voto, que dependerá de prévia avaliação acerca 
da adequação do plano aos fins a que se propõe. Apenas 
assim pode-se evitar que um plano apoiado em informações 
insuficientes, imprecisas ou falsas venha a ser aprovado, o 
que implicaria perda de tempo, dinheiro e provável insucesso 
da recuperação. 
 Tendo em vista que o plano de recuperação envolve 
esforços por parte do devedor e dos credores, os envolvidos 
devem estar conscientes de que um ambiente de colaboração 
e lealdade amenizará os riscos de insucesso do plano e 
promoverá a confiança entre as partes. Assim, para que o 
devedor se sinta confortável quanto à apresentação das 
informações, o credor deverá utilizá-las de modo adequado, 
para os fins estritos do processo de recuperação judicial. 
Trata-se, pois, de um binômio – fornecimento de 
informações/uso adequado das informações – que depende 
de disciplina jurídica e de devida aplicação pelo Judiciário 
para que, de um lado, os devedores sejam impelidos a 
divulgar dados sobre o seu negócio, e, de outro lado, os 
credores comprometam-se a aproveitá-las com 
responsabilidade e na medida exata de sua necessidade. 
Portanto, o preceito do acesso à informação está associado 
aos deveres de boa-fé objetiva das partes, que envolve a 
lealdade e a atuação colaborativa.  
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 Com base em conhecimento sobre a situação atual e 
os projetos do devedor, os credores dotam-se de 
fundamento e segurança para impugnar, participar (com 
proposições) e, principalmente, deliberar sobre o plano. No 
tocante à deliberação, aliás, é fundamental a leitura atenta do 
plano, com a compreensão da operação ou operações 
propostas, comprovação documental que demonstre a lisura 
das etapas imaginadas, explicação dos detalhes técnicos e 
específicos e negociação detalhada. Há que se lembrar que a 
tomada de deliberação por quóruns majoritários 
normalmente envolve a existência de credores insatisfeitos. 
Nestes cenários, e transparência promove a lealdade entre as 
partes e inibe a configuração de lesão a interesses. 
 Destaque-se que o uso da máxima da transparência 
no ambiente de recuperação empresarial não beneficia 
apenas e tão-somente os diretamente envolvidos no 
específico processo. Ela contribui para o sucesso das 
medidas de reorganização empresarial como um todo. Isso 
ocorre, pois a homologação de um plano inconsistente, 
aprovado sem que os votantes tenham tido acesso a dados 
necessários para a avaliação das condições do devedor, afeta 
a credibilidade do instituto, uma vez que a inconsistência está 
diretamente associada à falta de solidez e à incoerência entre 
o plano apresentado e a situação de recuperação da empresa. 
Um plano assim acatado geralmente estrutura-se sobre falsas 
premissas e não atinge os resultados esperados, gerando caso 
de má avaliação acerca da viabilidade do devedor e insucesso 
das medidas de socorro empresarial. 
 Do exposto decorre que o dever de transparência 
aplicado aos casos de crise empresarial está intimamente 
relacionado ao estímulo da participação de qualidade dos 
credores na definição do destino do devedor, favorecida pela 
criação de ambiente de cooperação entre as partes42. De fato, 

                                                           
42 Com efeito, vê-se que a transparência, a cooperação dos credores e o 
estímulo à participação destes últimos em deliberações do processo de 
recuperação judicial são valores aclamados pela recente aplicação do 
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ausentes as informações suficientes, não se pode esperar que 
agentes, que nem ao menos conseguem avaliar a proposta 
submetida pelo devedor, contribuam para o bom resultado 
da recuperação judicial, seja ele a recuperação de empresas 
viáveis ou a liquidação das inviáveis. O acesso a dados do 
devedor apresenta-se, assim, como condição imprescindível 
para que, em primeiro lugar, os credores possam formar 
opinião sobre o plano e, em segundo, sintam-se incentivados 
a comparecerem às assembleias e manifestarem seus votos. 
Informações tornam-se, destarte, remédio que diminui o 
absenteísmo e os votos em branco. 
 Acredita-se, destarte, que a transparência seja um dos 
caminhos para se evitar condenações ao instituto da 
recuperação judicial que sugerem a tendência à aprovação de 
planos inconsistentes. Críticas neste sentido foram 
apontadas por F. U. Coelho43, ao indicar que os credores 
tendem a não se preocupar com a recuperação do devedor, 
e que, ainda que tivessem interesse em participar, não teriam 
suporte concreto para assim agir, uma vez que os não 
possuem todas as informações necessárias para elaborar um 
plano alternativo ou para avaliar a consistência do plano do 
devedor. Ademais, entende que os credores não teriam 
interesse em elaborar planos alternativos, tendo em vista que 
a criação de plano envolve custos e dispêndio de tempo e a 

                                                           
método de gestão democrática nos processos. Nesse sentido, vide 
CARNIO COSTA, D. O novo método de gestão democrática de 
processos de insolvência. In: NEDER CEREZETTI, S. C.; 
MAFFIOLETTI, E. U. (coords.). Dez Anos da Lei n. 11.101/2005: 
Estudos sobre a Lei de Recuperação e Falência. São Paulo: 
Almedina, 2015. pp. 66-81. 

