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RESUMO. 

 

QUINTÃO, Hugo Martins. A recuperação judicial e a autonomia dos credores para 
rejeitarem o plano de recuperação em detrimento do interesse público na 
preservação da empresa. 2006. 177 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de 
Direito de Campos, Campos dos Goytacazes, 2006. 
 

 

Análise do instituto da recuperação judicial de empresas, no que tange 
especialmente às deliberações tomadas pelos credores em assembléia-geral 
convocada para aprovar, modificar ou rejeitar o plano de recuperação judicial 
apresentado pelo devedor, quando este sofrer objeção por parte de algum credor. 
Na recuperação judicial, o poder de decisão para a continuidade da atividade do 
devedor empresário ou da sociedade empresária passou das mãos do Estado para 
os credores, que decidirão, mediante votação em assembléia, sobre a viabilidade ou 
não da recuperação do devedor. De acordo com a teoria da empresa, presente 
agora no ordenamento jurídico nacional, que prima por sua preservação, em 
consonância com o projeto de pesquisa o Novo Direito Empresarial e a linha de 
pesquisa Relações Privadas Contemporâneas, busca-se enfrentar uma questão 
contundente: se os credores poderão rejeitar o plano de recuperação apresentado 
pelo devedor sem qualquer fundamento, o que levará ao juiz, obrigatoriamente, a 
decretar a sua falência. Assim, a lei conduz a uma grande autonomia dos credores 
para rejeitar o plano e a vinculação do juiz a esta decisão, ainda que exista uma 
possibilidade de se recuperar o devedor empresário ou a sociedade empresária e o 
credor estiver de má-fé. A partir de princípios constitucionais relacionados à ordem 
econômica e social e da teoria do abuso do direito previsto no Código Civil, o juiz 
condutor da recuperação judicial, ao verificar o abuso perpetrado pelo credor que 
votou contrário ao plano, em atenção ao interesse público maior que é a 
preservação da empresa, poderá aprová-lo mesmo que tenham sido esgotados 
todos os recursos possíveis previstos na lei para a sua aceitação, uma vez que os 
credores que o rejeitaram, por interesses escusos, podem almejar diante a crise 
financeira enfrentada pelo devedor a sua quebra.  
 

 

Palavras- chave: Empresa - Recuperação judicial - Plano de Recuperação - 

Assembléia de credores - Abuso do Direito. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

QUINTÃO, Hugo Martins. A recuperação judicial e a autonomia dos credores para 
rejeitarem o plano de recuperação em detrimento do interesse público na 
preservação da empresa. 2006. 177 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de 
Direito de Campos, Campos dos Goytacazes, 2006. 

 

 

Analysis of the institute of judicial recuperation of companies, with regard especially 
to the deliberations taken by the creditors in general assembly convoked in order to 
approve, modify or reject the plan of judicial recuperation presented by the debtor, 
when he suffers objection on the part of a creditor. In the judicial recuperation, the 
power of decision about the continuation of the debted entrepreneurs´s activity or the 
enterprise capital has been passed on from the State´s responsibility to the creditors, 
who will decide, by assembly vote, the feasibility or not of the debtor´s recuperation. 
In accordance with the enterprise theory, currently present in the national juridical 
ordinance, which excels for the company´s presentation, in consonance with the 
research project, the New Enterprise Law and the line of research. Contemporary 
Private Relations. This aims at facing an afflicting issue since the creditors might 
reject the recuperation plan presented by the debtor without any reason, which will 
obligate the judge to decree its bankruptcy. Thus, the law provides the creditors with 
great autonomy to reject the plan and the judge´s linking to this decision, even if 
there is a possibility to recover the debtor company (entrepreneur) or the enterprise 
capital and the creditor has bad faith. Considering constitutional principles related to 
the economical and social order and to the theory of abuse of rights predicted in the 
Civil Code, the judge in charge of the judicial recuperation, as he verifies the abuse 
committed by the creditor that voted against the plan to the detriment of a bigger 
public interest that is the preservation of the company, will be able to approve it even 
if all the possible resources predicted by law for its acceptance have been used up, 
once the creditors that have rejected it for hidden interests, may desire with the 
financial crisis experienced by the debtors, wish for their bankruptcy. 
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1 – INTRODUÇÃO. 

 

A história da bancarrota sempre constituiu um acontecimento de gravíssimas 

conseqüências para o comerciante honesto que, desapossado de seus bens devido 

ao processo falimentar, perdia alguns direitos como o de administrá-los e deles 

dispor, ficando também exposto, algumas vezes, a um procedimento penal.  

 Devido às terríveis conseqüências advindas da bancarrota, começaram a 

surgir as primeiras soluções para ajudar o devedor a sair do seu estado de 

insolvência e pagar suas dívidas mediante alguma concessão dos credores, pois se 

descobriu que a falta de pagamento das obrigações nem sempre advinha da má-fé 

dos comerciantes, visto que também poderia decorrer do infortúnio dos negócios, o 

que veio inspirar a concordata com o escopo de propiciar uma composição de 

interesses entre o devedor e seus credores. 

A evolução histórica da insolvência demonstra que a concordata surgiu da 

necessidade de ajudar o devedor a superar sua crise financeira, concedendo prazos 

e parcelamentos das dívidas, visando a sua recuperação e evitando-se, com isso, a 

falência. Isto porque, depois de longos anos, descobriu-se que o fechamento de uma 

unidade produtiva acarretava enormes prejuízos aos credores, trabalhadores e ao 

próprio Estado, que ficavam sem poder contar com as receitas advindas daquela 

fonte geradora de recursos. 

Evitar a falência passou a ser o objetivo das legislações mais avançadas no 

mundo, mormente pelas conseqüências trazidas aos cofres públicos quando se 

decretava uma quebra, tendo em vista o grande dispêndio com os processos 

falimentares arcado pelo governo, bem como pela perda de receitas que ele deixava 

de arrecadar com o fechamento de uma empresa. 

Desta forma, a concordata surgiu como solução para tentar recuperar o 

comerciante que havia tido insucesso em seus negócios, mas que agiu 

honestamente com os seus credores. 
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No Brasil, as legislações que surgiram regulando a composição das dívidas 

do devedor alternaram momentos em que, muitas vezes, os credores tinham uma 

importante participação nestes processos e em outros que limitavam bastante a sua 

atuação, onde apenas assistiam a condução destes pelo juiz. 

Assim foi o Decreto-Lei nº 7.661 de 21.06.1945 que, diferentemente das 

legislações anteriores a ele, deixou o credor à mercê da concordata, visto ser sua 

concessão um favor do Estado ao devedor que cumprisse com os requisitos da lei, 

limitando a oposição dos credores a este pedido através dos embargos, que quase 

sempre não obtinham êxito, devido à dificuldade de se encontrarem fundamentos 

jurídicos para ele. 

Na esteira da tendência mundial, que deixou de considerar apenas o lado 

individualista dos sócios na percepção dos lucros das empresas e passou a olhar a 

importância da sua preservação, reformulando suas leis de insolvência, o direito 

brasileiro acolheu esta idéia e também passou por uma profunda transformação, 

reformando o instituto da falência e da concordata, que desapareceu com o 

surgimento do processo de recuperação judicial. 

Com o advento da Lei nº 11.101 de 09.02.2005, o instituto da concordata 

cedeu lugar ao da recuperação judicial que, inspirado nas legislações mais 

modernas e também nas anteriores ao Decreto-Lei revogado, trouxe de volta o 

credor como centro das atenções e principal responsável pelo sucesso do devedor 

em recuperação, uma vez que passou a decidir, através de uma assembléia 

especialmente convocada para este fim, a recuperação do empresário e da 

sociedade empresária que se encontra em crise financeira.  

O valor de uma empresa em funcionamento significa que ela não é apenas 

um conjunto de bens e pessoas, é mais do que isso, pois possui um agregado 

imponderável que lhe dá um valor mais específico, próprio e efetivo.  

Pensando nisso, o legislador brasileiro reformou a lei falimentar, instituindo a 

recuperação judicial como forma de tentar reestruturar a atividade desenvolvida pelo 

devedor, propiciando a ele oportunidade de negociar diretamente com os seus 
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credores sem a interferência do Estado, que passou a ter participação menor nesses 

processos, apenas conduzindo e homologando as decisões que foram tomadas nas 

assembléias.   

Assim, a lei de recuperação de empresas, que trata da recuperação judicial, 

extrajudicial e da falência do devedor empresário e da sociedade empresária, 

colocou, como no passado, os credores numa importante função de acolher ou não 

o pedido feito em juízo pelo devedor, na tentativa deste se recuperar de sua crise 

financeira. 

A finalidade desta lei, que está em vigência há pouco mais de um ano, pois, 

embora tenha sido sancionada em 09 de fevereiro de 2005, a vacatio legis foi de 120 

dias, entrando em vigor em junho de 2006, é buscar todas as formas possíveis de 

negociação com os credores, maiores interessados na recuperação do devedor, na 

tentativa de recuperá-lo e deixá-lo continuar sua atividade, mediante algum sacrifício 

de todos os interessados neste processo. 

Para isso, prevê a atual legislação a recuperação extrajudicial, que é um 

acordo entre o devedor e seus maiores credores, fora da esfera do poder judiciário, 

mas que, por questões de conveniência, pode ser levado a juízo para homologação, 

destacando-se que, pelo Decreto-Lei nº 7.661/1945, este tipo de acordo era 

considerado como um ato de falência, sendo punido o devedor que assim 

procedesse. 

No âmbito da atuação do poder judiciário, a lei vigente dá ao devedor dois 

procedimentos de recuperação judicial, para tentar superar sua crise financeira e 

continuar sua atividade. Nestes dois procedimentos, há um chamado de ordinário ou 

comum e outro denominado procedimento especial. O primeiro procedimento refere-

se às grandes empresas que, na iminência da insolvência, fazem pedido em juízo e 

caso deferido o seu processamento, apresentam um plano de composição das 

dívidas, que poderá sofrer objeção por parte dos credores que não concordarem 

com ele, quando então, será designada uma assembléia de credores para analisá-lo 

e, sendo ele rejeitado no conclave, será decretada a falência do devedor. O segundo 
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procedimento é destinado aos microempresários e empresários de pequeno porte, 

que podem optar em requerer sua recuperação através de um procedimento mais 

simplificado, onde não existirá a necessidade de convocar uma assembléia de 

credores, caso haja alguma objeção ao seu plano de pagamentos, ressaltando-se 

que este procedimento envolve apenas os credores quirografários, diferentemente 

do primeiro procedimento que abrangerá, em tese, todas as categorias de credores, 

salvo algumas exceções previstas na lei.    

Deste modo, esta dissertação tem por escopo fazer uma análise do instituto 

da recuperação judicial, onde os poderes do Estado foram mitigados pela presença 

dos credores, que decidirão a sorte do devedor numa assembléia especialmente 

convocada para tal fim no caso do procedimento comum, quando o seu plano de 

pagamento sofrer objeção. Nesta hipótese, caso o devedor não consiga a aprovação 

de todas as classes de credores presentes no conclave, será decretada a sua 

falência, ainda que exista interesse público na sua preservação. Isto decorre porque, 

se uma parcela de credores que detêm a maioria dos créditos não aceita o plano 

apresentado, o juiz deve decretar a falência, acabando por prejudicar, em certos 

casos, outros credores interessados na recuperação do devedor. 

A recusa feita pelo credor ou credores, que detenham um percentual de 

créditos razoáveis que impeçam a concessão da recuperação judicial, poderá ser 

feita sem qualquer fundamento, visto estarem eles amparados pela lei, mesmo que 

afrontem outros interesses. 

Diante desse dado, será feita a análise do abuso do direito perpetrado por 

algum credor, que influenciou diretamente na decisão de negar o plano apresentado 

pelo devedor, mormente quando a recusa a ele decorrer de interesses escusos, 

alheios aos objetivos da lei, como eliminação da concorrência, ou sua arrematação 

por preço vil na falência. 

Com isso, o desenvolvimento deste trabalho será feito em seis capítulos. O 

primeiro será destinado à pesquisa das origens da concordata no mundo e 

principalmente no Brasil, pontuando a evolução do instituto no país através das 
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legislações que tratavam do tema, demonstrando que a participação dos credores 

em assembléias para deliberarem sobre assuntos referentes ao devedor não é uma 

inovação da lei atual, até porque as porcentagens para aprovação de determinadas 

matérias tiveram inspiração nas leis anteriores ao Decreto-Lei de 1945. 

O capítulo dois tem como objetivo dar uma visão panorâmica da nova lei de 

recuperação de empresas, através da apresentação de conceitos e da natureza 

jurídica da recuperação judicial, assim como a questão atinente à legitimidade ativa 

e principalmente passiva do devedor, da competência para o ingresso do pedido de 

recuperação judicial, bem como os créditos abrangidos por ela. Já no terceiro 

capítulo analisa-se o procedimento da recuperação judicial a partir da apresentação 

do pedido feito pelo devedor em juízo e seus requisitos indispensáveis e ainda, a 

questão referente ao prazo de oposição dos credores para apresentarem suas 

objeções. 

A assembléia de credores será o objeto de estudo do quarto capítulo, onde 

será analisado o modo de convocação, as classes de credores participantes do 

conclave, a condução dos trabalhos, o peso do voto de cada credor e 

principalmente, o quorum de deliberação necessário para serem aprovadas as 

matérias sujeitas ao conclave, especialmente, quando se tratar de deliberação para 

a aprovação, modificação ou rejeição do plano de recuperação judicial apresentado 

pelo devedor.          

Será feito também, no quinto capítulo, um exame do direito alienígena de 

países que sofreram reformas em suas leis concursais, mas que mitigaram os 

poderes atribuídos aos credores e juízes, deixando ao magistrado sempre a 

oportunidade de decidir sobre o melhor caminho a ser tomado, quando verificada a 

importância de determinada atividade empresarial para a economia local, regional ou 

nacional. 

O sexto e último capítulo analisa a autonomia adquirida pelos credores para 

rejeitarem a proposta feita pelo devedor, culminando com a decretação da falência, 

mesmo entendendo o magistrado haver a possibilidade de recuperação daquela 
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unidade produtiva. Será abordada também, a questão referente ao abuso do direito 

perpetrado pelos credores ao rejeitarem o plano de recuperação apresentado pelo 

devedor, apreciando o interesse público em preservar a empresa, a partir de uma 

análise do que dispõe o Código Civil brasileiro e dos princípios constitucionais 

norteadores da aplicação das leis, especialmente àqueles referentes à ordem 

econômica e social. 

Diante isso, pretende a dissertação situar o leitor no que há de mais polêmico 

sobre esse novo instituto da recuperação, especialmente no que tange a autonomia 

adquirida pelos credores, para decidirem o melhor caminho a ser adotado na 

condução deste processo. 
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2 - DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO DA CONCORDATA.  

 

As origens do instituto da concordata suspensiva, destinado a suspender o 

curso da falência, data dos fins do século XIII, encontrando sua forma mais perfeita 

no término do século XIV e início do XV1. Já a concordata preventiva surgiu nos 

textos legais nos fins do século XIX, quase três séculos após o surgimento da 

concordata suspensiva, sendo atribuída à Lei belga de 1883, reformada em 1887, 

sua primeira regulamentação2, embora se verifique que, na metade do século XVI, já 

existia indício da concordata preventiva.3 

No direito antigo, a falência sofria severa repressão, sendo considerado o 

falido um criminoso. Falência e fraude eram expressões equivalentes na concepção 

da época, 4 daí o velho brocardo “falliti sunt fraudatores” . 