43 COELHO, F. U. Comentários à Lei de Falências e de 
Recuperação de Empresas. 11a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2016, pp. 230-231. Sob o título “bla-bla-blá”, expressão em alusão ao 
plano submetido pelo devedor, afirma que qualquer proposta poderia 
vir a ser aprovada, seja por desinteresse dos credores ou pela ameaça da 
falência. 
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sua proposição só aumentaria o prejuízo caso o devedor 
falisse. Nesse sentido, conclui que mesmo se o devedor 
submetesse à assembleia um plano vazio de conteúdo, 
haveria tendência à sua aprovação, pois provavelmente 
ninguém possuiria sugestão diversa. Por fim, pondera que, 
ao vincular o indeferimento da recuperação judicial à 
decretação da falência, a lei reduz a opção do credor, que se 
vê pressionado a aprovar o plano para poder receber o seu 
crédito, mesmo percebendo a inconsistência do projeto de 
reorganização. 
  Enfim, é perceptível que, por diversos motivos, o 
instituto da recuperação judicial é visto com reticência, a 
ponto de se questionar se os credores possuiriam estímulos 
suficientes a investir na apresentação de um plano 
alternativo. A despeito de outros fundamentos relacionados 
à origem do problema, tem-se que a valorização do direito à 
informação, por via legislativa, doutrinária ou 
jurisprudencial, por meio de regulação, interpretação e 
aplicação, é medida de extrema importância para a 
estruturação da recuperação judicial como mecanismo 
confiável e verdadeiramente apto à efetivação dos seus 
propósitos. 
 
4.3. Permitindo a fiscalização e o acompanhamento do cumprimento do 
plano. 
 
 Muito embora sejam os aspectos referidos nos 
subitens anteriores aqueles que mais incisivamente 
demonstram a importância da transparência na recuperação 
judicial, a função do acesso à informação não se restringe aos 
atos processuais iniciais e intermediários do processo (assim 
considerados os atos relativos ao processamento da 
recuperação e à aprovação do plano). Nos casos de 
concessão da recuperação, ela se faz indispensável aos 
credores também na fase de cumprimento do plano pelo 
devedor. 
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 Como visto no item 3 acima, mesmo após o 
processamento e a concessão da recuperação judicial, em 
geral o devedor segue na administração da empresa e é 
responsável pela execução do plano, sob a supervisão do 
administrador judicial e, quando instalado, do comitê de 
credores. Nesta posição, ele deverá encaminhar ao 
administrador judicial as informações necessárias à 
elaboração do relatório mensal de suas atividades (art. 22, II, 
“c”), e o administrador judicial fará chegar aos credores essas 
notícias, que devem ser prestadas em quantidade e qualidade 
suficientes para acautelá-los sobre o cumprimento do plano 
e os resultados da operação. 
 A certeza de que o fluxo informacional não se 
esgotará após a concessão da recuperação judicial e de que 
haverá facilidade para a obtenção de dados acerca do real 
cumprimento do plano e da manutenção de boas chances de 
futura observância dos termos recontratados com os 
credores fornece, ainda, adicional incentivo à concordância 
com a proposta. De fato, a ausência de dados suficientes e o 
medo de diminuição do nível de informações depois da 
concessão da recuperação favorecem a desconfiança dos 
credores na solução propiciada pela recuperação judicial. 
 Note-se que uma das situações excepcionais de 
afastamento do devedor e administradores da condução dos 
negócios durante a recuperação judicial refere-se justamente 
aos casos em que eles se negam a prestar as informações 
solicitadas pelo administrador judicial ou pelos membros do 
comitê de credores (art. 64, V). Encontra-se neste 
dispositivo o reconhecimento legal da importância da 
transparência quando do uso da via judicial para reverter a 
crise empresarial. Essa hipótese indica que se impõe ao 
devedor a conduta objetiva de lealdade, com o dever de 
prestar informações e zelar pelos interesses dos credores. O 
descumprimento tem como sanção o distanciamento da 
administração dos negócios e a nomeação de um gestor 
judicial. 
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 Sabe-se que, em determinadas situações, o 
afastamento do devedor é fundamental para que o processo 
de recuperação judicial seja devidamente conduzido44. Há 
casos em que a manutenção do grupo de controle e/ou da 
administração anterior impede que sejam negociados termos 
aceitáveis de reestruturação da dívida e dos negócios. Aqui, 
a criação de novo núcleo de administração do devedor 
apresenta-se como única saída para que acordo viável seja 
alcançado. Mas, como já alertado alhures45, a condução da 
empresa, seja pelo devedor seja pelo ente que lhe substitui 
deve vir acompanhada de adequada estruturação e 
observância de deveres fiduciários. 
 Importa destacar que, muito embora ao 
administrador judicial e ao comitê de credores tenha sido 
atribuída a competência de inspecionar a administração das 
atividades do devedor e o cumprimento do plano (arts. 22, 
II, “a” e 27 II, “a”), apresenta-se inadmissível a limitação 
irrazoável a pedidos de informações formulados diretamente 
por credores. Dada a aqui já afirmada relevância de ampla 
transparência acerca da condução dos negócios da empresa 
em crise, a existência de órgãos de fiscalização não deve ser 
motivo suficiente para a restrição à atuação individual dos 
credores. Em cada caso concreto, ao magistrado caberá 
decidir sobre a divulgação solicitada, ponderando o valor da 
informação requerida, a atuação dos mencionados órgãos e 
os custos envolvidos no fornecimento dos dados. 

                                                           
44 Fala-se, inclusive, que a manutenção do devedor pode representar 
“uma barreira que pode tornar excessivamente altos os custos de 
transação”, especialmente no que se refere à aprovação do plano 
(MUNHOZ, E. S.. In: SOUZA JUNIOR, F. S.; POTOMBO, A. S. A. 
M. (coords.). Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e 
Falência. São Paulo: RT, 2005, p. 304). 

45 Para comentários e críticas ao tratamento legal conferido ao tema, vide 
NEDER CEREZETTI, S. C. A Recuperação Judicial de Sociedade 
por Ações: O Princípio da Preservação da Empresa na Lei de 
Recuperação e Falência. São Paulo: Malheiros, 2012, pp. 389-397. 
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 Ressalte-se que ademais dos interesses patrimoniais 
de recebimento dos créditos, os credores abrangidos pelo 
plano podem ter outras relações contratuais com o devedor 
que justifiquem o interesse em acompanhar os resultados da 
recuperação e das atividades do devedor, tendo em vista 
outras possíveis contratações. Portanto, além da relação 
jurídica instrumentalizada pelo plano, em virtude da qual o 
devedor já deve satisfação aos credores, outras relações 
jurídicas reforçam a necessidade de atuação com 
transparência, além de revelar, por outro lado, o interesse do 
próprio devedor em manter próximos os seus parceiros 
contratuais. Na mesma situação também se encontram 
futuros credores ou aqueles não abarcados pela recuperação 
em curso, os quais podem usufruir das informações 
disponíveis para angariar confiança suficiente para 
contratarem com a empresa em recuperação. 
 
5. Conclusão. 

 
 O presente artigo buscou esclarecer a importância de 
regras claras de divulgação de informações em casos de 
recuperação judicial de empresas em crise. Refletiu-se sobre 
o papel da transparência e sua aclamação pelo direito 
empresarial, em especial o direito societário e do mercado de 
capitais, e destacou-se que, também nos casos de concurso, 
a adequada tutela dos interessados, no sentido de garantir 
acesso a dados essenciais acerca da situação econômico-
financeira e jurídica do devedor, deveria ser objeto de 
dispositivos legais, doutrina e jurisprudência, sendo a 
transparência tratada como princípio essencial deste sistema. 
 Uma vez compreendido que o sucesso da 
recuperação judicial depende de atuação conjunta de 
credores e devedor, foi possível detalhar as três principais 
funções do acesso à informação no âmbito da recuperação. 
Em primeiro lugar, viu-se que a existência de níveis 
adequados de conhecimento acerca da situação da empresa 
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é indispensável para a promoção de votação informada e 
capaz de provocar os mais positivos resultados, sejam eles 
decorrentes da recuperação de empresa viável ou da falência 
de empresa inviável. Apenas o acesso a dados de qualidade 
permite que os credores formem convicção adequada sobre 
as reais possibilidades de sucesso da reestruturação proposta 
pelo devedor. Também foi mencionado que regras de 
disclosure estimulam a participação dos credores tanto no que 
tange à votação do plano quanto à negociação dos seus 
termos e eventual apresentação de propostas alternativas. 
Permite-se, assim, o surgimento do interesse na resolução da 
crise e verdadeira inserção das partes às quais compete 
decidir sobre os destinos do devedor. Em terceiro lugar, 
afirmou-se que a divulgação permite a fiscalização das 
atividades do devedor mesmo após a concessão da 
recuperação judicial, estimulando credores a confiarem na 
higidez do procedimento. 
 Alcança-se, assim, a conclusão de que também o 
direito da empresa em crise deveria ter o respaldo normativo 
e principiológico de divulgação obrigatória de informações 
satisfatórias, as quais devem atender requisitos mínimos de 
qualidade e quantidade. Acredita-se que a atenção à 
promoção de equilíbrio entre os níveis informacionais das 
partes envolvidas na crise empresarial facilita o alcance dos 
propósitos do instituto recuperacional, promovendo um 
caminho mais sólido para a preservação da empresa e a mais 
ampla satisfação dos créditos. 
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Tiago Faganello1 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

O Brasil vive um “momento crítico”. Assim 
começa, com um tom bastante pessimista, o relatório2 - 
divulgado ao final do ano de 2015 - da Organização para a 
Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) 
sobre a atual situação econômica do país projetada para o 
ano de 2016. 

O "momento crítico" ao que se refere a OCDE se 
deve a uma mistura de fatores, entre outros: (i) a dívida bruta 
está aumentando; (ii) a inflação está aumentando; (iii) 
deterioração do quadro fiscal; (iv) a economia entrou em 
recessão; (v) queda nos índices de produtividade; (vi) 
depreciação do real. Como consequência, a OCDE projetou 
a queda do crescimento brasileiro (PIB). 

Passados 05 (cinco) meses do ano de 2016, as 
projeções da OCDE se concretizaram: (i) o poder de 
consumo do brasileiro diminuiu; (ii) o real se desvalorizou 
ainda mais no mercado internacional; (iii) o valor dos 
produtos aumentou consideravelmente; (iv) os postos de 
trabalham diminuíram; e (v) a economia entrou em forte 
retração. 

                                                           
1 Mestrando em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul (PUCRS). Especialista em Direito Empresarial pela 
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UniRitter - Laureate International Universities. Advogado. 
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2 Disponível em: http://www.oecd.org/brazil/. Acesso em 
06/05/2016. 
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O cenário de crise econômico-financeira pelo qual 
passa o Estado e a sociedade brasileira potencializa o 
surgimento de conflitos, bem como cresce a importância e a 
necessidade de superação do estado de crise econômico-
financeira do empresário e das sociedades empresários 
através dos mecanismos previstos na legislação falimentar 
(Lei nº 11.101/2005). 

Por exemplo, de acordo com o Serasa3, em 2015 
foram 1.287 novos pedidos de recuperação judicial, número 
55% maior do que no ano anterior.  

Em 2016, o aumento de novos pedidos tornou-se 
exponencial: comparando com os números dos primeiros 
bimestres deste ano e de 2015, o aumento é na ordem da 
116%4. 

Além do aumento quantitativo e qualitativo das 
recuperações judiciais, também aumentou o número de 
litígios existentes entre entes privados. O número de litígios 
a serem resolvidos por arbitragem, por exemplo, também 
vem crescendo exponencialmente em comparação com os 
anos anteriores5. 

Nesse contexto, um dos temas de relevância prática 
que tem suscitado um debate acentuado por parte dos 
operadores do direito está relacionado aos efeitos que uma 
recuperação pode causar à cláusula compromissória inserta 
em um instrumento contratual ou à própria arbitragem já 
instaurada.  

                                                           
3 Vide levantamento realizado pelo Serasa Experian. Disponível em 
https://www.serasaexperian.com.br/release/indicadores/falencias_con
cordatas.htm. Acesso em 14/06/2016. 