Todavia, sentiu-se a necessidade de se amenizar a severidade das regras 

punitivas da insolvência, no caso de o infortúnio do devedor não se dever ao seu 

dolo e má-fé. O espírito de justiça e a sensibilidade dos juristas romanos haveria 

mesmo de levar à distinção entre devedor insolvente honesto e devedor insolvente 

de má-fé. A certa altura do desenvolvimento do instituto do concurso de credores, foi 

introduzida a distractio bonorum, que não acarretava a nódoa da infâmia do devedor, 

tão temida pelas desprezíveis conseqüências, que lhe manchava sua honra e de sua 

família. Essa tendência de abrandamento dos efeitos da insolvência se fez sentir, 

                                                 
1 ABRÃO, Nelson. Curso de Direito Falimentar. São Paulo: Saraiva, 1978 
2 ÁLVARES, Walter T. DireitoFalimentar. 5 ed. rev. e atualizada. v.II. São Paulo: Sugestões Literárias 

S/A, 1973. 
3 ABRÃO, Nelson. Op, cit. p. 173. 
4 REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Falimentar. 14ª ed. v2. São Paulo: Saraiva, 1995. 
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mais ainda, quando a Lex Julia extinguiu, no caso de bonorum cessio, a nota 

infamante.5  

A prisão e escravidão por dívidas e o envolvimento do corpo do devedor 

foram por fim extintos, instituindo-se o concurso apenas sobre o patrimônio do 

devedor.6   

Surgiu, assim, a praescripitio moratória, que dependia da benevolência do 

príncipe. Posteriormente, uma decisão de Justiniano fê-la depender da deliberação 

dos credores, tomada por maioria de votos.7 

A ocorrência desses fatos levam alguns autores a pesquisar, nas fontes 

romanas, o instituto moderno das concordatas. Entretanto, na realidade, nelas pode-

se encontrar, talvez, apenas embriões da concordata, mas não as verdadeiras raízes 

do instituto na sua feição atual. Segundo o Prof. Alfredo Rocco: 

a concordata não teve origem em Roma; o direito romano conheceu porém 
institutos, como o pactum ut minus solvatur e o quinquenales induciae 
concedido pelo príncipe, análogos, na estrutura externa, à nossa 
concordata; mas esta nasce e se desenvolve dos costumes e dos estatutos 
municipais das cidades italianas, onde foi pela primeira vez disciplinada 
legislativamente8. 

 

Pela legislação florentina é possível reconstruir com certa pontualidade o iter 

histórico, através do qual a concordata veio se formando e se consolidando. Uma 

norma, entrada em vigor em janeiro de 1288 e depois inserta na compilação de 

1322, limita-se a estabelecer que se alguém – cessans et fugitivus – (parando e 

fugindo da dívida), estipula uma concordata com seus credores, non solvendo 

                                                 
5 REQUIÃO, Rubens. Op,cit. p. 8. 
6 Loc. Cit.. 
7 Loc. Cit. 
8 ROCCO, Alfredo.  II concordato nel fallimento e prima del fallimento. Milano, Fratelli Bocca Editori, 

1902, apud REQUIÃO, Rubens, op, cit. p. 9.  
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integre captale (não pagando o capital integral) e mais tarde volte à melhor fortuna, 

será obrigado, independentemente da concordata, ao pagamento integral dos seus 

débitos; e se a eles não prover, será excluído, com todos os seus descendentes per 

lineam masculinam (pela descendência masculina), do exercício de qualquer arte na 

Comuna de Florença9.  

Esta norma demonstra como a concordata nasce e encontra sua justificação 

apenas na falência como situação de fato. O estatuto de 1415, conquanto 

especifique alguns efeitos da concordata – por exemplo, o de remover certas 

conseqüências pessoais da falência – não deixa de acenar, ainda que sucintamente, 

para os sujeitos legitimados a deliberar sobre o pedido (credores) e a estipulá-lo 

(síndicos). Também o estatuto insiste em sublinhar que a possibilidade da 

concordata foi prevista pro favore et commodo creditorem (a favor e útil ao credor), e 

que, uma vez estipulada, deve ser mantida firme e cumprida - ad hoc ut status quae 

sunt in eorum(creditorum) favorem non retorquantur incommodum ipsorum – (desde 

que o bem não seja retornado em prejuízo deles próprios).   

De um modo geral, nas legislações estatutárias a concordata, como solução 

negocial entre falido e credores, é reconhecida e declarada eficaz no concurso de 

determinadas circunstâncias, mesmo em relação aos credores que tivessem 

dissentido, contanto que os concordantes representassem uma maioria, 

habitualmente bastante qualificada, da massa passiva.10 

Diversamente, porém, ocorria em Veneza. Em primeiro lugar, se o fugitivus 

(devedor fugitivo) depositasse no prazo seus livros e seus bens, considerandum este 

                                                 
9 SANTARELLI, UMBERTO. Per La Storia del Fallimento nelle Legislazioni Italiane dell’ Età 

Intermedia. Padua, 1964 apud, ABRÃO, Nelson. Op.cit. p.171. 
10 ABRÃO, Nélson. Curso de direito falimentar. São Paulo: Saraiva, 1978. 
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fugisse ex sola impossibilitate et non fraudulenter (considerando ter ele fugido do 

solo, mas na impossibilidade de ser fraudulento) e, sobre a base de tal presunção 

absoluta, affidari debeat secundum usum camere (seria devedor segundo o sistema 

cameral). Outro dado, talvez ainda mais original e claramente sintomático de um 

aspecto de política legislativa, diz respeito ao acordo entre falido e credores. O 

período de validade da confiança é destinado justamente à conclusão desse acordo, 

se a ele se chega bene quidem (seguramente); mas se não se atinge no prazo o 

acordo, os suprecônsules deverão aplicar toto suo posse de ponendo ipsum 

(futivum) in concórdia cum suis creditoribus (todo o seu poder colocando o devedor 

(fugitivo) em acordo com os seus credores). Enquanto em outros estatutos se 

deixava a concordata à discricionariedade dos interesses particulares, pondo porém, 

limites bem precisos a esta própria autonomia, em Veneza é a própria autoridade 

que deve procurar todo o seu poder para atingir a estipulação do acordo. 

No que se refere à concordata preventiva, anota Umberto Santarelli:  

Se, nos casos examinados, a pendência de um procedimento 
falimentar era o pressuposto imprescindível para dar lugar a uma 
concordata, não faltam exemplos, verdadeiramente não numerosos e 
pertencentes todos a épocas assaz recentes, de normas estatutárias pelas 
quais pode ter lugar a estipulação de uma concordata mesmo antes e fora 
de uma falência: para evitar a abertura, quando para isso se tenham 
verificado os pressupostos. Trata-se daquilo que, com terminologia 
moderna, podemos chamar concordata preventiva: de uma concordata que, 
ao invés de ser destinada a encerrar por acordo uma falência em ato, serve 
para evitar-lhe, sempre conforme o acordo entre as partes, a abertura11.  

 

O primeiro e fiel exemplo de regulamentação legislativa sobre concordata 

preventiva, surgiu nos estatutos mercantis luqueses da metade do século XVI, 

embora nos séculos passados tenham surgido alguns exemplos do instituto, que 

estabeleceu uma norma pela qual o mercador que devesse a várias pessoas, por ao 
                                                 
11 SANTARELLI, UMBERTO. Per La Storia del Fallimento nelle Legislazioni Italiane dell’ Età 

Intermedia. Padua, 1964 apud, ABRÃO Nelson.Op.cit. p.173. 
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menos duzentos escudos e que desejasse fazer um acordo com seus credores, 

antes de cair na insolvência pela decretação de sua quebra, deveria apresentar-se 

aos juízes da Corte de Mercadores e pedir a convocação de seus credores, 

apresentando toda a sua escrituração para demonstrar o seu verdadeiro estado 

econômico, demonstrando assim, que este acordo tinha uma verdadeira natureza 

preventiva.  

Após a apresentação perante a Corte de Mercadores, concedia-se ao 

devedor um salvo-conduto de um mês, prorrogável por mais seis dias no 

vencimento, e determinava-se a citação de todos os credores para aprovar o pedido 

do devedor, o qual seria aceito, desde que houvesse consentimento de três quartos 

dos credores que detivessem, pelo menos, a metade de todos os créditos, sendo 

eficaz em relação aos ausentes e dissidentes, não se podendo dar um tratamento 

diferenciado a qualquer credor, nem hipotecário ou pignoratício; entretanto, todos 

deveriam concorrer pelo saldo de seus créditos, independente de sua causa, 

excetuando-se os créditos dotais, que deveriam ser pagos fora do concurso.  

Se por acaso algum credor, que tivesse consentido com a concordata, 

celebrasse acordos secretos com devedor, assegurando um tratamento diverso e 

melhor, perdia o crédito e era obrigado a devolver o recebido clandestinamente. Não 

chegando ao acordo pretendido, ou não obtendo o consenso da maioria exigida pela 

lei, o devedor era obrigado a deixar seus bens com o síndico (nomeado pelos 

credores) e se considerava falido, desde o dia do seu pedido de concordata 

apresentado à Corte de Mercadores; mas a falência não tinha efeitos pessoais -
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penais, incidindo apenas no patrimônio do devedor, visto ter o mesmo um 

comportamento incensurável sob o aspecto da boa-fé.12  

Das cidades medievais italianas, a concordata se estende a outros países da 

Europa, sendo regulamentada na França pela Ordenação de 1673, e no Código 

Comercial de 1807, passando daí para os outros Códigos que nesse tiveram 

matriz.13 

 

2.1 - A CONCORDATA NO DIREITO BRASILEIRO. 

 

Inspirado nos Códigos francês, espanhol e português, principalmente neste 

último, o Código Comercial brasileiro de 1850, pela primeira vez regulou a 

concordata suspensiva da falência em sua Parte Terceira – DAS QUEBRAS – 

TÍTULO II. 

Em alguns de seus artigos, discorria sobre os procedimentos da concordata 

suspensiva, como a convocação dos credores pelo juiz comissário no prazo de oito 

dias, para em dia e hora certa se reunirem para verificar os créditos e deliberar sobre 

a concordata, quando o falido fizesse a proposta14. 

                                                 
12 SANTARELLI, UMBERTO. Per La Storia del Fallimento nelle Legislazioni Italiane dell’ Età   

Intermedia. Padua, 1964 apud, ABRÃO Nelson.Op.cit. p.173  
13 ABRÃO Nelson. Op. cit. p. 173. 
14  Art. 842 - Ultimada a instrução do processo da quebra, o Juiz comissário, dentro de oito dias, fará 

chamar os credores do falido para em dia e hora certa, e na sua presença se reunirem, a fim de se 
verificarem os créditos, se deliberar sobre a concordata, quando o falido a proponha, ou se formar o 
contrato de união, e se proceder à nomeação de administradores. 
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A aprovação da concordata suspensiva dependia do número de credores que 

representasse pelo menos a maioria destes, e de dois terços no valor de todos os 

créditos sujeitos a concordata15. 

O requisito da boa-fé era fundamental, pois não poderia ser aprovada a 

concordata no caso de falência fraudulenta, ou quando o falido era julgado culpado 

pela mesma; também se este tivesse sido beneficiado de igual favor, seria a 

concordata revogada, sendo que, uma vez concedida, era obrigatória e se estendia 

a todos os credores, exceto os de domínio, os privilegiados e os hipotecários.16      

Posteriormente, o Decreto nº 3.065 de 1882, no intuito de flexibilizar as 

exigências para a aprovação da concordata, reduziu a maioria dos credores, 

dispensando os dois terços do valor dos créditos.       

Havia também, no Código Comercial, a previsão de uma moratória que 

poderia beneficiar o devedor, mas que não era considerada uma concordata 

preventiva, embora com algumas semelhanças. 

A moratória exigia que o devedor provasse que a sua impontualidade decorria 

de acidentes extraordinários, imprevistos ou de força maior. Se após uma verificação 

de contas e balanço exato e documentado, ficasse provado que ele tinha fundos 

                                                 
15 Art. 847 - Lida em nova reunião a sentença arbitral, se passará seguidamente a deliberar sobre a 
concordata, ou sobre o contrato de união (art. 755). 
      Se ainda nesta reunião se apresentarem novos credores, poderão ser admitidos sem prejuízo dos 
já inscritos e reconhecidos: mas se não forem admitidos não poderão tomar parte nas deliberações 
da reunião; o que todavia não prejudicará aos direitos que lhes possam competir, sendo depois 
reconhecidos (art. 888). 
      Para ser válida a concordata exige-se que seja concedida por um número tal de credores que 
represente pelo menos a maioria destes em número, e dois terços no valor de todos os créditos 
sujeitos aos efeitos da concordata. 
16 Art. 848 - Não é licito tratar-se da concordata antes de se acharem satisfeitas todas as formalidades 
prescritas neste Título e no antecedente: e se for concedida com preterição de alguma das duas 
disposições, a todo o tempo poderá ser anulada.  
        Não pode dar-se concordata no caso em que o falido for julgado com culpa ou fraudulento, e 
quando anteriormente tenha sido concedida, será revogada. 

   Art. 852 - A concordata é obrigatória extensivamente para com todos os credores, salvos 
unicamente os do domínio (art. 874), os privilegiados (art. 876) e os hipotecários (art. 879).  
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suficientes para pagar integralmente a todos os credores, mediante alguma dilação, 

concedia-se o prazo máximo de três anos para os credores receberem seus créditos 

e com um quorum de aprovação de dois terços dos credores, daí sua semelhança 

com a concordata preventiva.17 

Era considerada como se fosse uma concordata preventiva, principalmente 

pelo prazo concedido ao devedor para pagar suas dívidas; todavia, somente pelo 

Decreto nº 3065, de 06 de maio de 1882, é que se permitiu a concordata por 

abandono, provinda do direito francês. Esse tipo de concordata assemelhava-se à 

cessão de bens e consistia na entrega de todos os bens, ou parte do ativo da massa 

aos credores, para que o realizassem e pagassem o passivo.18 

O Decreto nº 917, de 24 de outubro de 1890 surgiu na esperança de conter a 

fraude. Tal diploma previa que, na assembléia de credores, após a verificação dos 

créditos e do sucinto relatório do curador fiscal sobre as causas que determinaram a 

                                                 
17

 Art. 898 - Só pode obter moratória o comerciante que provar, que a sua impossibilidade de 
satisfazer de pronto as obrigações contraídas procede de acidentes extraordinários imprevistos, ou de 
força maior (art. 799), e que ao mesmo tempo verificar por um balanço exato e documentado, que 
tem fundos bastantes para pagar integralmente a todos os seus credores, mediante alguma espera.  
   Art. 900 - Reunidos os credores no dia assinado, que não será nem menos de dez nem mais de 
vinte do em que a ordem do Tribunal tiver sido apresentada ao Juiz, e lida a informação dos credores 
sindicantes, que lha deverão remeter com antecipação, serão os mesmos credores e o impetrante 
ouvidos verbalmente por si ou seus procuradores: e reduzidas a termo a contestação e a resposta, 
tudo em ato sucessivo, o Juiz devolverá todos os papéis com o seu parecer ao Tribunal.  
   O Tribunal, ouvido o Fiscal, concederá ou negará a moratória como julgar acertado; podendo, antes 
da decisão final, mandar proceder a qualquer exame ou diligência que entender necessária para mais 
cabal conhecimento do verdadeiro estado do negócio; sendo necessário para a concessão que nela 
convenha a maioria dos credores em número, e que ao mesmo tempo represente dois terços da 
totalidade das dividas dos credores sujeitos aos efeitos da moratória.  
   Art. 901 - Não pode em caso algum conceder-se moratória por maior espaço que o de três anos.  
   O espaço conta-se do dia da concessão da moratória. 
18 REQUIÃO, Rubens. Op. Cit. p.10. 
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falência, qualquer que fosse esse parecer e dos síndicos, o falido poderia apresentar 

a proposta de concordata, apoiada ou não anteriormente pelos credores19. 

O Decreto nº 917 previa a concordata por abandono ou pagamento. A 

concordata por abandono consistia no fato de que os credores adjudicavam todos os 

bens do devedor que estavam na massa, ou parte deles, para pagamento do 

passivo, ficando o devedor desonerado de suas obrigações e livre dos efeitos 

comerciais, civis e criminais da falência, bem semelhante ao que dispunha o Decreto 

nº 3065/1882. 

  A concordata por pagamento, uma inovação desta Lei, mantinha o devedor 

na posse da massa por um determinado tempo acordado até o pagamento aos 

credores. Depois de cumprido o acordo de pagamento, o devedor ficava desonerado 

e liberto dos efeitos civis, comerciais e criminais da falência. Todavia, esta 

concordata deveria ser aprovada por 3/4 (três quartos) da totalidade dos créditos 

reconhecidos verdadeiros e admitidos ao passivo e deveria ser homologada pelo 

juiz. 