4 http://noticias.serasaexperian.com.br/pedidos-de-recuperacoes-
judiciais-batem-recorde-nos-primeiros-quatro-meses-do-ano-revela-
serasa-experia/  

5Pesquisa levantamento Arbitragem em Números e Valores. Disponível em 
http://selmalemes.adv.br/noticias/An%C3%A1lise%20da%20pesquis
a%20arbitragens%20em%20n%C3%BAmeros%20_2010%20a%20201
5_-final-SelmaLemes.pdf. Acesso em 10/06/2015. 

https://www.serasaexperian.com.br/release/indicadores/falencias_concordatas.htm
https://www.serasaexperian.com.br/release/indicadores/falencias_concordatas.htm
http://selmalemes.adv.br/noticias/An%C3%A1lise%20da%20pesquisa%20arbitragens%20em%20n%C3%BAmeros%20_2010%20a%202015_-final-SelmaLemes.pdf
http://selmalemes.adv.br/noticias/An%C3%A1lise%20da%20pesquisa%20arbitragens%20em%20n%C3%BAmeros%20_2010%20a%202015_-final-SelmaLemes.pdf
http://selmalemes.adv.br/noticias/An%C3%A1lise%20da%20pesquisa%20arbitragens%20em%20n%C3%BAmeros%20_2010%20a%202015_-final-SelmaLemes.pdf
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O presente artigo abordará algumas questões 
práticas que possam surgir deste tema como, por exemplo: 
O deferimento da recuperação judicial é óbice ao 
prosseguimento de procedimento arbitral derivado de 
cláusula compromissória válida e eficazmente pactuada? 
Quais os efeitos do deferimento da recuperação judicial em 
um procedimento arbitral já instaurado? 

 
2 ARBITRAGEM 

 
Não é objeto do presente trabalho tecer maiores 

considerações quanto ao conceito e a natureza jurídica da 
arbitragem, entretanto, para fins de posicionamento do tema 
cabe apontar breves contornos acerca do instituto. 

 Conforme leciona Gary Born, por mais que possam 
existir algumas divergências doutrinárias em relação ao 
significado e conceito de o que é arbitragem, existe um 
consenso geral quanto ao seu significado: 

 

“There is general agreement on what the term 
“arbitration” means. With some variations, virtually 
all authorities accept that arbitration is – and only is 
– a process by which parties consensually submit a 
dispute to a non-governmental decision-maker, 
selected by or for the parties, to render a binding 
decision resolving a dispute in accordance with 
neutral, adjudicatory procedures affording each 
party an opportunity to present its case.”6 

 
Dessa definição, Gary Born extrai quatro 

características essenciais da arbitragem: (i) Consensual means to 
resolve disputes7; (ii) Non-Governmental decision-maker selected by or 

                                                           
6 BORN, Gary. International Arbitration: law and practice. AH 
Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2012. Epub version. p.32. 

7 “It is elementary that “arbitration” is a consensual process that requires 
the agreement of the parties.” BORN, Gary. International Arbitration: 
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for the parties8; (iii) Final and binding decision9 e (iv) Use of 
adjudicatory procedures10. 

A arbitragem – pela doutrina nacional - é usualmente 
definida “como o meio privado e alternativo de solução de 
conflitos decorrentes de direitos patrimoniais e disponíveis 
por meio do árbitro, normalmente um especialista na matéria 
controvertida, que apresentará uma sentença arbitral que 
constitui título executivo judicial”11.  

                                                           
law and practice. AH Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 
2012. Epub version. p.33. 

8 “Another fundamental attribute of “arbitration” is that it involves the 
submission of disputes to a non-governmental decision-maker selected 
by or for the parties. A defining characteristic of arbitration is the 
selection of particular “arbitrators” to resolve a dispute, or defined 
category of disputes; (...).” BORN, Gary. International Arbitration: 
law and practice. AH Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 
2012. Epub version. p.33. 

9 “A third defining characteristic of arbitration is that it produces a 
binding award that decides the parties’ dispute in a final manner and is 
subject only to limited grounds for challenge in national courts.” BORN, 
Gary. International Arbitration: law and practice. AH Alphen aan 
den Rijn: Kluwer Law International, 2012. Epub version. p.34. 

10“ Finally, a defining characteristic of “arbitration” is the use of impartial 
adjudicative procedures which afford each party the opportunity to 
present its case.” International Arbitration: law and practice. AH 
Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2012. Epub version. p.35. 

11 SCAVONE JR., Luiz Antônio Manual de Arbitragem. 5ª ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2014. p. 20. 11 Há discussão doutrinária quanto a 
utilização da expressão “método alternativo de solução de conflitos”. 
Conforme destaca Carmona, mais adequado seria denominar a 
arbitragem de “meio adequado” de solução de controvérsias. Para fins 
deste artigo utilizaremos a expressão “método de solução de conflitos” 

ou “método de solução de litígios”. “Para evitar esta contra- dição, soa 

correta a referência a métodos adequados de soluc ̧ão de litígios, não a 

métodos alternativos. Um sistema multiportas de resoluc ̧ão de disputas, 
em re- sumo, oferecerá aos litigantes diversos métodos, sendo necessário 
que o operador saiba escolher aquele mais adequado ao caso concreto.” 
CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo. 3ª ed. rev., atual. 
e ampl. São Paulo: Atlas, 2009. p.31. 
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A arbitragem no Brasil foi normatizada pela Lei nº 
9.307, de 23 de setembro de 1996. Quando de sua edição, 
houve uma controvérsia acirrada sobre a sua 
constitucionalidade, tendo o Supremo Tribunal Federal 
decidido pela constitucionalidade do instituto no ano de 
200112. 