Também foi pelo Decreto nº 917, de 1890 que, no Título X, além de manter a 

moratória, introduziu-se na legislação pátria, o acordo extrajudicial e a concordata 

preventiva, como formas de prevenir a falência.  

O devedor que comprovasse sua condição de comerciante através da firma 

inscrita no registro do comércio, se tivesse feito algum acordo extrajudicial, ou 

concordata com os credores que representassem pelo menos 3/4(três quartos) da 

totalidade dos créditos, e antes de ter algum título protestado por falta de 

pagamento, teria que requerer, o mais breve possível, a homologação pelo juiz 

                                                 
19 Art. 41. Qualquer que seja o parecer do curador fiscal e dos síndicos, o falido ou seu representante 

poderá apresentar proposta de concordata, apoiada ou não anteriormente pelos credores. 
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comercial com jurisdição na sede de seu principal estabelecimento, sendo que, 

obtida a homologação, não poderia ser decretada a sua falência.20 

Como requisito essencial para a sua concessão, deveria o acordo ou a 

concordata extrajudicial ser assinado pelos credores e levado através de petição ao 

juiz, com a relação nominal completa dos credores para efeito de homologação e, 

uma vez rejeitada ou homologada, ensejava recurso de agravo de petição. 

A concordata preventiva, instituída realmente pela primeira vez no direito 

brasileiro, era requerida por petição do devedor ao juiz, que convocava os credores 

por edital para reunião juntando-se ao requerimento a proposta de pagamento. 

Nessa petição, o devedor expunha as causas de seu estado, juntando seus livros, o 

balanço exato do ativo e passivo, a conta de lucros e perdas, a relação nominal dos 

credores, com seu domicilio, natureza e importe de cada crédito e o prazo de 

pagamento. O juiz, após a manifestação de credores, representando 3/4 (três 

quartos) dos créditos aceitando a proposta, poderia ou não homologá-la. Mas, desde 

o recebimento do pedido de convocação dos credores, poderia expedir ordem para 

sustar todos os procedimentos executivos pendentes, ou que de futuro fossem 

intentados até a homologação ou não da concordata. Da não-homologação cabia 

agravo de petição.21 

Após o Decreto nº 917, que revogou a Parte Terceira do Código Comercial 

sem abolir a moratória, surgiu a Lei nº 859, de 16 de agosto de 1902, visando 

                                                 
20 Art.120. O devedor, com firma inscrita no registro do comércio, que antes de protesto por falta de 
pagamento de obrigação comercial liquida e certa, tiver feito extrajudicialmente algum acordo ou 
concordata com os credores representando pelo menos 3/4 da totalidade do passivo, deverá requerer 
sem demora a homologação pelo juiz comercial com jurisdição na sede de seu principal 
estabelecimento e, obtida ela, não poderá ser declarado falido. 
Parágrafo único. O requerimento para a homologação deverá ser apresentado antes dos protestos. 
21 REQUIÃO, Rubens. Op.cit. p. 11/12 
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reformar o Decreto e que teve como ponto forte, a nomeação dos administradores 

da massa falida, isto é, dos síndicos, com intuito de impedir o conluio entre credores 

e devedores, mantendo o acordo extrajudicial mas suprimindo a moratória. 

Embora o Decreto nº 917 tenha introduzido a concordada preventiva na 

legislação pátria, modificando substancialmente o Código Comercial de 1850, foi a 

Lei nº 2.024, de 17 de dezembro de 1908, cujo projeto se deveu a José Xavier 

Carvalho de Mendonça, que reelaborou todo o direito falimentar nacional, acabando 

de vez com a moratória e o acordo extrajudicial previsto nas legislações anteriores, 

consolidando a concordata como um instituto exclusivamente de natureza judicial, 

sob as duas formas existentes: a concordata preventiva e a concordata suspensiva, 

perdurando até a entrada da Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005. 

Na Lei nº 2.024, de 1908, a concordata suspensiva era tratada em seu Título 

VII - Da concordata – que dava ao falido uma faculdade de propor um pedido de 

concordata depois da fase de verificação de créditos.22 

Dispunha, nesta mesma parte, sobre os impedimentos para a propositura da 

concordata suspensiva, dentre eles valendo destacar a proibição de impetrar tal 

pedido, caso o falido, há menos de três anos, houvesse se beneficiado de igual favor 

e não tivesse cumprido o acordo com os seus credores, dispositivo este que não era 

previsto no Decreto nº 917.23 

                                                 
22

 Art.103. Depois da verificação dos créditos o falido poderá propor concordata a seus credores. 
    §1º Na falência das sociedades em nome coletivo e em comandita simples ou por ações, a 

concordata poderá ser proposta por um ou mais sócios solidários. 
Cada sócio terá o direito de discutir a proposta do outro e apresentar substitutiva. 

   §2º Na falência das sociedades anônimas, que não estiverem em liquidação, a proposta de 
concordata deverá ser apresentada, em nome da sociedade, pelos administradores autorizados, 
para esse fim, por acionistas representando pelo menos dois terços do capital social. 

23
 Art. 104. Não poderão propor concordata: 

   1.O falido, declarado tal por qualquer dos fatos mencionados no art. 2, ns. 3, 5 e 7, e o que não  
assinar o termo de comparecimento exigido pelo art. 37, n. 1. 
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A concordata preventiva prevista no Título XI, da Lei nº 2.024, foi 

profundamente remodelada em relação ao Decreto nº 917. 

O comerciante que se encontrava em situação financeira ruim e não tivesse 

como pagar a seus credores, a fim de evitar a declaração de sua falência, poderia 

requerer ao juiz do comércio, na jurisdição de seu principal estabelecimento, a 

convocação dos credores para propor-lhes a concordata preventiva.  

Deveria explicitar em seu requerimento, os motivos de seu pedido, o seu 

estado econômico e as garantias oferecidas como forma de pagamento da dívida 

para mais de 20% dos credores quirografários, além de indicar as cláusulas e 

condições da sua proposta, bem como instruir o seu pedido com os documentos 

necessários.24 

                                                                                                                                                         

2.O falido, durante o processo penal, ou si for condenado por falência culposa ou fraudulenta ou por 
crimes a estes equiparados. 
3.O falido que, há menos de três anos, impetrara igual favor e não cumprira o acordo com os seus 
credores. 
4.O falido, cuja anterior proposta de concordata deixara de ser homologada sob o fundamento de 
dolo, fraude ou má fé. 
24 Art.149. O devedor comerciante poderá evitar a declaração de sua falência, requerendo ao juiz do 
comércio, em cuja jurisdição se acha o seu principal estabelecimento, a convocação dos credores 
para lhes propor concordata preventiva. 
§ 1º No requerimento, o devedor explicará os motivos da sua deliberação, o seu estado econômico as 
garantias que oferece para o pagamento de mais de 20 % aos credores quirografários e indicará as 
clausulas e condições da sua proposta. 
§ 2º O requerimento será instruído com os documentos seguintes: 
1, certidão do registro da firma do devedor, de onde conste que, desde dois anos antes, esta se acha 
inscrita no Registro do Comércio, ou há menos tempo, se não data de dois anos o exercício do 
comércio; 
2, declaração assinada pelo devedor de que não foram levados a protesto títulos de sua 
responsabilidade ou que o foram ha menos de oito dias; de que nunca fora condenado por crime de 
falsidade, contrabando, peculato, falência culposa ou fraudulenta, roubo ou furto; e de que desde 
cinco anos não impetrara igual favor e nem deixara de cumprir pontualmente qualquer concordata e 
ainda, do que, no caso de ter falido, obtivera reabilitação;  
3, a lista nominativa de todos os seus credores, contendo a residência e o domicilio de cada um e a 
natureza e a importância dos créditos; 
4, balanço exato do ativo e passivo, contendo com clareza o valor estimativo daquele. 
§ 3º O devedor apresentará com o requerimento os seus livros obrigatórios, que deverão estar com 
todas as formalidades legais desde o tempo exigido para o registro da sua firma. 
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Na lei anterior, não havia qualquer menção de garantia que o devedor deveria 

dar aos credores quirografários. Este requisito do pedido foi uma inovação da Lei nº 

2024. 

Após toda documentação exigida pela lei para o devedor apresentar em juízo, 

sob pena de decretação da falência, se o requerimento estivesse regular, o juiz 

mandava expedir editais para torná-lo público, a fim de que os credores e quaisquer 

outros interessados pudessem reclamar o quê de direito. 

 O despacho judicial determinava também o lugar, o dia e hora para a 

assembléia dos credores, que não poderia ser alterado de forma alguma, com prazo 

nunca menor de 15 nem maior de 30 dias, além de nomear, dentre os maiores 

credores, três comissários.25  

Os credores, antes da assembléia, poderiam com antecedência examinar os 

livros e papéis do devedor, sendo que, por conta da realização da assembléia, estes 

livros deveriam ser apresentados. 

A assembléia de credores era presidida pelo juiz, que faria a chamada dos 

credores de acordo com a lista apresentada pelos comissários e, após a apreciação 

                                                 
25 Art.150. O juiz mandará o escrivão encerrar os livros apresentados, restituindo-os ao requerente, 
autor todos os documentos e dar vista ao representante do Ministério Publico por 48 horas, e, com a 
promoção deste, lhe deverá ser o feito concluso. 
§ 1º Se o devedor não instruir o seu requerimento nos termos do art. 149 ou se verificar, desde logo, 
que as declarações exigidas pelo n. 2 do mesmo artigo são falsas ou inexatas, o juiz, atendendo á 
promoção do Ministério Publico, declarará aberta a falência, seguindo-se o disposto nos arts. 16 e 
seguintes. 
§ 2º Se, porém, o requerimento estiver regular e em termos de ser aceito, o juiz: 
1, mandará tornar publico por editais, pela imprensa, o pedido do devedor para que os credores e 
interessados possam reclamar o que for a bem de seus direitos e interesses; 
2, determinará o lugar, o dia e hora para a assembléia dos credores, com prazo nunca menor de 15 
nem maior de 30 dias; 
3, nomeará, dentre os credores de melhor fama e de maior quantia, três comissários para os fins 
adiante declarados; e 

4,ordenará a suspensão de execuções contra o devedor por créditos sujeitos aos efeitos da 
concordata 
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do requerimento do devedor e o relatório dos comissários, seria aberta discussão 

sobre os documentos apresentados.26 

Entretanto, diferentemente do que regulava o Decreto n º 917, a assembléia 

onde seria apreciado o pedido de concordata preventiva era dividida em duas 

partes: a primeira parte era destinada aos credores que desejassem impugnar a 

legitimidade e os créditos que constavam da lista apresentada pelos comissários; já 

a segunda parte era aberta para a discussão da proposta de concordata feita pelo 

devedor, sendo que, depois de encerrada, seguia-se à votação pelos credores 

reconhecidos, tomados nominalmente. Os credores excluídos, embora os seus 

créditos não fossem computados no cálculo da concordata, poderiam votar, 

tomando-se em separado os seus votos. Havendo unanimidade, o juiz, no mesmo 

ato, homologava a concordata preventiva; negada a concordata, o juiz mandava vir 

os autos para a conclusão e dentro de 24 horas abria a falência.27      

                                                 
26Art. 154. Na assembléia dos credores, sob a presidência do juiz, feita a chamada pela lista dos 

credores, depois de lidos o requerimento do devedor e o relatório dos comissários, será aberta 
franca discussão sobre esses documentos 

27
 Art. 154................................................. 

§ 1º Na primeira parte da reunião poderá qualquer credor contestar a legitimidade de outros que 
figurem na lista ou reclamar sobre o quantum declarado na mesma lista ou pedir a sua inclusão. 
O juiz, esclarecido pela discussão e tendo em vista o relatório dos comissários, as provas porventura 
apresentadas em reunião, resolverá as reclamações e admitirá ou não os credores contestados a 
tomarem parte na votação da concordata. 
Se os créditos forem muitos e convier sobre eles meditado exame, o juiz adiará a assembléa por 48 
horas, exigindo do devedor e dos comissários as informações e os documentos que achar 
indispensáveis. 
§ 2º Na segunda parte da assembléia, o juiz sujeitará à discussão a proposta de concordata, e 
encerrada aquela, seguir-se-á a votação pelos credores reconhecidos, que será tomada 
nominalmente. 
Os credores excluídos, não obstante os seus créditos não se computarem no cálculo para a 
concordata, devem tambem votar, tomando-se em separado os seus votos. 
§ 3º Havendo unanimidade, o juiz, no mesmo ato, homologará a concordata para que produza desde 
logo todos os seus efeitos. 
Tendo votado credores excluídos ou credores dissidentes, o juiz lhes marcará o prazo de três dias 
para, dentro dele, apresentarem embargos á concordata. 
Os credores excluidos que votarem pela concordata, se forem contemplados pelo devedor na lista de 
credores (art. 149, § 1º, n. 3) ou se forem por ele reconhecidos, não poderão embargar a concordata, 
nem prejudicarão, em caso algum, os direitos dos credores reconhecidos. 
§ 4º Negada a concordata, o juiz mandará vir os autos conclusos e dentro de 24 horas abrirá a 
falência do devedor. A falência seguirá nos autos da concordata. 
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A proposta da concordata preventiva, para ser válida e produzir efeitos 

jurídicos, deveria ser aceita pelo mesmo quorum de credores previsto para a 

concordata suspensiva.28 Pelo Decreto nº 917/1890, o quorum de aprovação deveria 

ser de no mínimo 3/4 (três quartos) da totalidade dos créditos reconhecidos 

verdadeiros e admitidos no passivo; já a partir da Lei nº 2024, o quorum foi 

completamente alterado, servindo de parâmetro para legislações posteriores com as 

respectivas alterações. 

A concordata preventiva poderia ser rescindida, dentre outros motivos, pelo 

descumprimento de qualquer de suas cláusulas e pelo pagamento antecipado feito a 

                                                                                                                                                         
28

 O art. 106 da Lei nº 2024/1908 dispunha sobre a concordata suspensiva da seguinte forma: A 
proposta de concordata para ser válida e produzir efeitos jurídicos, se o pagamento for à vista, deverá 
ser aceita: a) por maioria de credores, representando, pelo menos, três quintos do valor dos créditos, 
se o dividendo oferecido for superior a 60 %; b) por dois terços de credores, representando, pelo 
menos, três quartos do valor dos créditos, se o dividendo for superior a 40 %; c) por três quartos dos 
credores, representando, pelo menos, quatro quintos do valor dos créditos, se o dividendo for até 40 
%. 
 § 1º Se o pagamento do dividendo for a prazo, esse não poderá ser maior de 2 anos, e a proposta da 
concordata, para ser válida e produzir efeitos jurídicos, deverá ser aceita por credores, 
representando, pelo menos, três quartos do valor dos créditos. 
 § 2º Para formar a maioria exigida para a validade da concordata, não se computarão: 1. Os créditos 
garantidos por hipoteca, privilégios, penhores anticrese ou direito de retenção.2. Os créditos dos 
parentes até o 4º grau e cessionários deles, tendo a cessão menos de um ano. 3. Os créditos cedidos 
mediante atos inter vivos, ainda mesmo por endosso, depois do dia em que for declarada a falência. 
Nessa disposição não se compreendem os fiadores que pagarem a divida do falido, ficando sub-
rogados nos direitos dos credores. 
§ 3º Os titulares de créditos referidos no § 2º, n. 1, poderão tomar parte na votação da concordata, 
computando-se esses créditos no respectivo calculo, si renunciarem ás garantias. 
O fato de votar importa essa renuncia e sujeita os titulares aos efeitos da concordata. 
Os efeitos da renuncia cessarão si a concordata não for homologada ou se for rescindida, salvo o 
caso de conluio referido no art. 108, n. 3. 
§ 4º Não terão mais de um voto os herdeiros do credor e o cessionário de muitos créditos, quando a 
cessão for anterior á falência. 
§ 5º Na concordata das sociedades em nome coletivo e em comandita somente votarão os credores 
sociais. 
§ 6º Os sócios poderão também propor concordata à massa de seus credores particulares. 
Esta proposta somente será tomada em consideração si se formar concordata com os credores 
sociais. 
§ 7º Todos os credores reconhecidos e admitidos ao passivo da falência, entre os quais os co-

obrigados com o falido, os fiadores e o fiador da concordata poderão discutir na assembléia a 
proposta de concordata. 
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alguns credores com prejuízo de outros.29   

Registra-se também, que as sociedades anônimas, bem como os corretores, 

agentes de leilões e empresários de armazéns gerais, eram impedidos de requerer 

concordata preventiva, impedimento que não se afigurava na lei anterior.30 

Em decorrência da depressão causada pela Grande Guerra mundial de 1914 

- 1918 e das crises que lhe sucederam, foi revista a lei então vigente pelo Decreto nº 

5.746, de 08 de dezembro de 1929, com o propósito de melhorar o seu mecanismo 

nos pontos em que a lei mostrou não funcionar com a devida precisão. Entretanto, 

não foram grandes as modificações introduzidas no instituto da concordata 

preventiva. 

Assim como dispunham na lei anterior, os requisitos para a impetração do 

pedido previstos no Decreto nº 5.746/1929 eram quase os mesmos; apenas a 

garantia oferecida aos credores foi alterada, pois, de vinte por cento passou para 

cinqüenta por cento, sendo que, em relação à documentação exigida, nada de novo 

trouxe esta lei 31. 

                                                 
29 Art. 158. A concordata preventiva poderá ser rescindida nos casos e pela forma declarada no art. 
115, sendo-lhe aplicáveis as disposições dos §§ 1, 2 e 4 do mesmo artigo. Rescindida a concordata, 
será aberta a falência do devedor. 
30 Art. 160. Não poderão propor concordata preventiva: 
1. As sociedades anônimas; 
2. Os corretores, agentes de leilões e empresários de armazéns gerais. 
31 Art. 149. O devedor comerciante poderá evitar a declaração de sua falência, requerendo ao juiz, 

em cuja jurisdição se acha o seu estabelecimento principal, a convocação dos seus credores para 
lhes propor concordata preventiva 

§ 1º No requerimento, o devedor explicará os motivos, de sua deliberação, o seu estado econômico, 
as garantias reais pessoais que assegurem o pagamento de mais de cinqüenta por cento (50 %) aos 
seus credores e indicará as clausulas e condições da sua proposta. 
§ 2º O requerimento será instruído com os documentos seguintes:  
1º, certidão do registro da firma do devedor, de onde conste que, desde dois anos antes, esta se acha 
inscrita no Registro do Comércio, ou há menos tempo, se não data de dois anos o exercício do 
comércio; 
2º, declaração assinada pelo devedor de que não foram levados a protesto títulos de sua 
responsabilidade; de que nunca fora condenado por crime de falsidade contrabando, peculato, 
falência culposa ou fraudulenta, roubo ou furto; e de que desde cinco anos não impetrara igual favor e 
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Estando regular o pedido de concordata preventiva feito pelo devedor, o juiz 

mandava torná-lo público, através de edital publicado na imprensa oficial e em outro 

jornal de grande circulação, a fim de que os interessados se manifestassem sobre o 

pedido 32.  

Como disposto anteriormente, designava-se dia e hora para a assembléia de 

credores, sem possibilidade de adiamento, sendo que os livros do devedor deveriam 

ficar à disposição dos credores para serem examinados, devendo os mesmos ser 

apresentados por ocasião da assembléia.33   

O desenvolvimento da assembléia de credores acontecia da mesma forma da 

lei revogada, pois ela era dividida em duas partes, sendo que na primeira discutia-se 

o requerimento apresentado pelo devedor, assim como o relatório apresentado pelo 

síndico; na segunda parte, a discussão girava em torno da proposta apresentada, 

                                                                                                                                                         

nem deixara de cumprir pontualmente qualquer concordata e ainda de que, no caso do ter falido, 
obtivera reabilitação; 
3º a lista nominativa de todos os seus credores contendo a residência e o domicílio de cada um e a 
natureza e a importância dos créditos; 
4º balanço exato do ativo e passivo, contendo com clareza o valor estimativo daquele, acompanhado 
de cópias dos inventários de todos os bens e direitos ou efeitos que o formam, discriminadamente; 
5º, certidão do contrato social em vigor; 
6º, documentos comprobatórios da propriedade dos bens oferecidos em garantia e de que eles se 
acham livres de ônus de qualquer espécie ou comprobatórios da idoneidade financeira do fiador 
oferecido. 
§ 3º O devedor apresentará com o requerimento os seus livros obrigatórios, que deverão estar com 
todas as formalidades legais desde o tempo exigido para o registro de sua firma assim como os 
auxiliares que porventura tiver. 
32 Art. 150....................................................................................................  
§ 2º Se, porém, o requerimento estiver regular e em termos de ser deferido, o juiz: 
1º mandará tornar público, por edital publicado no Diário da Justiça e em outro jornal, o pedido do 
devedor para que os interessados possam reclamar o que for a bem dos seus direitos e interesses. 
33 Art. 150 .................................................................................              
§ 2º .......................................................................................... 
4º, designará o dia e a hora para a assembléia de credores 

5º.............................................................................................. 
§ 3º........................................................................................... 
§ 4º O dia designado para a assembléia dos credores não poderá ser alterado. 
§ 5º ......................................................................................... 
Art. 152. O devedor que requerer a concordata preventiva deverá consentir que os seus credores, 

com antecedência precisa, lhe examinem os livros e papéis e extraiam os apontamentos e as 
cópias que entenderem. Na assembléia dos credores esses livros devem ser apresentados 
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seguindo da votação pelos credores reconhecidos, podendo o juiz homologar a 

concordata se fosse aprovada por unanimidade.34 

O percentual de aprovação da concordata preventiva deliberado pelos 

credores sofreu também algumas alterações em relação à lei passada, existindo um 

quorum específico quando a proposta fosse à vista e a prazo; neste caso, a forma 

de pagamento jamais poderia ultrapassar o período de dois anos e deveria ser 

aprovada por dois terços dos credores que representassem pelo menos 75% dos 

créditos.35  

                                                 
34

 Art. 154. Na assembléia dos credores, sob a presidência do Juiz, feita a chamada pela lista de 
credores, depois de lidos o requerimento do devedor e o relatório do comissário, será aberta franca 
discussão sobre esses documentos. 
§ 1º Na segunda parte assembléia, o juiz sujeitará á discussão a proposta de concordata, e encerrada 
aquela, seguir-se-á a votação pelos credores reconhecidos, que será tomada nominalmente. 
Os credores excluídos, não obstante os seus créditos não se computarem no cálculo para a 
concordata, devem também votar, tomando-se em separado os seus votos. 
§ 2º Havendo unanimidade, o juiz, no mesmo ato, homologará a concordata para que produza desde 
logo todos os seus efeitos. Para esse fim o escrivão fará os autos conclusos ao juiz antes do encerrar 
a ata. Lavrada a sentença, será a mesma publicada em assembléia, transcrita na ata e esta 
incontinenti assinada pelo juiz, pelo comissário, pelo concordatário e demais interessados. 
Tendo votado devedores excluídos ou credores dissidentes, o juiz lhes marcará o prazo de três dias 
para, dentro dele, apresentarem embargos á concordata. 
35

 O art. 155 do Decreto nº 5.746/1929, faz remissão ao art. 106 do mesmo Decreto que dispõe sobre 
os percentuais de aprovação da concordata preventiva da seguinte forma: “ A proposta de 
concordata, para ser valida e produzir efeitos jurídicos, se o pagamento for á vista, não será inferior a 
quarenta por cento e deverá ser aceita por maioria de credores:  
a) representando pelo menos 60 % do valor dos créditos se o dividendo oferecido for superior a 50 %; 
b) representando pelo menos 65 % do valor dos créditos se o dividendo oferecido for superior a 45 %; 
c) representando pelo menos 70 % do valor dos créditos se o dividendo oferecido for igual ou superior 
a 40 %. 
§1º Se o pagamento for a prazo, que não poderá ser maior de dois anos, a proposta deverá ser 
apoiada por dois terços de credores, representando pelo menos 75 % dos créditos e não poderá ser 
inferior: a) a 50 % se o prazo for de 6 meses; b) a 55 % se o prazo for de 12 meses; c) a 60 % se o 
prazo for de 21 meses; 
§ 2º Para formar a maioria exigida para a validade da concordata, não se computarão: 1º, os créditos 
garantidos por hipoteca, privilégios, penhores, anticrese ou direito de retenção; 2º, os créditos dos 
parentes até o 4º grau, por consangüinidade ou afinidade, e cessionários deles, tendo a cessão 
menos de um ano; 3º, os créditos cedidos mediante atos "inter vivos", ainda menos por endosso, 
depois do dia em que for declarada a falência.Nessa disposição não se compreendem os fiadores 
que pagarem a divida do falido, ficando sub-rogados nos direitos dos credores. 
§ 3º Os titulares de créditos referidos no § 2º, n. 1, poderão tomar parte na votação da concordata, 
computando-se esses créditos no respectivo calculo, se renunciarem ás garantias. O fato de votar 
importa essa renuncia e sujeita os titulares aos efeitos da concordata.Os efeitos da renuncia cessarão 
se a concordata não for homologada ou si fôr rescindida, salvo o caso de conluio referido no art. 108, 
n. 3. 
§ 4º Não terão mais de um voto os herdeiros do credor e o cessionário de muitos créditos, quando a 
cessão for anterior à falência. 
 



 31

 

Também como disciplinava a lei anterior revogada, as sociedades anônimas, 

corretores, agentes de leilões, bem como empresários de armazéns gerais eram 

impedidos de impetrar concordata preventiva. 

Em face do advento do Estado Novo e da preocupação de ajustar a legislação 

nacional à política de fortalecimento dos poderes do Estado, cogitou-se da reforma 

da lei falimentar, entre outras reformas legislativas que então foram encetadas na 

época. Surgiu, conseqüentemente, o Decreto-Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945, 

a partir de projeto elaborado pelos juristas Noé Azevedo, Joaquim Canuto Mendes 

de Almeida, Silvio Marcondes Machado, Filadelfo Azevedo, Hahnemann Guimarães 

e Luís Lopes Coelho.36  

Esse novo diploma trouxe muitas inovações a respeito da concordata, uma 

vez que coloca o magistrado com maiores poderes em detrimento dos credores, os 

quais passam a ter menos influência nos destinos da concordata, visto ter sido a 

assembléia de credores foi, definitivamente, do ordenamento jurídico brasileiro e ter 

a concordata, tanto preventiva como suspensiva, deixado de ser um contrato, para 

se tornar um benefício concedido pelo Estado, através do juiz ao devedor infeliz e 

honesto. 

                                                                                                                                                         

§ 5º Na concordata das sociedades em nome coletivo e em comandita, somente votarão os credores 
sociais. 
 § 6º Os sócios poderão também propor concordata à massa de seus credores particulares.Esta 
proposta somente será tomada em consideração se se formar concordata com os credores sociais. 
§ 7º Todos os credores reconhecidos e admitidos ao passivo da falência, entre os quais os co-
obrigados com o falido, os fiadores e o fiador da concordata poderão discutir na assembléia a 
proposta de concordata. 
 § 8º Os créditos aos quais se refere o § 2º, n. 2, serão abstraídos do cálculo para a verificação da 
maioria, como se não existissem. 
36 REQUIÃO, Rubens. Op, cit. p. 24 



 32

 

Sendo um benefício concedido pelo Estado, deixou de existir quorum mínimo 

de credores para a aprovação da concordata suspensiva e, no caso do pagamento à 

vista e a prazo, os percentuais foram substancialmente alterados por este diploma.37  

Ressalte-se ainda, em matéria de concordata, algumas Leis que surgiram 

após o advento do Decreto-Lei nº 7.661/1945, a fim de aperfeiçoá-lo, destacando-se: 

 a) O Decreto-Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964 que, nos arts. 18, §1º, 

e 45, vedaram a concordata preventiva às instituições financeiras privadas; 

b) A Lei nº 4.983, de 18 de maio de 1966, notável por haver dado nova 

redação ao art. 175 da Lei de Falências, determinando que o prazo para o 

cumprimento da concordata preventiva se inicia na data do ingresso do pedido em 

juízo, pondo, dessa maneira, fim a falcatruas causadas pelo sistema anterior, 

quando tal prazo começava fluir a partir da sempre procrastinada homologação; 

c) O Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966, que tornou a concordata 

preventiva defesa às sociedades de seguro (art.26); 

d) O Decreto-Lei nº 669, de 03 de julho de 1969, que vedou a impetração de 

concordata às empresas que tenham por objeto exclusivo ou não, a exploração de 

serviços aéreos de qualquer natureza, ou de infra-estrutura aeronáutica; 

                                                 
37 Arrt. 156. O devedor pode evitar a declaração da falência, requerendo ao juiz, que seria 

competente para decretá-la, lhe seja concedida concordata preventiva. 
   § 1º O devedor, no seu pedido, deve oferecer aos credores quirografários, por saldo de seus 

créditos, o pagamento mínimo de: 
   I – 50% ( cinqüenta por cento), se for à vista; 
   II – 60% (sessenta por cento), 75% (setenta e cinco por cento), 90% (noventa por cento) ou 100% 

(cem por cento), se a prazo, respectivamente, de 6 (seis), 12 (doze), 18 (dezoito), ou 24 (vinte e 
quatro) meses, devendo ser pagos, pelo menos, 2/5 (dois quintos) no primeiro ano, nas duas 
últimas hipóteses. 

   § 2º O pedido de concordata preventiva da sociedade não produz quaisquer alterações nas 
relações dos sócios, ainda que solidários, com os seus credores particulares.    
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e) A Lei nº 7.274, de 10 de dezembro de 1984, alterou os documentos 

anexados à petição inicial, o conteúdo do despacho do processamento da 

concordata, a verificação dos créditos e o depósito garantidor do cumprimento da 

concordata; 

f) A Lei nº 8.131, de 24 de dezembro de 1990, disciplinando a instrução da 

petição inicial do pedido de concordata, sem grandes relevâncias jurídicas. 

Hodiernamente, após os reclamos de vários seguimentos da sociedade, além 

dos juristas e pessoas ligadas ao ramo empresarial, foi sancionada, em 09 de 

fevereiro de 2005, a Lei nº 11.101 que, com base em legislações de outros países, 

extinguiu a concordata suspensiva e a preventiva, criando novos institutos como o 

da recuperação judicial e recuperação extrajudicial, bem como modificando o 

processo falimentar, tornando-o mais célere e objetivo. 

A nova lei de Recuperação de Empresas e Falência, após tramitar por mais 

de vinte anos no Congresso Nacional, chegou trazendo várias polêmicas, como a 

volta da assembléia de credores para aprovação do plano de recuperação judicial, 

acabando com a característica da lei anterior, que tratava a concordata como um 

favor do Estado, da mesma forma, criando categorias de credores super 

privilegiados, que jamais se submeterão ao concurso de credores ou ao plano de 

recuperação judicial, além da limitação em cento e cinqüenta salários mínimos do 

privilégio dos créditos trabalhistas. 

Em âmbito da recuperação das empresas, observa-se o retorno do poder dos 

credores em definir os futuros da empresa em crise, conseqüentemente tratando a 

recuperação judicial como um contrato e não um favor concedido pelo Estado, além 

da criação de um plano específico para as microempresas e empresas de pequeno 

porte e a possibilidade de a recuperação ser realizada extrajudicialmente. 
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Enfim, a nova lei de Recuperação, idolatrada por uns e criticada por outros, 

prima em seu art. 47 por princípios constitucionais, mas que na leitura das demais 

disposições, verifica-se o desrespeito a esses mesmos princípios como, por 

exemplo, tratamento diferenciado entre as grandes empresas, as microempresas e 

empresas de pequeno porte, assim como a redução de salários dos trabalhadores 

em prol da recuperação, enquanto o crédito tributário, se não for negociado, impede 

a concessão da recuperação judicial e outros pontos que serão abordados, nos 

estudos da presente lei. 

Desta forma, observa-se um retorno às legislações passadas, principalmente 

no que tange à recuperação judicial, onde os credores - da mesma maneira 

acontecida antes do Decreto-Lei nº 7.661/1945 - é que irão decidir sobre o 

soerguimento da sociedade empresária em crise.  
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3 - A RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DE EMPRESAS.   