Em que pese o Supremo Tribunal Federal tenha 
entendido pela constitucionalidade da arbitragem como 
método de resolução de conflitos, a utilização do instituto 
encontrou algumas resistências por parte do Poder 
Judiciário: 

 

AGRAVO INTERNO. DECISÃO 
MONOCRÁTICA QUE NEGOU 
SEGUIMENTO AO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. JUÍZO ARBITRAL. 
LEI 9.307/96. FACULDADE. 
INDISPONIBILIDADE E 
INDECLINABILIDADE DA JURISDIÇÃO POR 
CONVENÇÃO PARTICULAR. MONOPÓLIO 
ESTATAL DA JUSTIÇA. 
INDISPONIBILIDADE DE DIREITOS 
E GARANTIAS INDIVIDUAIS. (Agravo Nº 
70011081148, Sexta Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de 
Souza, Julgado em 30/03/2005) 

 

Contudo, nos últimos anos a utilização do instituto 
vem se consolidado consideravelmente no Brasil e o Poder 
Judiciário vem reconhecendo e reiterando a importância da 
arbitragem como método adequado de solução de litígios: 

 

Por  meio  da  cláusula  compromissória,  as  partes 
signatárias ajustam  convenção  de arbitragem para 

                                                           
12 SE 5206 AgR, Relator(a):  Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal 
Pleno, julgado em 12/12/2001, DJ 30-04-2004 PP-00029 EMENT 
VOL-02149-06 PP-00958. 
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solver eventuais conflitos de interesses,  
determinados ou não, advindos de uma relação 
contratual subjacente, cuja decisão a ser prolatada 
assume eficácia de sentença judicial.  Desse  modo,  
com  esteio  no  princípio  da autonomia da vontade,  
os  contratantes  elegem um terceiro - o árbitro, que 
pode ser  qualquer  pessoa  que  detenha,  
naturalmente,  a confiança das partes  -,  para  
dirimir,  em  definitivo,  a  controvérsia  a  ele 
submetida.  Como  método  alternativo  de  solução  
de  litígios,  o estabelecimento da convenção de 
arbitragem produz, de imediato, dois efeitos  bem  
definidos. O primeiro, positivo, consiste na 
submissão das  partes  à  via  arbitral,  para  solver 
eventuais controvérsias advindas  da  relação  
contratual  subjacente  (em  se  tratando  de cláusula 
compromissória). O segundo, negativo, refere-se à 
subtração do  Poder  Judiciário  em  conhecer do 
conflito de interesses que as partes tenham 
reservado ao julgamento dos árbitros. 
A  jurisdição  estatal,  caso  haja resistência de 
qualquer das partes  em  implementar a arbitragem 
convencionada - o que, por ora, apenas  se pode 
atribuir ao próprio demandante - poderá, como 
visto, ser acionada para o exclusivo propósito de 
efetivar a instauração da arbitragem,  a  quem  caberá  
solver  a controvérsia reservada pelas partes, 
conforme dispõe o art. 7º da Lei n. 9.307/96. 
(REsp 1569422/RJ, Rel. Ministro MARCO 
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 
julgado em 26/04/2016, DJe 20/05/2016) 

 
Não é preciso dizer que as mudanças ocorridas 

no mercado internacional, o ritmo acelerado do 
desenvolvimento econômico e o aumento do comércio 
internacional, exigem uma nova forma de resolução das 
divergências oriundas de aspectos não previstos quando da 
elaboração dos contratos empresariais – solução esta que 
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necessariamente deve ser rápida, ágil e adequada aos 
interesses das partes. 

O instituto da arbitragem revela-se como uma 
ferramenta de otimização dos negócios, especialmente no 
dinâmico meio empresarial, já que possibilita que conflitos 
de interesse entre os contratantes sejam resolvidos 
rapidamente, em foros especializados, escolhidos por eles 
próprios. 

Não existem dúvidas de que a arbitragem tem se 
mostrado como o método de solução de conflitos mais 
adequado para contratos complexos13, incompletos14 e 
internacionais15, bem como para operações societárias e, 

                                                           
13 “Cada vez mais se verifica a necessidade de moldar as formas 
extrajudiciais de solução de controvérsias às especificidades de contratos 
complexos (...).” LEMES, Selma Ferreira. Cláusulas Combinadas ou 
Fracionadas: Arbitragem e Eleição de Foro. Revista do Advogado, 
Associação dos Advogados de São Paulo- AASP, Edição Especial 
sobre Arbitragem, n.119, abril, 2013 p. 153/158 

14 “Teoria dos Contratos Incompletos: com base no fato de que o 
desenho de contratos que considerem todas as contingências possíveis é 
custoso, a teoria considera que os agentes deixam lacunas contratuais que 
serão preenchidas a posteriori. Tais teorias são fundamentadas pelo 
pressuposto da racionalidade limitada, que impede o desenho de 
contratos completos e consideram que existe uma lógica de eficiência 
para a definição dos direitos pós-contratuais”. SZTAJN, Rachel; 
ZILBERSZTAJN, Décio; MUELLER, Bernardo. Direito & 
Economia. Org. de Décio Zilbersztajn e Rachel Sztajn. Rio de Janeiro: 
Campus, 2005. P.109. Vide também relevante texto de Marcos Nóbrega 
sobre contratos incompletos, administração pública e arbitragem. 
NOBREGA, Marcos. Contratos Incompletos e Infraestrutura. 
Disponível em: http://www.direitodoestado.com/revista/redae-18-
maio-2009-marcos-nobrega.pdf. Acesso em 14/06/2016. 

15 “Arbitration is widely regarded as the preferred means of resolving 
international commercial disputes. That is true for a number of reasons. 
In summary, international arbitration provides a neutral, speedy and 
expert dispute resolution process, largely subject to the parties’ control, 
in a single, centralized forum, with internationally-enforceable dispute 
resolution agreements and decisions. While far from perfect, 
international arbitration is rightly regarded as suffering fewer ills than 

http://www.direitodoestado.com/revista/redae-18-maio-2009-marcos-nobrega.pdf
http://www.direitodoestado.com/revista/redae-18-maio-2009-marcos-nobrega.pdf
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ainda, para as partes contratantes que procuram por um 
método de solução de conflitos célere, eficiente e 
especializado. 

Vejamos, neste sentido, as vantagens citadas por 
Arnold Wald em razão da utilização da arbitragem como 
método de resolução de conflitos. 