 

A nova lei de Falências e Recuperação de Empresas, originada do Projeto de 

Lei nº 4376/83, após vários anos de discussão no Congresso Nacional e depois de 

várias emendas e um substitutivo, acabou finalmente sendo sancionada pelo 

presidente da República Luís Inácio Lula da Silva em fevereiro de 2005, passando a 

vigorar somente em junho desse ano, devido a vacatio legis  de 120 dias. 

Tendo sido considerada, por muitos, como um exemplo de legislação 

moderna e avançada, o novel diploma falimentar e de recuperação de empresas 

(antiga concordata preventiva na lei anterior) ainda traz dúvidas sobre sua aplicação 

e interpretação, tendo em vista o seu pouco tempo de vigência. 

Trazendo, em alguns de seus artigos, idéias de preservação de empregos e 

manutenção da fonte produtora, a lei de recuperação de empresas criou a figura da 

recuperação extrajudicial, que até então era considerada pelo Decreto-Lei nº 

7.661/1945 como um ato fraudulento, o qual poderia acarretar um pedido de falência 

(art. 2º III), mas que, a partir do novo diploma legal, passou a ser mais uma forma de 

recuperação, para a sociedade empresária em crise solver suas dívidas, sem a 

necessidade de acionar o judiciário. 

Desta forma, passa-se à análise dos dispositivos legais relacionados à 

recuperação das empresas em crise, que se assemelham bastante, em alguns 

aspectos, às legislações anteriores que tratavam da matéria, lembrando que a nova 

lei de recuperação de empresas e falência contém oito capítulos, sendo que os 

capítulos I e II, tratam de disposições preliminares e comuns à recuperação judicial e 

à falência.    
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3.1 - CONCEITO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.  

 

Ao contrário das primeiras legislações brasileiras que trataram, em primeiro 

lugar, da concordata suspensiva e somente com aperfeiçoamento do instituto, 

passaram a regular a concordata preventiva (v.g. o Código de Comercial de 1850, na 

Parte Terceira, que tratava das Quebras), a atual Lei de Recuperação de Empresas 

regula somente a recuperação judicial, equivalendo esta última, em termos práticos, 

à antiga concordata preventiva, extinguindo-se assim o instituto da concordata 

suspensiva. Com esta decisão percebe-se que a intenção do legislador foi buscar 

soerguer o empresário em crise, através dos vários mecanismos38 colocados pelo 

                                                 
38 Art. 50 da Lei nº 11.101/2005. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação 

pertinente a cada caso, dentre outros: 
I – concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou 

vincendas; 
II – cisão, incorporação, fusão ou transformação de sociedade, constituição de subsidiária integral, ou 

cessão de cotas ou ações, respeitados os direitos dos sócios, nos termos da legislação vigente; 
III – alteração do controle societário; 
IV- substituição total ou parcial dos administradores do devedor ou modificação de seus órgãos 

administrativos; 
V – concessão aos credores de direito de eleição em separado de administradores e de poder de 

veto em relação às matérias que o plano especificar; 
VI – aumento de capital social; 
VII – Trespasse ou arrendamento de estabelecimento, inclusive à sociedade constituída pelos 

próprios empregados;  
VIII – redução salarial, compensação de horários e redução da jornada, mediante acordo ou 

convenção coletiva 
IX – dação em pagamento ou novação de dívidas do passivo, com ou sem constituição de garantia  

própria ou de terceiros; 
X – constituição de sociedade de credores; 
XI – venda parcial de bens; 
XII – equalização de encargos financeiros relativos a débitos de qualquer natureza, tendo como termo 

inicial a data da distribuição do pedido de recuperação judicial, aplicando-se inclusive aos contratos 
de crédito rural, sem prejuízo do disposto em legislação específica; 

XIII -  usufruto de empresa; 
XIV – administração compartilhada; 
XV – emissão de valores mobiliários; 
XVI – constituição de sociedade de propósito específico para adjudicar, em pagamento dos créditos, 

os ativos do devedor. 
§ 1º Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição 

somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia. 
§ 2º Nos créditos em moeda estrangeira, a variação cambial será conservada como parâmetro de 

indexação da correspondente obrigação e só poderá ser afastada se o credor titular do respectivo 
crédito aprovar expressamente previsão diversa no plano de recuperação judicial.  
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legislador à disposição do empresário em dificuldades econômicas, como uma forma 

de recuperar sua empresa. 

Todavia, se com todos os mecanismos dispostos na Lei, o empresário não 

conseguir erguer-se novamente, sua falência será inevitável, não lhe sendo 

permitido outra oportunidade de recuperação, como previa a lei anterior através da 

concordata suspensiva. 

Dito isto, pode-se dizer que a recuperação judicial se apresenta como um 

somatório de providências, que têm 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 (cf. artigo 47). 

Observa-se por este conceito, que o espírito do legislador foi adequar a nova 

lei a princípios constitucionais expressos na Carta Magna, fundados na valorização 

do trabalho humano e na livre iniciativa e na busca do pleno emprego.39  

Sob a ótica processual, a medida se implementa por meio de uma ação 

judicial, de iniciativa do empresário regular, com o escopo de viabilizar a superação 

de sua situação de crise, embora a dita pretensão somente possa ser exercida até a 

declaração de sua falência ( artigo 48, I).40 

Visto a definição de recuperação judicial, o seu objetivo e os fundamentos 

constitucionais que embasaram seu conceito, passa-se a analisar a sua natureza 

jurídica. 
                                                 
39 Cf. art. 170, VIII da CF/88 
40 CAMPINHO, Sérgio. Falência e Recuperação de Empresa – o novo regime de insolvência 

empresarial. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 11. 
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3.2 - NATUREZA JURÍDICA DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

 

Muitas controvérsias já surgiram em torno da natureza jurídica da concordata, 

principalmente perante a Lei revogada.  

Nas legislações anteriores ao Decreto-Lei nº 7.661/1945, a concordata 

sempre teve uma natureza contratual, visto sempre depender de um acordo entre os 

credores e o devedor à sua aprovação, acordo que se baseava em um percentual 

dos credores que integravam o passivo do devedor.  

Na esteira da legislação revogada – o Decreto-Lei nº 7.661/1945 – a 

concordata deixou de ser um acordo entre credores e devedores, com nítida feição 

contratual, para ser uma concessão do Estado ao devedor infeliz, mas honesto e de 

boa-fé; um favor legal, como mais conhecido pela doutrina, ou uma obrigação legal, 

pois, desde que cumpridos certos requisitos, passava o devedor a fazer jus a esse 

favor, dirigindo ao magistrado a sua pretensão, que por sentença a deferia, não 

sendo os credores a ela sujeitos, os quirografários, chamados a manifestar suas 

vontades.41   

De forma diferente se apresenta a disciplina referente à insolvência civil, 

regulada no Código de Processo civil, onde o devedor poderá acordar com os seus 

credores, propondo-lhes a forma de pagamento e que, após serem ouvidos, se não 

houver oposição poderá, o juiz aprovar por sentença a proposta.42 

                                                 
41 Loc.Cit. 
42 Cf. art. 783 do CPC. 
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Configura-se a concordata contratual, como era anteriormente ao Decreto-Lei 

nº 7.661/1945, revelando a formação de um contrato processual.43 

De acordo com a nova legislação de recuperação de empresas, a autonomia 

da vontade das partes interessadas, devedor e credores, prevalece na hora da 

aprovação do plano de recuperação. 

A vontade dos credores, ao contrário da lei revogada, é muito mais importante 

do que o posicionamento judicial sobre a viabilidade de recuperação da sociedade 

empresária, tanto que, se os credores deliberarem em assembléia pela rejeição do 

plano, o magistrado deverá acatar tal decisão mesmo contra sua vontade.44 

Por tudo isso, tem-se uma nítida natureza contratual na recuperação judicial, 

sendo um contrato judicial com feição novativa, realizável através de um plano de 

recuperação, obedecidas, por parte do devedor, determinadas condições de ordem 

objetiva e subjetiva para sua implementação.45  

Para Jorge Lobo46, a recuperação judicial é um ato complexo, uma vez que 

pode ser considerada sob vários aspectos, pois abrange um ato coletivo processual, 

um favor legal e uma obrigação ex lege. 

Explicando o seu ponto de vista, discorre o ilustre doutrinador: 

A recuperação judicial é um ato coletivo processual, porque as 
vontades do devedor, manifestada na petição inicial, e de seus credores, 
declaradas expressa ou tacitamente, “marcham paralelas”, se “completam” 
e se “fundem em uma só”, “formando uma e única vontade unitária”, sob a 
direção e fiscalização do Poder Judiciário ( LRE, arts. 35 I; 42; 45; 47; 51, III; 
55; 58 e 58). A recuperação judicial é um favor legal porque garante ao 

                                                 
43 CAMPINHO,  Sérgio. Op. cit. p. 11 
44 Cf. § 4º do art .56 da Lei nº 11.101/2005 
45 CAMPINHO, Sérgio. Op. cit., p. 12/13. 
46  LOBO, Jorge. Da Assembléia Geral de Credores. In: TOLEDO, Paulo F. C. Salles, ABRÃO, Carlos 

Henrique (Coord.). Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência. São Paulo: 
Saraiva, 2005. p.105. 
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devedor, atendidos determinados pressupostos e requisitos, formais e 
materiais, o direito de sanear o estado de crise econômico-financeira em 
que se encontra com a finalidade de salvar o negócio, manter o emprego 
dos trabalhadores, respeitar os interesses dos credores ( art 47) e reabilitar-
se (art. 63), benefício legal que produz efeitos desde o deferimento da 
petição inicial da ação de recuperação com a suspensão “de todas as ações 
e execuções” pelo prazo de cento e oitenta dias(art.6º, caput e § 4º). A 
recuperação judicial é uma obrigação ex lege porque, concedida, pelo juiz, 
por sentença (art.58), “ implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e 
obriga o devedor e todos os credores a ela sujeitos, sem prejuízo da 
garantias” que possuam(art. 58, caput). 47 

 

Observa-se que, mesmo havendo algumas divergências, é inegável que 

exista um acordo entre o devedor e seus credores, o que acaba por conferir uma 

feição contratual ao instituto, retornando a atual legislação a se inspirar nas 

legislações anteriores ao Decreto-Lei nº 7.661/1945, que tratavam a matéria sempre 

através de deliberações dos credores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
47 Loc. Cit. 
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3.3 - DA LEGITIMIDADE PASSIVA NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E SUAS 

EXCEÇÕES. 

 

A Lei nº 11.101/2005, logo em seu início, traça como regra geral as pessoas 

que estão sujeitas a requerer recuperação judicial ou extrajudicial, bem como 

aquelas sujeitas a sofrer um requerimento de falência.48 

Muitas controvérsias surgiram até o texto legal atual, porque, em um primeiro 

momento, estariam também incluídos em um plano de recuperação judicial ou 

extrajudicial as sociedades simples e, pelo projeto inicial, até mesmo as empresas 

públicas seriam submetidas à nova Lei. 

Todavia, o texto base aprovado no Senado Federal restringiu o alcance da 

atual lei somente ao empresário e à sociedade empresária, deixando excluídas as 

sociedades simples, que continuam sendo regidas pelo instituto da insolvência civil, 

regulado no Código de Processo Civil. Também estão excluídas do instituto da 

recuperação as empresas públicas e sociedades de economia mista, instituições 

financeiras públicas ou privadas, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de 

previdência complementar, sociedade operadora de plano de assistência à saúde, 

sociedade seguradora, sociedade de capitalização e outras entidades legalmente 

equiparadas às anteriores.49 

O Código Civil de 2002 almejou unificar legislativamente o Direito 

obrigacional, trazendo para o direito positivo a teoria da empresa, tendo a atividade 

organizada como o elemento fundamental para a caracterização do empresário, 

                                                 
48 Cf. art 1º da Lei nº 11.101/2005 
49 Cf. art. 2º da Lei nº 11.101/2005 
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abandonando a teoria dos atos de comércio, que prevalecia no Código Comercial de 

1850, onde caracterizava-se o comerciante pela prática profissional da mercancia. 

 Passou-se então, a adotar, no Brasil, os conceitos de empresário e 

sociedade empresária para designar aqueles que exercem profissionalmente 

atividade econômica, organizada para a produção ou a circulação de bens ou de 

serviços, 50 deixando de lado a expressão comerciante que era baseada nos atos de 

comércio. 

A nova lei de recuperação adotou um sistema restritivo, destinado somente 

aos empresários individuais e às sociedades empresárias. As atividades intelectuais 

de natureza artística, literária ou científica, estão também excluídas da nova 

legislação, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa.51 

A caracterização do empresário, para fins de se cogitar sobre a recuperação 

judicial, está hoje centrada na atividade, sendo este o elemento de empresa de que 

fala o Código Civil; além disso, as sociedades empresárias são obrigadas a se 

registrarem no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo das Juntas 

Comerciais; já as sociedades simples, exceto cooperativas, devem registrar-se no 

Registro Civil de Pessoas Jurídicas52. 

O Decreto-Lei nº 7.661/1945, com a entrada em vigor do Código Civil, ainda 

não estava revogado, todavia não sofreu com o problema da terminologia, embora 

utilizasse o vocábulo comerciante e não empresário. Isto porque, por disposição 

expressa do artigo 2.037 do Código Civil, a previsão foi de aplicar, aos empresários 

e à sociedade empresária, as disposições legais referente aos comerciantes e às 

                                                 
50 Cf. art. 966 do Código Civil.  
51 Cf. parágrafo único do art. 966 do Código Civil. 
52 Cf. art.1150 do Código Civil. 
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sociedades comerciais, bem às como atividades mercantis. 

Assim, tanto a nova lei de recuperação de empresas e falências quanto a 

anterior, continuam restringindo a sua aplicação aos que desenvolvem atividades 

voltadas para o mercado, enquadrados hoje, como empresários e sociedades 

empresárias, excluindo as sociedades simples, antigas sociedades civis e os 

profissionais liberais que desenvolvem atividades intelectuais de natureza artística, 

literária ou científica. 

A Lei nº 11.101/2005 excluiu de sua abrangência as empresas e sociedades 

arroladas em seu art. 2º, pois levou em consideração que elas possuem legislações 

específicas sujeitas a um regime especial de intervenção e liquidação. 

Em relação às empresas públicas, que na verdade são pessoas jurídicas de 

direito privado com capital exclusivamente público e que sejam prestadoras de 

serviços públicos, estarão as mesmas submetidas a regime jurídico público; todavia, 

se a empresa pública for exploradora de atividade econômica, estará submetida a 

regime jurídico igual ao da iniciativa privada.53   

Observa-se também, que o art. 195 da atual lei prevê a falência de 

concessionária de serviços públicos, desde que não se trate de empresa pública ou 

sociedade de economia mista, extinguindo-se o contrato de concessão. 

No que tange, especificamente, às sociedades de economia mista, várias 

críticas surgiram quando foram retiradas do texto original do Projeto de Lei essas 

sociedades, as quais estavam sujeitas à recuperação judicial e à falência. 

Na Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), o art. 242 previa a 

                                                 
53 OLIVEIRA, Celso Marcelo de. Comentários à nova lei de falências. São Paulo: IOB Thomson, 2005, 

p.82. 
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impossibilidade de falência dessas sociedades, mas dispunha que seus bens eram 

penhoráveis e executáveis, ao passo que, a pessoa jurídica controladora respondia, 

subsidiariamente, pelas obrigações. 

Com a entrada em vigor da Lei nº 10.303/01, cujo art. 10 revogou 

expressamente o art. 242 da Lei das sociedades por Ações, afastou-se qualquer 

dúvida quanto à sujeição das sociedades de economia mista à falência e à 

concordata 54 ; entretanto, a Lei de Recuperação de Empresas vedou, 

expressamente, essa possibilidade, o que parece ser um retrocesso e até uma 

inconstitucionalidade, pois a Constituição Federal em seu art. 173 §1º, II, é explícito 

ao enquadrá-las no regime jurídico próprio das empresas privadas. 

Segundo Celso Marcelo de Oliveira: 

As sociedades de economia mista exploradora de atividade 
econômica quando explora atividade econômica, submete-se ao mesmo 
regime jurídico das empresas privadas, inclusive comerciais. Logo, a 
sociedade mista que explora atividade econômica submete-se ao regime 
falimentar. O art. 242 da Lei nº 6.404/76, que lhe impedia a falência, foi 
revogado pela Lei nº 10.303/2001, razão pela qual, hoje, há possibilidade de 
pedido de falência de sociedade de economia mista exploradora de 
atividade econômica. Já a sociedade de economia mista prestadora de 
serviço público não se submete ao regime falimentar, visto que não está sob 
regime de livre concorrência. Nas sociedades de economia mista, se o 
patrimônio social não bastar para o pagamento de seus créditos, seus 
credores poderão cobrá-los da pessoa jurídica de direito público 
controladora, que responde subsidiariamente por eles por força do art. 242 
da Lei de Sociedades Anônimas.55 

 

Assim, as sociedades de economia mista, criadas para exploração de 

atividade econômica e que se revestem em forma empresarial de Sociedades 

Anônimas 56, devem estar sujeitas à falência e à recuperação judicial, visto ser este 

                                                 
54 BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito Societário. 9ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p.509. 
55 OLIVEIRA, Celso Marcelo. Op, cit. p. 94 
56 Exemplos de exploradoras de atividade econômica: Banco do Brasil e Banco do Estado de São 

Paulo S/A – Banespa -. Exemplo de prestadora de serviços públicos: Petróleo Brasileiro S/A- 
Petrobrás, Sabesp, Metrô. 
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o preceito constitucional que rege este tipo societário.      

 As instituições financeiras públicas e privadas, assim como os consórcios 

estão sob a égide da Lei nº 6.024/74, que dispõe sobre a intervenção e liquidação 

extrajudicial de instituições financeiras. 

Importante frisar é que, em relação às instituições financeiras, além da lei 

específica que prevê inicialmente a intervenção e posteriormente a liquidação 

extrajudicial, há também a possibilidade do Regime de Administração Especial 

Temporária (RAET) regulado pelo Decreto-Lei nº 2.321/87, sendo que o legislador 

entendeu merecer este setor da economia um tratamento diferenciado, tendo em 

vista as circunstâncias especiais, nas quais a atividade ali exercida corresponde ao 

elevado nível de riscos e aos efeitos macroeconômicos da sua quebra, provocados 

pelo chamado risco sistêmico.57 

Vale ressaltar que, embora sujeitas ao regime especial, as instituições 

financeiras poderão, conforme disposto no art. 12, d, da Lei nº 6.024/74, ser sujeito 

passivo de falência, posto tratar-se de lei especial, gerando assim a aplicação da Lei 

nº 11.101/2005 a estas pessoas jurídicas, em caráter de excepcionalidade e 

supletividade, para disciplinar a situação extraordinária contemplada na lei especial 

e naquilo que não a contrariar. Já em relação aos institutos da recuperação judicial 

ou extrajudicial, não se pode hesitar em afirmar que estes não se aplicam às 

instituições financeiras, pois além das hipóteses do art. 2º inciso II e art. 188 da Lei 

de Recuperação de Empresas, também a própria Lei nº 6.024/74, em seu art. 53, 

                                                 
57 VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Das pessoas sujeitas e não sujeitas aos regimes de 

recuperação de empresas e falências. In: PAIVA, Luiz Fernando Valente de (Coord.). Direito 
Falimentar e a nova Lei de Falências e Recuperação de Empresas.São Paulo: Quartier Latin, 2005 
p. 103.  
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obsta a que uma instituição financeira impetre concordata.58 

Os consórcios, também regidos pela Lei nº 6.024/74 e pela Lei nº 

5.768/1971(que entre outras medidas estabelece normas de proteção à poupança 

popular e cuida das operações conhecidas como consórcio para aquisição de bens 

de qualquer natureza), estão sujeitos à falência nas hipóteses previstas para as 

instituições financeiras, sem terem acesso, no entanto, à recuperação judicial e 

extrajudicial.59 

As sociedades seguradoras estão, a princípio, excluídas da falência. Para 

elas prevê-se, em caso de insuficiência de cobertura das reservas técnicas ou de má 

situação econômico-financeira, um regime especial de fiscalização, implantado pela 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), que poderá nomear um diretor-

fiscal, o qual atuará na seguradora a expensas desta e por tempo indeterminado.60 

Não surtindo efeito as medidas adotadas, será decretada a liquidação compulsória, 

ou extrajudicial, da seguradora. Se, no entanto, o ativo for insuficiente para o 

pagamento de metade, pelo menos, dos credores quirografários, ou quando houver 

fundados indícios da ocorrência de crime falimentar, poderá ser pleiteada a falência 

da seguradora, não se aplicando a recuperação judicial ou extrajudicial, de acordo 

com o art. 26 do Decreto-Lei 73/1966, com redação que lhe foi dada pela Lei nº 

10.190/200161. 

As sociedades operadoras de plano de assistência à saúde, subordinadas às 

                                                 
58 CAMPINHO, Sérgio. Op.cit. p. 27. 
59 TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles. Disposições Preliminares. In: TOLEDO, Paulo F. C.  

Salles, ABRÃO, Carlos Henrique (Coord.). Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e 
Falência. São Paulo: Saraiva, 2005. p.07. 

60 Cf. art. 88 do Decreto-Lei nº. 73, de 21.11.1966. 
61 TOLEDO, Paulo F.C. Salles. Op.cit.p.08/09. 
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normas e à fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)62, estão 

sujeitas à liquidação extrajudicial e, a princípio, excluídas da falência. No curso 

daquela medida, pode ser, em determinados casos, requerida sua falência63, a ser 

pleiteada pelo liquidante, devidamente autorizado pela ANS64, entretanto, a 

concessão da recuperação judicial e extrajudicial também fica impossibilitada, por 

força do art. 188 da Lei de Recuperação de empresas.65 

As entidades de previdência complementar, igualmente, encontram-se fora do 

âmbito de incidência da Lei nº 11.101/2005 (art 2º, III). Submetem-se, nos termos da 

Lei complementar nº 109/2001, a procedimentos especiais de intervenção e de 

liquidação extrajudicial, de competência do seu órgão fiscalizador (arts 47a 62).66 

As sociedades de capitalização, que têm por objeto fornecer ao público “a 

constituição de um capital mínimo”, a ser pago em moeda corrente em um prazo 

máximo indicado o plano a que tiver aderido o investidor,67 seguem, quanto à 

disciplina, (aplicável em casos de irregularidades que afetem seu funcionamento, 

dificuldades financeiras e insolvência) as mesmas regras editadas para as 

seguradoras68, ou seja: poderão excepcionalmente falir mas, a princípio, estarão 

submetidas a regime especial de fiscalização e à liquidação compulsória ou 

                                                 
62 Cf.Lei nº 9.656 de 03.06.1998 
63 Cf. § 1º do art. 23 da Lei nº 9.656/98. 
64 TOLEDO, Paulo F.C. Salles. Op.cit.p.08. 
65 A Medida Provisória 2177/01 alterou o art. 23 da Lei nº 9.658/98, estabelecendo em seu parágrafo 

primeiro a possibilidade da falência, quando no curso da liquidação extrajudicial ocorrem algumas 
situações, como, por exemplo, o ativo da massa liquidanda não for suficiente para o pagamento de 
pelo menos a metade dos créditos quirografários, quando o ativo realizável da massa liquidanda 
não for suficiente, sequer, para o pagamento das despesas administrativas e operacionais inerentes 
ao regular processamento da liquidação extrajudicial ou na hipótese de fundados indícios de 
condutas previstas nos arts. 186 a 189 do Decreto-Lei nº 7.661/1945.  

66 CAMPINHO, Sérgio. Op.cit. p.29. 
67 Cf.  art. 1º do Decreto-Lei nº. 261, de 28.02.1967. 
68 Cf. art.  4º do Decreto- Lei nº 261, de 28.02.1967. 
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extrajudicial, os quais serão impostos e executados também pela SUSEP.69 

As sociedades cooperativas são reguladas pela Lei nº 5.764/71 e também, 

pelo parágrafo único do art. 982 e arts 1093 a 1096, todos do Código Civil. Trata-se 

de sociedade simples, independentemente do objeto, estando desta forma sujeita 

apenas à liquidação extrajudicial, sem os benefícios da recuperação judicial ou 

extrajudicial. 

As entidades legalmente equiparadas às anteriores serão algumas delas 

também, submetidas a um regime específico, estando excluídas no todo, ou em 

parte, da disciplina estabelecida pela Lei de Recuperação de Empresas como, por 

exemplo: as sociedades integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários 

e corretoras de câmbio, as usinas de açúcar (que se encontram sujeitas à 

intervenção provisória prevista no art. 28 do Decreto-Lei nº 3.855/41) e as 

sociedades arrendadoras, que tenham por objeto exclusivo operações de 

arrendamento mercantil, pois estão sujeitas ao mesmo regime de liquidação 

extrajudicial previsto para as instituições financeiras, consoante normas estatuídas 

na Resolução nº 2309/96 do Banco Central. 

Por fim, vale ressaltar que as empresas de transporte aéreo, aquelas que têm 

por objeto a exploração de serviços aéreos de qualquer natureza ou de infra-

estrutura aeronáutica, encontram-se sob a disciplina da Lei de Recuperação de 

Empresas70, sem prejuízo, entretanto, da intervenção, de competência do Poder 

Executivo, da sua liquidação extrajudicial ou da hipótese especial de requerimento 

                                                 
69 TOLEDO, Paulo F.C. Salles. Op.cit. p. 09 
70 Cf. art. 199 da Lei nº 11.101/2005.  
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de sua falência,71 o que ensejou uma grande inovação dentre os empresários e 

sociedades abrangidas pela atual Lei de Recuperação de Empresas e Falência.72 

 

3.4 - DO FORO COMPETENTE PARA A CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL.  

 

As regras de competência para o ajuizamento do pedido de recuperação 

judicial, para o requerimento de falência e para a homologação da recuperação 

extrajudicial (que é optativa, na forma dos arts 162 e 163), previstas no art. 3º da Lei 

de Recuperação de Empresas e Falência, com pequenas alterações, repetem as 

mesmas previstas no art. 7º do Decreto-Lei nº 7.661/1945, para a falência e no art. 

156, para a concordata. 

Dispõe o citado art. 3º que “a competência para homologar o plano de 

recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência é do 

juízo do local do principal estabelecimento do devedor, ou da filial de empresa que 

tenha sede fora do Brasil”.  

A grande dificuldade encontrada para se determinar a questão da 

competência é interpretar o que se entende pelo principal estabelecimento do 

devedor. Estabelecimento em sentido corpóreo, “é o local onde o empresário exerce 

o seu mister”73. Pelo Código Civil, estabelecimento é todo complexo de bens 

organizado, para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade 
                                                 
71 Cf. art 188 da Lei nº. 7.565/86. 
72 CAMPINHO, Sérgio. Op, cit. p. 29. 
73 BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Nova Lei de Recuperação e Falências Comentada. 3ª ed., São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p.53. 
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empresária74. 

Assim, se o empresário tiver apenas um único estabelecimento, a 

competência será da comarca na qual esteja situado este único estabelecimento. 

Contudo, havendo mais de um estabelecimento, o foro competente acaba se 

tornando complexo, pois a lei não traz uma regra específica sobre qual seja o 

principal estabelecimento.  

Importante é afirmar tratar-se de uma competência que estabelece regra 

diferente do processo civil comum, no qual considera-se o foro competente para o 

réu ser demandado o de seu domicilio (art. 94 do CPC) e, em se tratando de pessoa 

jurídica, deve ser ela demandada no foro do lugar ou da sede, ou onde se achar a 

agência ou sucursal, quanto às obrigações que contraiu (art. 100, IV, ‘a’ e ‘b’ do 

CPC), sendo certo que se trata de competência territorial e, portanto, relativa, 

segundo as regras do Código de Processo Civil. 

Mas, em relação à falência ou à recuperação, embora sejam elas 

consideradas como uma competência territorial, esta não será relativa e sim 

absoluta, pois tutela-se não um interesse privado, mas sim um interesse público, 

como bem assevera Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Fux 75 : 

“[ ...] quando a regra de competência protege interesse particular ela 
é disponível e encerra caso de competência relativa, ao passo que, ao 
regular interesse público, engendra a competência absoluta. Como 
conseqüência, a transgressão a essas regras pode encerrar dois graus 
distintos de defeitos processuais: a incompetência absoluta e a 
incompetência relativa”. 

 

Na falência e na recuperação os interesses envolvidos não são meramente 

                                                 
74 Cf. art. 1142 do Código Civil. 
75 FUX, Luiz.Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 103.  
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privados. Suas regras dirigem-se ao interesse publico.76 O próprio Superior Tribunal 

de Justiça assim decidiu.77 

Desta forma, passa ser de vital importância determinar-se qual o principal 

estabelecimento do empresário, para se definir a competência, no caso dele possuir 

vários outros estabelecimentos. 

Nos EUA, berço e fonte de inspiração do espírito desta nova lei, a 

organização judiciária é diferente da brasileira e não há um critério definido para 

fixação da competência em casos de aplicação do “Chapter Eleven” do Bankruptcy 

Code, o equivalente ao instituto da Recuperação de Empresas no Brasil. Em muitos 

casos, o devedor, “escolhe” o local onde irá impetrar sua moratória.78 

O Código de Insolvência e de Recuperação de Empresas português (Decreto 

- Lei nº 53 de 18.03.2004), considera principal estabelecimento o lugar onde o 

devedor tem o centro de seus principais interesses, entendendo-se por tal, aquele 

onde ele os administre, de forma habitual e cognoscível por terceiros 79. 

No Brasil, chegou-se a cogitar que o principal estabelecimento seria aquele 

                                                 
76 CAMPINHO, Sérgio. Op, cit. p. 36. 
77  STJ: “ A competência do juízo falimentar é absoluta” (CC nº 37.736, 2ª seção, Rel. Min. Nancy 

Andrighi, publicada no DJU, Seção I, em 16.08.2004, p. 130). 
78 MANDEL, Julio Kahan. Das Disposições Comuns. In :PAIVA,  Luiz Fernando Valente de Paiva 

(Coord.). Direito Falimentar e a Nova Lei de Falências e Recuperação de Empresas. São Paulo:  
Quartier Latin, 2005, p. 123. 

79 Decreto- Lei nº 53/2004.  Artigo 7.º - Tribunal competente:  
1. É competente para o processo de insolvência o tribunal da sede ou do domicílio do devedor ou do 
autor da herança à data da morte, consoante os casos. 
2. É igualmente competente o tribunal do lugar em que o devedor tenha o centro dos seus principais 
interesses, entendendo-se por tal aquele em que ele os administre, de forma habitual e cognoscível 
por terceiros. 
3. A instrução e decisão de todos os termos do processo de insolvência, bem como dos seus 
incidentes e apensos, compete sempre ao juiz singular. 
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constante no contrato social, arquivado no Registro do Comércio, mas esse critério 

não basta, pois isso permitiria ao empresário desonesto fixar sede contratual em 

local de difícil acesso a seus credores.80 

O que prevalece atualmente é que o principal estabelecimento não é a sede 

determinada no contrato social, nem é o primeiro, a matriz, mas sim aquele no qual o 

empresário tem a sede administrativa de seus negócios, no qual é feita a 

contabilidade geral, onde estão os livros exigidos pela lei, local de onde partem as 

ordens que mantêm a empresa em perfeito funcionamento, mesmo que o 

documento de registro indique que a sede fica em outro local 81. 

Segundo Amaury Campinho, principal estabelecimento Consiste: 

[...] no lugar onde o empresário centraliza todas as suas atividades, 
irradia todas as ordens, onde mantém a organização e administração da 
empresa. Não é necessário que seja o de melhor ornamentação, o de maior 
luxo, ou o local onde o empresário faça maior propaganda. O que importa, 
em última análise, é ser o local de onde governa sua empresa82. 

 

Uma vez fixada a comarca do principal estabelecimento, outro importante 

aspecto a ser analisado em relação à competência é a questão referente a 

prevenção, principalmente havendo diversos juízes com a mesma competência para 

o conhecimento dos pedidos.  