 
As partes devem então recorrer à arbitragem, que é 
um procedimento sob medida, para garantir não 

somente a interpretação e a aplicação das regras 

estabelecidas, como também a manutenção e a 
gestão do contrato, que, muitas vezes, não pode ser 
interrompido em razão das perdas incomensuráveis 

que isso representaria, como é o caso da execução 

dos grandes projetos de longa duração. Deve-se, 
simultaneamente, resolver os conflitos que surgiram 
no passado e, por outro lado, garantir a continuidade 
da gestão do contrato, através de medidas eficazes, 
equilibradas e éticas, que permitam, inclusive, a 

continuação de um diálogo harmônico entre os 
contratantes.16 

 
Gioavani Ettore Nanni também ressalta o papel que 

a arbitragem possui como um mitigador de riscos em 
operações complexas: 

 
Porém, especialmente em função da complexidade e 
especialidade das questões tratadas, o Judiciário não 
aparenta estar aparelhado para atender 

                                                           
litigation of international disputes in national courts and as affording 
parties more practical, efficient and neutral dispute resolution than 
available in other forums.” BORN, Gary. International Arbitration: 
law and practice. AH Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 
2012. Epub version. p.36. 

16 WALD, Arnold. A Evolução do Direito e a Arbitragem. Arbitragem. 
Estudos em Homenagem ao Professor Guido Fernando Silva 
Soares. São Paulo: Atlas, 2007. p. 457. 
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satisfatoriamente as contendas, o que aumenta o 
risco das partes contratantes. Qual a alternativa? Não 
sendo possível evitar o conflito, recomenda-se 
prevenir as partes contratantes sobre a possibilidade 
de resolver a questão por meios mais eficazes, como 

a mediação e a arbitragem.17 

 
E esta foi a percepção de pesquisa realizada pelo 

Comitê Brasileiro de Arbitragem. Nesta pesquisa, os 
entrevistados quando questionados a apontar quais seriam as 
principais vantagens concretas da arbitragem, em 
comparação ao processo judicial, a maioria respondeu em 
primeiro lugar “o tempo necessário para ter uma solução 
definitiva para o conflito” (37% das respostas), seguido do 
“caráter técnico e a qualidade das decisões” (27% das 
respostas)18. 

Com efeito, tanto do ponto de vista teórico como 
prático (inclusive com base em pesquisas empíricas 
realizadas) o instituto da arbitragem tem se revelado uma 
resposta a ineficiência, falta de especialidade e a morosidade 
do Poder Judiciário. 

 
3 A LEI 11.101/2005 E A RECUPERAÇÃO JUDICIAL 
 

A Lei 11.101/2005 promoveu uma alteração 
estrutural no regime falimentar brasileiro, passando a regular 
além da falência, a recuperação judicial e extrajudicial das 
sociedades empresárias, baseando-se, entre outros, nos 
seguintes preceitos fundamentais: (i) função social; (ii) 
preservação da empresa; (iii) recuperação das sociedades 
viáveis; (iv) liquidação das sociedades não recuperáveis; (v) 

                                                           
17 NANNI, Giovanni Ettore. Direito Civil e Abirtragem. São Paulo: 
Atlas, 2014. p. 125. 

18 Comitê Brasileiro de Arbitragem. Pesquisa disponível em 
http://www.cbar.org.br/PDF/Pesquisa_CBAr-Ipsos-final.pdf. Acesso 
em 12/06/2016. 

http://www.cbar.org.br/PDF/Pesquisa_CBAr-Ipsos-final.pdf
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redução do custo; (vi) proteção do crédito; (vii) celeridade 
do processo; (viii) segurança jurídica. 

A legislação revogada (Decreto Lei nº 7.661/45), 
conforme destaca Waldo Fazzio Jr., “por meio de uma 
sistemática processual que prestigiava a morosidade e 
condenava ao relento os créditos não públicos, e enfatizando 
o componente punitivo do concurso coletivo, a LFC (Lei de 
Falências e Concordatas) já não dava conta dos intricados 
problemas diuturnamente gerados pelos processos de 
concordata e de falência, cada vez mais complexos, 
burocratizados e inócuos.”19 

A nova legislação rompeu com o paradigma até 
então vigente em relação ao direito falimentar, alterando 
conceitos e termos jurídicos e extinguindo, por exemplo, o 
instituto da concordata. 

Entre as diversas alterações reguladas pela nova 
legislação, deve se ressaltar a introdução do instituto da 
recuperação judicial das sociedades empresárias, conforme 
destaca Mauro Rodrigues Penteado: 

 
As recuperações representam efetivamente soluções 
inovadoras (Capítulos II e VI), (...). A recuperação 
judicial, sucedâneo da concordata (art. 198), 
conserva a solução desta, que é a moratória (arts.50, 
inc. I, e 71), acompanhada de muitos outros 
mecanismos empresariais com grande potencial de 
subtrair o devedor da situação de crise econômico-
financeira em que se encontra (art.50, incs. II a VCI), 
com substancial diferença: doravante quem sobre ela 
dá a palavra final são apenas os credores (arts.55,56 
e 58), não obstante a função social que é reconhecida 
na atividade negocial do devedor, e os demais 

                                                           
19 FAZZIO JR., Waldo. Lei de Falência e Recuperação de 
Empresas. 7ªed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 1. 
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centros de interesses que possam considerar 
relevante sua preservação (art. 47).20 

 
Assim, a promulgação da Lei 11.101/2005 deve ser 

entendida em contexto de mudança econômica e social, no 
sentido de que a nova legislação “não é uma singela 
substituição normativa e seus destinatários imediatos só tem 
um caminho, o da compreensão de que a empresa não é mais 
só́ um instrumento do empresário.”21 

 
4 ARBITRAGEM E RECUPERAÇÃO JUDICIAL 
 

O aumento do número de recuperações judiciais, 
inclusive o de grandes grupos empresariais (Grupo OAS e 
Sete Brasil, por exemplo), somado ao crescente número de 
litígios a serem resolvidos por arbitragem, acarreta uma 
necessidade de análise dos efeitos práticos que podem 
ocorrer na relação entre estes dois institutos. 