A Lei nº 11.101/2005 determina a prevenção com base em um critério de 

distribuição das ações, seja para o deferimento do pedido de recuperação judicial ou 

                                                 
80 BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Op.cit. p. 54 
81  VALVERDE, Trajano de Miranda.Comentários À Lei de Falências. 4ª ed. revisada e atualizada por 
J.A Penalva Santos e Paulo Penalva Santos. – Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 138. 
82 CAMPINHO, Amaury.  Manual de Falência e Concordata, 8ª ed., Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 

2002, p.14. 
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para o requerimento de falência.83 

Observa-se que a Lei de Recuperação não menciona a homologação do 

plano de recuperação extrajudicial, isto porque admite a mesma que possa haver 

mais de um pedido dessa natureza tramitando concomitantemente. Por imposição 

expressa, deve ser observado o interregno mínimo de dois anos entre o 

requerimento de homologação de novo plano e a homologação obtida em relação a 

plano de recuperação extrajudicial anterior (§ 3º, do art. 161).  

Igualmente, fica o devedor obstado de requerer a indigitada homologação, se 

estiver pendente pedido de recuperação judicial ou se já a houver por sentença 

obtido, em menos de dois anos (§ 3º do art. 161). 

Todavia, não se pode olvidar que a própria lei prevê não acarretar o pedido de 

homologação do plano extrajudicial a suspensão de ações, nem impossibilitar 

requerimento de falência formulado pelos credores a ele não sujeitos (§ 4º, do art. 

161).  

Desse modo, poder-se-ão enfrentar situações nas quais o pedido de 

homologação suceda o requerimento de falência já distribuído ou, ao revés, venha o 

processo pré-falimentar ser instaurado após a distribuição do pedido de 

homologação do plano de recuperação extrajudicial. Nessas condições, verifica-se a 

prevenção decorrente da distribuição do primeiro pedido 84. 

O foco da lei, contudo, assenta-se nos requerimentos de falência e de 

recuperação judicial, por ser corrente existirem diversos pedidos de falência dirigidos 

em face do devedor comum, além de poder ele requerer, no prazo de contestação 

                                                 
83 Cf. § 8º do art. 6º. 
84 CAMPINHO, Sérgio. Op. cit. p. 33. 
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(art. 95), ou em processo autônomo, enquanto não decretada a falência (art.48 I), 

sua recuperação judicial. Assim, a distribuição do primeiro de um destes pedidos 

previne a jurisdição para qualquer outro dessa natureza 85. 

No caso de encerramento das atividades do empresário, situação sui generis 

não prevista na lei, muita dificuldade ocorre na hora de se definir o principal 

estabelecimento, chegando o Superior Tribunal de Justiça a decidir, no Conflito de 

Competência nº 22.147/PR, o seguinte: 

Cessadas por completo as atividades comerciais da devedora, a 
competência para processar e julgar o pedido de falência contra ela 
ajuizado é do foro onde a mesma mantinha a sua sede, pouco relevando 
que um de seus representantes legais tenha sido encontrado em outra 
localidade, onde simplesmente possui residência.86  

 

Portanto, nestes casos em que o estabelecimento já se encontre fechado, a 

melhor prudência determina que o foro competente seja o local de sua sede, 

determinado no contrato social e arquivado na Junta Comercial. 

Diferente situação ocorre quando há alteração do estabelecimento do devedor 

de um lugar para o outro, durante a sua insolvência. 

Segundo Bento de Faria87 : 

[....] quando a mudança for feita com o propósito de subtrair ao 
conhecimento do respectivo juízo o mau estado dos seus negócios, 
dificultando assim o conhecimento das causas da falência, deve, continuar 
competente o juiz do anterior domicílio. 

 

  Não se operando a intenção da fraude, deve-se então ser considerada a 

                                                 
85 Ibidem, p. 34 
86 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Conflito de Competência nº 22.147/PR. Publicada no DJU, 

Seção I, de 17/05/1999, p. 119 e na RSTJ, v. 121, p. 232, Rel. Min. Barros Monteiro. 
87 FARIA, Bento de. Direito Comercial – Falências e concordatas. v. I, 1ª parte, Rio de Janeiro: A. 

Coelho Branco F°, 1948, nº 52.   
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nova sede administrativa como o principal estabelecimento.88 

Finalmente, em relação à filial de sociedade estrangeira, esta ficará sujeita 

aos efeitos da falência e tão somente esta, não se estendendo estes efeitos à sua 

matriz no exterior, limitando os efeitos da falência ou da recuperação ao Brasil. Se a 

sociedade empresária tiver mais de uma filial espalhada pelo Brasil, deve-se adotar 

o critério pelo qual o foro competente é aquele do local de situação da filial principal 

da matriz estrangeira, isto seguindo a regra prevista no art. 1.138 do Código Civil, o 

qual determina que a sociedade estrangeira deve manter, no Brasil, representante 

responsável por todos os seu atos; certamente, este representante concentrará suas 

atividades na principal filial da matriz.89 

 

3.5  - CRÉDITOS ABRANGIDOS PELA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.  

 

A recuperação judicial desenvolvida pelo plano comum, diferentemente do 

que ocorria na concordata preventiva, abrange um grande número de credores que, 

após a aprovação do plano de recuperação, sujeitar-se-ão às condições nele 

discriminadas. 

A concordata preventiva abrangia tão somente os credores quirografários90, 

podendo as outras classes de credores promover suas respectivas ações de forma 

autônoma a fim de receberem seus créditos.  

No intuito de buscar uma forma diferente de equacionar o estado pré-

                                                 
88 CAMPINHO, Sérgio. Op,cit. p.39. 
89 Ibidem, p.41. 
90 Cf. art. 147 caput. do Decreto-Lei nº 7.661/1945. 
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falimentar do empresário e da sociedade empresária, a Lei nº 11.101/2005 tendo 

como objetivo principal a viabilização da superação da situação de crise econômico-

financeira do devedor e a manutenção da fonte produtora, entre outros objetivos91, 

distanciou-se do Decreto-Lei revogado e estendeu os efeitos da concessão da 

recuperação judicial a uma gama maior de credores, a fim de buscar uma solução 

equânime para a crise da empresa. 

Todavia, embora louvável a intenção do legislador, que inclusive abarca os 

titulares de créditos decorrentes da legislação do trabalho como sujeitos à 

recuperação judicial, não obstante as ações de natureza trabalhista já iniciadas 

prossigam na Justiça do Trabalho até a apuração do respectivo valor92, a declaração 

de princípios apregoados no art. 47 da Lei nº 11.101/2005, foi desvirtuada ao prever 

um tratamento diferenciado a alguns credores que não estão sujeitos à recuperação 

judicial em hipótese alguma, podendo, inclusive, prejudicar o desenvolvimento do 

plano de recuperação judicial, justamente porque seus créditos não estarão 

vinculados à proposta de pagamento feita pelo empresário, ou pela sociedade 

empresária em crise.  

Desta forma, embora preveja a Lei nº 11.101/2005 a sujeição à recuperação 

judicial de vários créditos existentes na data do pedido, mesmo que não vencidos,93 

no conjunto da lei, observam-se várias exceções que afrontam o seu espírito. 

Assim, não estão sujeitos à ação de recuperação judicial os créditos 

tributários da União Federal, Estadual, Municípios e INSS, facultado o parcelamento 

das dívidas tributárias (art.6º § 7º, da LRE, c/c o CTN, art. 155-A, § 3º, cf. LC nº 

                                                 
91 Cf. art. 47 da Lei nº 11.101/2005.  
92 Cf. art. 52, III, c/c o art. 6º, § 2º da Lei nº 11.101/2005. 
93 Cf. art. 49 caput. 
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118/2005), continuando as execuções fiscais a tramitar na Justiça Federal ou 

Estadual (art. 6º § 7º). 

Também não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial as importâncias 

entregues ao devedor decorrentes de adiantamento de contrato de câmbio para 

exportação (§ 4º do art. 49), assim como os créditos titularizados pelo proprietário 

fiduciário e bens móveis ou imóveis, por arrendador mercantil, pelo 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, para os quais 

prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, 

observando-se a tutela a eles garantida na legislação específica (§3º, do art. 49). 

Além desses, estão excluídos da recuperação judicial, os credores das 

obrigações a título gratuito (art. 5º I) e os credores por despesas realizadas para se 

habilitarem na recuperação, salvo custas judiciais decorrentes de litígio com o 

devedor (art. 5º II). Já os credores por quantia ilíquida não estão excluídos da 

recuperação (art. 49 caput), entretanto, prosseguiram com suas ações nos juízos em 

que tramitam as respectivas demandas (art. 6º § 1º), podendo o magistrado 

determinar a reserva da importância que estimar devida (art. 6º §3º).  

Embora a atual de Lei de Recuperação de Empresas, em vários dispositivos 

dê um tratamento diferenciado a alguns créditos, melhor seria se o legislador tivesse 

seguido os mesmos caminhos da concordata preventiva que, como dito, só abrangia 

os credores quirografários, assim como fez no plano especial previsto para as 

microempresas e empresas de pequeno porte.94 

                                                 
94 Cf. art. 71, I 
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As discriminações entre os credores de mesma classe abarcados pela 

recuperação judicial apontam para caminhos que certamente levarão ao insucesso 

de algumas recuperações judiciais. 

É inexplicável que vários credores suportem um sacrifício em prol de um 

interesse maior, qual seja a preservação de uma unidade produtiva, e a Fazenda 

Pública fique a mercê do problema sem abrir mão de seu crédito, quando deveria ser 

ela a primeira a dar o exemplo, visto que a pesada carga tributária imposta ao 

empresário constitui um dos fatores que contribui para a sua insolvência. 

 Apenas como exemplo, os trabalhadores poderão ter reduzido seus 

salários,95 em prol da preservação da empresa, mas o crédito tributário deve ser 

pago na sua integralidade, no máximo,  a Fazenda Pública aceita  um  parcelamento 

do seu crédito, mas sem sujeitá-lo ao processo de recuperação judicial que somente 

será concedido pelo magistrado após a apresentação das certidões negativas de 

débitos tributários ou o seu parcelamento.96   

Também salta aos olhos o privilégio de alguns credores quirografários, que 

deveriam suportar o plano de recuperação, mas que, por interesses econômicos 

conseguiram ficar à margem de um plano de recuperação judicial. 

Os arrendadores mercantis, como exemplo dessas exceções, não se sujeitam 

ao plano especial de recuperação judicial, podendo, após a concessão de um prazo 

de 180 dias de suspensão de suas ações, 97 retirar do estabelecimento  do devedor 

tais bens, o que pode levar uma sociedade empresária em recuperação judicial, a 

não conseguir atingir o objetivo de se recuperar. 

                                                 
95 Cf. art. 50, VIII 
96 Cf. art. 6º § 7º 
97 Cf. § 4º do art. 6º 
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Atualmente, a empresa aérea VARIG, que se encontra desde de julho de 

2005 em recuperação, passa por este problema. Embora tenha obtido judicialmente 

a concessão do plano de recuperação judicial com aprovação dos credores, grande 

parte de suas aeronaves pertencem às sociedades de arrendamento mercantil, que 

ganharam na Justiça Americana o direito de reaver seus aviões por falta de 

pagamento, isto porque, no caso dos contratos de arrendamento mercantil de 

aeronaves, não haverá nem a suspensão das ações98, o que implica dizer que as 

sociedades de arrendamento mercantil de aeronaves não têm que aguardar 

qualquer prazo para mover suas pretensões de retomada dos aviões.  

Se, mesmo com o prazo de suspensão previsto na lei, já é difícil a situação do 

devedor, imagine no caso das companhias aéreas que não terão qualquer trégua 

por parte desses credores. A título de exemplos: a Boeing obteve o direito de 

receber de volta sete aeronaves e outra sociedade de arrendamento mercantil de 

aeronaves; já a Willis ganhou em uma corte da Flórida o direito de reaver nove 

turbinas que estão em aviões da Varig.99 

Ressalte-se ainda, que o prazo de 180 dias, concedido pelo magistrado para 

a suspensão das ações movidas por credores de arrendamento mercantil que não 

são abrangidos pelo plano, é contado a partir do despacho que defere o 

processamento da recuperação, sendo extremamente exíguo e insuficiente este 

prazo para a superação de crise. 

Tal fato vem recebendo críticas na doutrina, como bem discorre Manoel 

Justino Bezerra Filho, ao comentar o art 49 § 3º: 

                                                 
98 Cf. parágrafo único do art. 199. 
99 PRADO, Maeli. Credores querem aviões até 2ª feira. Folha de S. Paulo, São Paulo, 17 de junho de 

de 2006. Dinheiro, p.B3.  
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[....] esta disposição foi o ponto que mais diretamente contribuiu 
para que a Lei deixasse de ser conhecida como “ lei de recuperação de 
empresas” e passasse a ser conhecida com “lei de recuperação do crédito 
bancário” ou  “crédito financeiro”, ao estabelecer que tais bens não são 
atingidos pelos efeitos da recuperação judicial. Ou seja, praticamente todos 
os bens da empresa que forem objeto de alienação fiduciária, arrendamento 
ou reserva de domínio, não estarão englobados pela recuperação. Ficará 
extremamente dificultada qualquer recuperação, se os maquinários, 
veículos, ferramentas etc...,com os quais a empresa trabalha e dos quais 
depende para seu funcionamento, forem retirados. 100 

 

Todavia, é de bom alvitre esclarecer que os parágrafos 3º e 4º do art. 49 

protegem o direito real de propriedade dos credores, o que lhes garante na falência 

o direito de pedir a restituição dos bens arrecadados que se encontrem em poder do 

devedor na data da decretação da falência101, e por isso, não se sujeitam ao 

processo de recuperação judicial, diferentemente do direito real de crédito criticado 

pelo autor acima citado, mas que não deixa de ter sua razão, em virtude de 

contrariar o espírito da lei previsto em seu art. 47.  

Também as obrigações anteriores à recuperação judicial conservarão as 

condições originalmente contratadas, inclusive os encargos, salvo se o plano de 

recuperação judicial fizer previsão diversa,102 o que também poderá significar outra 

grande dificuldade na recuperação judicial. 

Pela legislação revogada, os juros cobrados na concordata não poderiam 

ultrapassar 12% ao ano,103 sendo uma grande ajuda àqueles que se socorriam da 

concordata para evitar a falência, entretanto, na nova legislação são preservados as 

condições iniciais contratadas, afastando-se o caminho aberto pelo Decreto-Lei nº 

                                                 
100 BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Op. cit. p. 136. 
101 Cf. arts. 85 e 86. 
102 Cf. § 2º do art. 49. 
103 Cf. art. 163 do Decreto-Lei nº 7.661/1945. 
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7.661/1945, salvo se o plano de recuperação trouxer disposição diversa e a 

assembléia de credores o aprovar.  

Imagine como exemplo, os créditos expressados em moeda estrangeira, nos 

quais a variação cambial será conservada como parâmetro de indexação da 

correspondente obrigação, só se admitindo que seja afastada se o seu titular 

aprovar, expressamente, uma previsão diversa do plano de recuperação.104  

Os direitos dos credores detidos em face dos coobrigados, fiadores e 

obrigados de regresso em geral, podem ser exercidos em sua plenitude, sem 

qualquer limitação acarretada pelo estado. Assim, não pode o avalista do emitente 

de uma nota promissória opor, como defesa, o estado de recuperação judicial do 

sacador devedor. A autonomia das obrigações cambiais permanece preservada. 

Cabe apenas ao credor avisar dos recebimentos totais ou parciais recebidos de 

qualquer dos co-devedores, sob pena de responder pelo ilícito locupletamento, os 

termos do art. 840 do Código Civil.105 

Por fim, dispõe o § 5º do art. 49 que, em casos de haver débitos garantidos 

pignoraticiamente por títulos de crédito, direitos creditórios, aplicações financeiras ou 

valores mobiliários, essas garantias podem ser substituídas ou renovadas. 