O tema pode ser analisado sob dois prismas. 
Primeiro, sobre a possibilidade de aplicação da arbitragem no 
processo de recuperação judicial como, por exemplo, sua 
previsão no plano para composição de litígios22.  

                                                           
20 PENTEADO, Mauro Gonçalves. Comentários à Lei de 
Recuperação de Empresas e Falência. Org. Francisco Satiro Júnior e 
Antôio Moraes Pitombo. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2007. p. 
58. 

21 FAZZIO JR., Waldo. Lei de Falência e Recuperação de 

Empresas. 7ªed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 3. 

22 “Não é possível se imaginar que o Plano de Recuperação apresentado 
em juízo contenha um grau de detalhamento tal que cada credor possa, 
de antemão, prever com razoável certeza os obstáculos que terá de 
enfrentar a partir da sua respectiva aprovação. Aliás, atenta a essa 
circunstância e ao caráter dinâmico do longo e complexo processo de 
negociação que venha a se instaurar, a Lei, no art. 53, inciso I, se limita a 
exigir para assegurar a aprovação do Plano proposto e deferimento do 
estado de recuperação, que aquele contenha uma discriminação 
pormenorizada dos meios a serem empregados e seu resumo, 
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O segundo aspecto – o qual é objeto deste artigo - 
está relacionado aos efeitos que uma recuperação pode 
causar à cláusula compromissória inserta em um instrumento 
contratual ou à própria arbitragem já instaurada. 

Estabelecidas algumas premissas conceituais e 
legais quanto ao instituto da arbitragem e da recuperação 
judicial, cabe analisar agora os questionamentos que nos 
levaram a escrever o presente trabalho: O deferimento da 
recuperação judicial é óbice ao prosseguimento de 
procedimento arbitral derivado de cláusula compromissória 
validamente pactuada? Quais os efeitos do deferimento da 
recuperação judicial em um procedimento arbitral já 
instaurado? 

O artigo 49, §2º, da Lei 11.101/2005 estabelece que 
as obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as 
condições originalmente contratadas ou definidas em lei. 
Quaisquer alterações nos seus termos e condições terão 
efeito somente se aprovadas em Assembleia Geral de 
Credores como parte do plano de recuperação.23  

Em comentário ao §2º do artigo 49 da Lei 
11.101/2005, Rachel Sztajn destaca que tal dispositivo tem 

                                                           
acompanhado da demonstração de sua viabilidade econômica. No 
entanto, discriminação pormenorizada dos meios não pode e nem deve 
ser entendida como previsão acurada de todos os impactos que possam 
ocorrer, até mesmo porque determinados detalhes e informações e dados 
somente serão conhecidos com o decorrer das negociações. É 
justamente aí que se abre o espaço para o recurso à arbitragem no 
processo de recuperação judicial. Na medida em que, durante o período 
subseqüente de dois anos para implementação do Plano de Recuperação, 
pende sobre o devedor o risco de ver a recuperação judicial convertida 
em falência, caso descumpra qualquer obrigação por ele assumida, a 
solução de controvérsias surgidas por meio da arbitragem poderá afastar 
o risco de alegação de descumprimento de obrigações.” “PINTO, José 
Emílio Nunes Pinto. A arbitragem na Recuperação de Empresas. 
Revista de Arbitragemn. 7. 2005, p. 79-99.  

23 Artigo 59 da Lei 11.101/2005. 



Ricardo Lupion Garcia (Org.) | 431 
 
 

por objetivo a “preservação de pactos anteriores ao pedido 
de recuperação judicial.”24 

Jorge Lobo25 adota a expressão “princípio da 
obrigatoriedade dos contratos” para se referir a necessidade 
de cumprimento das obrigações contratuais pactuadas 
previamente ao pedido de recuperação judicial, em 
observância aos termos §2º do artigo 49 da Lei 11.101/2005. 

Nesta linha, a doutrina destaca que “a rigor, não 
haveria razão para que o devedor se recusasse a reconhecer 
negócios jurídicos celebrados antes do pedido de 
recuperação judicial e, como consequência lógica, também 
não haveria razão para que o devedor se recusasse a 
reconhecer a validade de convenções de arbitragem 
anteriores ao pedido de recuperação judicial.”26 

Ainda, conforme ensina Donaldo Armelin, “com a 
celebração, na forma da lei de regência, da convenção de 
arbitragem, consumou-se o direito de opção pela jurisdição 
arbitral, emergindo direito adquirido à sua instauração, 
prosseguimento e conclusão com a prolação da sentença 
arbitral.”27 

                                                           
24 SZTAJN, Rachel. Comentários à Lei de Recuperação de 
Empresas e Falência. Org. Francisco Satiro Júnior e Antônio Moraes 
Pitombo. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2007. p. 229. 

25 “A LRE, fiel ao princípio da obrigatoriedade das convenc ̧ões 
livremente pactuadas, declara, no art. 49, § 2º”. Lobo, Jorge. 
Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e de 
Falências.Org. TOLEDO, Paulo F.C. Salles de; ABRÃO, Carlos 
Henrique. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 183. 

26 CRIPPA, Carla de Vasconcellos. Recuperação Judicial, Falência e 
Arbitragem. Revista de Arbitragem e Mediação | vol. 29/2011 | p. 
183 - 206 | Abr - Jun / 2011 DTR\2011\1784. 

27 ARMELIN, Donaldo. A arbitragem, a falência e a liquidação 
extrajudicial.  Revista de Arbitragem e Mediação | vol. 13/2007 | p. 
16 - 29 | Abr - Jun / 2007 Doutrinas Essenciais de Direito Empresarial 
| vol. 6 | p. 927 - 944 | Dez / 2010 DTR\2007\875 
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Do ponto de vista normativo, o artigo 8º da Lei 
9.307/1996 estabelece a regra da autonomia da cláusula 
compromissória, segundo a qual esta é um contrato 
autônomo, diverso daquele em que está inserida.  

 A opção do legislador pela regra da 
autonomia da cláusula compromissória tem por objetivo 
resguardar o pacto das partes referente ao uso da arbitragem, 
no caso de conflitos relativos à existência, validade e eficácia 
do contrato em que aquele está inserido, conforme destaca 
Carlos Alberto Carmona: 

 
A cláusula compromissória recebe da Lei natural 

autonomia em relação ao contrato onde 
eventualmente vier inserida. E é natural que assim 
seja, até porque a nulidade (ou a anulabilidade) do 
contrato poderá ser submetida à decisão dos 

árbitros, tudo a pressupor a separação da cláusula do 

restante do contrato. Por consequência, se um 
contrato nulo (por não ter seguido a forma prevista 
em lei, ou porque seu objeto seja ilícito) afetasse a 
cláusula compromissória nele encaixada, os árbitros 

nunca teriam competência para decidir sobre 
questões ligadas exatamente à nulidade do contrato. 

Seria então muito fácil afastar a competência dos 
árbitros, pois bastaria que qualquer das partes 
alegasse matéria ligada à nulidade do contrato para 

que surgisse a necessidade de intervenção do juiz 
togado. As partes, ao encartarem em determinado 

contrato uma cláusula arbitral, inserem nele relação 
jurídica diferente, manifestando vontade apenas no 

que se refere à solução de eventuais litígios pela via 

arbitral; esta vontade, portanto, não tem ligação 
(senão instrumental) com o objeto principal do 
negócio jurídico (uma compra e venda, uma 

associação, um contrato de prestação de serviços), 
de modo que eventual falha que importe nulidade da 

avença principal não afetará a eficácia da vontade das 
partes (que permanecerá válida para todos os efeitos) 
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de ver resolvidas suas controvérsias (inclusive aquela 
relacionada à eventual nulidade do contrato e seus 
efeitos) pela via arbitral. Constata-se, em outros 
termos, que a causa do contrato principal é diversa 

daquela que leva as partes a estipularem a solução 
arbitral para futuras controvérsias.28 

 

Vejamos o entendimento adotado pelo Superior 
Tribunal de Justiça: 

 
“Assim, no ato de celebração do compromisso 
arbitral estavam presentes tanto o seu requisito 
subjetivo, previsto na primeira parte do art. 1º da Lei 
nº 9.307/96, consistente na capacidade civil para 
contratar, quanto seu requisito objetivo, também 
contido no referido art. 1º, in fine, correspondente à 
disponibilidade do direito patrimonial. Não há, pois, 
dúvida alguma acerca da validade da cláusula 
compromissória na espécie.”29 

 
Na mesma linha é o entendimento do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo, em célebre caso sob a 
relatoria do Des. Pereira Calças que analisou a questão sob a 
ótica dos procedimentos falimentares: 

 
“Em que pese o respeito à argumentação adotada, 
mesmo considerando-se que no processo de falência 
há interesses da coletividade dos credores do 
devedor comum, não se entrevê qualquer 
impedimento ao cumprimento de convenção de 
arbitragem pactuada anteriormente à decretação da 
falência, em cláusula prevista no contrato firmado 
por pessoas jurídicas, regularmente constituídas e 
presentadas na forma de seus atos constitutivos, 

                                                           
28 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo. 3ª ed. rev., 
atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2009. p; 173/174. 

29 STJ, MC 14.295/SP. 
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com plena capacidade negociai e tendo por objeto 
direitos patrimoniais disponíveis, conforme 
estabelece o artigo 1 o, da Lei n° 9 307, de 1996.”30 

 
Eventual discussão quanto eventual à existência, 

validade e eficácia da cláusula compromissória deve ser 
analisada quanto aos seus requisitos legais (objetivos e 
subjetivos) e não com base em uma situação jurídica 
posterior (recuperação judicial, por exemplo) das partes. 

Portanto, não há como se defender 
posicionamento de que, em razão do deferimento da 
recuperação judicial (causa superveniente), a cláusula 
compromissória tornar-se-ia automaticamente ineficaz e 
que, por consequência, o conflito (em andamento ou a ser 
instaurado) estaria submetido à jurisdição estatal e não mais 
à arbitragem.   

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

A partir de uma análise da legislação falimentar, da 
lei de arbitragem e do posicionamento jurisprudencial, pode 
se concluir que a utilização do instituto da arbitragem é 
plenamente compatível com a recuperação judicial. 

A existência de causa superveniente (deferimento 
da recuperação judicial) não tem o condão de tornar ineficaz 
a escolha que as partes fizeram para que eventuais conflitos 
sejam resolvidos por arbitragem. Por outro lado, não há que 
se falar em aplicação do artigo 76 da Lei 11.101/2005 nas 
hipóteses de procedimentos arbitrais já instaurados ao 
momento do deferimento da recuperação judicial, 
permanecendo o Tribunal Arbitral como competente para 
processar e julgar o conflito.  

O posicionamento que vem sendo adotado pela 
jurisprudência reconhece e reitera que a utilização da 

                                                           
30 TJSP, AgIn 531.020-4/3-00, j. 25.06.2008, Rel. Des. Pereira Calças. 
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arbitragem tem se mostrado como um método adequado 
para resolução de conflitos.  

Por fim, se no ato de escolha pela arbitragem como 
método de resolução de conflitos estavam presentes tanto o 
seu requisito subjetivo, previsto na primeira parte do art. 1º 
da Lei nº 9.307/96, consistente na capacidade civil para 
contratar, quanto seu requisito objetivo, também contido no 
referido art. 1º, in fine, correspondente à disponibilidade do 
direito patrimonial não há que se falar em ineficácia da 
cláusula compromissória pelo mero deferimento da 
recuperação judicial. 
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