Manoel Justino Bezerra Filho, comentando este parágrafo do artigo 49, traz o 

seguinte exemplo: 

[....] se o devedor tem um débito com um banco e entregou a este 
banco notas promissórias de terceiro, este terceiro, não sujeito a qualquer 
efeito da recuperação, deverá fazer normalmente o pagamento quando do 
vencimento. Em uma situação normal, o banco abateria o valor recebido da 
dívida e ficaria com o dinheiro. Este parágrafo prevê que aquela garantia 
pode ser substituída e, portanto, o dinheiro recebido viria diretamente para a 
empresa em recuperação. No entanto, o benefício à empresa em 

                                                 
104 CAMPINHO, Sérgio. Op, cit. p. 142. 
105 Loc, Cit. 
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recuperação é apenas aparente, porque este tipo de substituição depende 
de aprovação expressa do credor titular da garantia (§1º do art. 50), 
aprovação altamente duvidosa.106 

 

Enquanto não renovada ou substituída a garantia, o valor recebido do terceiro 

devedor do título empenhado poderá ser levantado pelo empresário em 

recuperação. Se houver concordância do credor titular da garantia e não tiver sido 

feita substituição das garantias, o dinheiro recebido ficará em conta vinculada 

durante o prazo de 180 dias previsto no § 4º do art. 6º.107 

Observa-se então, que a lei traz uma série de ressalvas para as condições de 

certos credores, procurando atingi-los minimamente, ou até deixar para ele decidir 

se quer ser atingido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
106 BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Op, cit. p.138.   
107 Loc. Cit. 
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4 - PROCEDIMENTO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

 

Após uma visão panorâmica da recuperação judicial, através de sua 

identificação por conceitos, natureza jurídica, competência, legitimidade e efeitos 

relacionados aos credores, mister se faz adentrar no procedimento desta ação 

judicial movida pelo devedor que, embora semelhante à concordata preventiva dela 

se diferencia, pois possui um objetivo social, fundado na própria utilidade social da 

empresa e de seus bens, inclusive os bens imateriais componentes dela própria e de 

seu estabelecimento, baseados também nos princípios enfatizados pelo Código Civil 

de 2002, como os da socialidade,  eticidade e operabilidade.108 

Interessante destacar a definição da natureza jurídica da ação de 

recuperação judicial de Jorge Lobo: 

A ação de recuperação judicial é constitutiva, porque cria nova 
situação jurídica para o devedor e os credores a ela sujeitos (art.49), quer 
no plano de direito processual (art. 6º), quer no do direito material (art.59), 
podendo afirmar-se, como, aliás, se diz em França, ser um autêntico 
“procedimento de sacrifício.” 109  

 

No Direito italiano, Cesare Vivante, analisa a concordata da seguinte forma: 

A lei procurou conseguir este fim declarando eficaz e obrigatório, 
relativamente a todos os credores, o acordo judicial que uma determinada 
maioria concluiu com o comerciante insolvente, para o ajudar a vencer a 
crise que o atingiu. Para esse fim, evita-se que o capricho ou má vontade de 
poucos impeça uma composição eqüitativa, que pode evitar muitos 
desastres ao comerciante, aos seus credores e à economia geral: ao 
comerciante desgraçado, para quem resultaria da falência, juntamente com 
a vergonha, a completa destruição do crédito, do seguimento do seu 
comércio, constituído provavelmente com longos esforços de uma honesta 

                                                 
108 BENETI, Sidnei Agostinho. O Processo Da Recuperação Judicial. In :PAIVA,  Luiz Fernando 

Valente de Paiva (Coord.). Direito Falimentar e a Nova Lei de Falências e Recuperação de 
Empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 228. 

109 LOBO, Jorge. Do Pedido e Do Processamento da Recuperação Judicial. In: TOLEDO, Paulo F. C. 
Salles, ABRÃO, Carlos Henrique (Coord.). Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e 
Falência. São Paulo: Saraiva, 2005. p.130. 
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fadiga; aos credores, verem o reembolso de seus créditos reduzido por uma 
liquidação forçada e depauperada pelas despesas e pelas demoras de um 
processo dispendioso e complicado; à economia geral , que lucra quando se 
evitam por meio de transações honestas as falências, que destroem a 
atividade produtiva dos que são atingidos por elas.  

O comerciante em más condições econômicas, que quer evitar a declaração 
da falência, deve apressar-se, antes que esta seja pronunciada, a pedir, 
recorrendo ao tribunal, em cuja jurisdição tem o seu principal 
estabelecimento, a convocação dos credores, indicando os pactos que 
pretende propor para a conclusão da concordata, oferecendo as garantias 
de que acima falamos e apresentando, além dos seus livros de comércio, o 
balanço do seu ativo e lista de seus credores. Se o tribunal entende que o 
pedido não corresponde a estas nem às outras condições requeridas pela 
lei, declara-o inadmissível, e, neste caso, se o comerciante cessou os seus 
pagamentos por obrigações comerciais, declara oficiosamente a sua 
falência, iniciando o processo ordinário regulado pelo Código Comercial. Se, 
ao contrário, o tribunal acha admissível o pedido, ordena a convocação  dos 
credores perante um juiz delegado, para discutirem e deliberarem sobre a 
proposta de concordata e nomeia um comissário – que não seja um dos 
credores – para fiscalizar a administração do recorrente, verificar o seu 
estado patrimonial, e investigar qual foi a sua conduta comercial. 110 

 

Na atual legislação, a partir dos requisitos necessários a serem observados 

pelo devedor para impetrar com a ação de recuperação judicial,111 a petição inicial 

deve ser elaborada com a observância de alguns itens112, dentre os quais se 

destaca 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. 

Esta relação de credores é importante, pois deve conter o nome de todos os 

credores e não apenas aqueles sujeitos aos efeitos da recuperação judicial,  visto 

que, de acordo com o art. 55, qualquer credor, sujeito ou não ao plano, poderá 

                                                 
110 VIVANTE, Cesare. II fallimento civile.Milano: Giuffrè Editore, p.421, 1898, apud OLIVEIRA, Celso 

Marcelo de. Op, cit. p. 293/294. 
111 Cf. art. 48 da Lei nº 11.101/2005.  
112 Cf. art. 51 da Lei nº 11.101/2005. 
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apresentar objeção, devendo a relação mencionada apresentar os credores 

separadamente por categorias, com todos os dados dos respectivos créditos, sendo 

considerados habilitados aqueles sujeitos aos efeitos da recuperação, desde que 

não haja impugnação ao nome ou valor113, além de serem relacionados  em tópico 

especial, que será a base para o administrador judicial efetuar a publicação 

determinada no §2º  do art. 7º.114  

Outro requisito de grande importância da petição inicial, caso não conste, 

pode ensejar a emenda da inicial, refere-se a relação  integral dos empregados, com 

suas 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.  

Tal relação é de fundamental importância para externar as verdadeiras 

condições do devedor e seus empregados, devendo trazer também a discriminação 

dos valores em atraso, isto porque reza o art. 54 da lei que os salários em atraso, 

vencidos até a data do pedido de recuperação judicial, devem ser pagos no prazo 

máximo de um ano, além de prever ainda o pagamento, em 30 dias, dos salários 

vencidos no três meses anteriores ao pedido de recuperação judicial, até o limite de 

cinco salários mínimos.115  

Ainda de acordo com os documentos exigidos para instruir a petição inicial da 

recuperação judicial, destaca-se também o inciso VIII do art. 51 que determina ao 

                                                 
113  Cf. art. 14 da Lei nº 11.101/2005 
114 BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Op. cit. p. 148 
115 Art.54. O plano de recuperação 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.  
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devedor a apresentação de certidões dos cartórios de protesto situados na comarca 

do domicílio, ou sede do devedor e naquelas onde possui filial.  

A apresentação desses documentos tem como finalidade atestar a saúde 

econômico-financeira da empresa em recuperação, servindo também para fixar o 

termo legal da falência em caso de quebra116. Não é exigida certidão negativa de 

protesto, pois a finalidade não é criar dificuldade ao pedido de recuperação e sim ter 

ciência das dívidas do devedor; portanto não se torna um impedimento ao pedido de 

recuperação judicial, ter título protestado. 

Diferentemente dispunha a lei revogada, pois o devedor não poderia ter títulos 

protestados caso desejasse impetrar uma concordata,117 devendo então, quando da 

apresentação do pedido em juízo, apresentar as certidões negativas de protestos. 

Tal exigência tornou-se um grande problema para o devedor requerer a 

concordata, pois mesmo que ele pagasse os títulos que por ventura tinham sido 

protestados, os credores, no intuito de pressionarem o devedor para receber os seus 

créditos, levavam a protesto seus títulos quando o mesmo se preparava para 

ingressar com a ação, impedindo então, a concordata. 

Este requisito foi motivo de grande divergência doutrinária, que acabou 

ocasionando grande discussão sobre o assunto, principalmente para esclarecer se o 

protesto tirado no mesmo dia em que a concordata foi impetrada impediria seu 

processamento. 

Rubens Requião, expressando seu ponto de vista sobre o assunto entendia 

que: 

                                                 
116 Cf. art. 99 inciso II 
117 Cf. art. 158 inciso IV do Decreto-Lei nº 7.661/1945. 
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o pedido de concordata deve ser ajuizado de maneira perfeita, atendidos 
todos os requisitos e cumpridas todas as exigências legais. Entre eles se 
realça a certidão negativa de protesto de títulos até o dia em que a 
concordata estiver sendo impetrada.  Se nesse dia ocorreu o protesto, tirado 
antes do pedido ser distribuído, o impedimento vigorará.118  

 

Outros doutrinadores como José da Silva Pacheco119 compartilhavam da 

mesma opinião de Rubens Requião, entretanto o rigor excessivo da norma fez com 

que alguns ilustres nomes do Direito comercial dessem uma interpretação não literal 

do inciso IV do art. 158, assim como fez Trajano de Miranda Valverde: 

Se o devedor tinha relevantes razões de direito (arts 4º e 8º) para efetuar o 
pagamento do título, deve resumi-las no próprio requerimento de 
concordata, competindo ao juiz aprecia-las, inicialmente; 

Se o pagamento do título protestado está assegurado por bens 
especialmente vinculados, dados, em garantia real, pelo devedor ao credor, 
provada essa circunstância, o requerimento deve ser deferido; 

Também não constitui motivo para o indeferimento do pedido de concordata 
o fato de ter sido protestado título cambial, no qual o devedor figurar como 
endossador ou avalista deste120. 

 

A discussão era tão acirrada, que até mesmo a simples impontualidade sem o 

protesto era considerada, por alguns tribunais, motivo de indeferimento da 

concordata121, somente sendo pacificada esta questão após a súmula 190 do 

STF.122    

Todavia, diante do abuso por parte dos credores e por ter acontecido com 

tanta freqüência, a jurisprudência pacificou entendimento de que os protestos 

efetuados nos trinta dias  anteriores ao ajuizamento  do pedido de concordata, não 

eram óbice ao deferimento da concordata preventiva, como se verifica nas decisões 

                                                 
118 REQUIÃO, Rubens. Op, cit. p. 81 
119 PACHECO, José da Sllva. Processo de falência e concordata. 9ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 

1999. p. 641 
120 VALVERDE, Trajano de Miranda. Comentários à Lei de Falências. Ed. Forense, 1948. 
121 TJ-MG, Agr. Inst. Nº 7.138, Jurisprudência Mineira, 27/58. 
122 Súmula nº 190: “ O não- pagamento de título vencido há mais de 30 dias, sem o respectivo 

protesto, não impede a concordata preventiva” 
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do Tribunal de Justiça de São Paulo: 

BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Concordata Preventiva. 

Comerciante com alguns títulos protestados no trintídio que antecede o pedido – 

Fato que não obsta à concessão do benefício – Decreto de falência afastado. A 

ocorrência de poucos protestos tirados no trintídio que antecede o pedido de 

concordata, no prazo que a lei estabelece para a providência da autofalência, a que 

se refere o art. 8º da Lei Falimentar, não constitui impedimento à obtenção do 

benefício, que tem a virtude de evitar os efeitos mais deletérios da decretação da 

quebra comercial. Agravo de Instrumento nº 176.863-1/8 - 5ª C. Agravante: Tuty 

Washed’s Lavanderia Industrial Ltda. Agravado: Juiz de Direito da Nona Vara Cível 

do Foro Central da Capital. Relator: Dês. Márcio Bonilha. São Paulo. 03 de setembro 

de 1992. RT 695/94. 

BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Concordata Preventiva. 

Convolação em falência. Existência de protestos tirados no trintídio que antecede o 

pedido. Irrelevância. Exame da viabilidade comercial da requerente. Recurso provido 

para afastar o decreto de quebra. Agravo de Instrumento nº 280.903-4/0 – 5ª C. 

Agravante: Dublasse Indústria Têxtil Ltda. Agravada: Massa Falida de Dublasse 

Indústria Têxtil Ltda. Relator: Dês.Rodrigues de Carvalho, São Paulo, 12 de junho de 

2003.Tribunal de Justiça de São Paulo. Acórdão/ Decisão Monocrática. Registrado 

sob o nº 00590831.  

Portanto, observa-se que mesmo diante do texto da lei, existia uma tendência 

ao abrandamento do requisito de apresentação das certidões negativas de títulos 

protestados, o que acabou por se concretizar na atual legislação, visto que o fato de 

existirem protestos não será hoje impedimento ao pedido de recuperação judicial, 

andando bem o legislador neste aspecto da nova lei. 
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Estando em ordem a petição inicial com toda a documentação exigida e 

independentemente da colheita de manifestação do Ministério Público, o juiz deferirá 

por despacho irrecorrível123, o processamento da recuperação judicial, determinando 

entre outras coisas, a expedição de edital para ser publicado em órgão oficial, a fim 

de dar publicidade ao conteúdo da decisão que ordenou o início do processo de 

recuperação judicial, além de convocar os credores para habilitarem os seus créditos 

e apresentarem objeção ao plano de recuperação judicial apresentado pelo 

devedor.124   

A advertência mencionada no inciso III do § 1º do art. 52, em se tratando de 

recuperação judicial, refere-se mais à apresentação de divergências quanto à 

                                                 
123 Súmula 264 do STJ: “É irrecorrível o ato do judicial que apenas manda processar a concordata 

preventiva”. 
124 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 benefício 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 7º do 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. 

§ 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. 
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inexatidão do valor do crédito ou de sua classificação, uma vez que o devedor, como 

dito em sua petição inicial, apresentará a lista nominal de todos os credores. 

Entretanto, não se pode olvidar da habilitação de crédito na recuperação 

judicial, que poderá ocorrer quando, por exemplo, o credor não constar da relação 

apresentada pelo devedor, embora seja comum tal procedimento no caso de 

falência do devedor onde, na sentença declaratória, o juiz determina que os 

credores habilitem seus créditos para participarem do rateio dos bens do devedor.125  

A partir das informações obtidas através do devedor pela apresentação da 

listagem nominal dos credores e ainda, com base nas informações e comprovações 

colhidas nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor, além 

daqueles que lhe forem exibidos pelos credores por ocasião de suas habilitações ou 

divergências quanto aos créditos relacionados, o administrador judicial, no prazo de 

quarenta e cinco dias, publicará através de edital, a relação de credores, devendo 

indicar o local, horário e o prazo comum em que os interessados terão acesso aos 

documentos que fundamentaram a elaboração dessa relação.126 

Publicado o edital com a relação mencionada, o Comitê, os credores, o 

próprio devedor ou seus sócios, ou ainda o Ministério Público podem apresentar, no 

prazo de dez dias, contados da publicação no órgão oficial, impugnação quanto à 

legitimidade, importância ou classificação do crédito relacionado e até ausência de 

qualquer crédito, sendo ela autuada em separado.127  

Não apresentando sua habilitação ou divergência no prazo determinado na 

lei, o credor não perderá o direito de apresentá-las posteriormente, não decaindo do 

                                                 
125 Cf. inciso IV do art. 99 da Lei nº 11.101/2005.  
126 Cf. § 2º do art. 7º da Lei nº 11.101/2005. 
127 Cf. art. 8º caput e parágrafo único. 
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seu direito e nem se operando a preclusão, entretanto, sua habilitação ou 

divergência será recebida como retardatária, sofrendo algumas restrições legais.128  

No caso de recuperação judicial, excetuando-se os créditos trabalhistas, os 

demais credores sujeitos aos seus efeitos perderão direito a voto nas deliberações 

da assembléia-geral de credores, salvo se, na data de sua realização, já houver sido 

homologado o quadro-geral de credores 129, contemplando os créditos habilitados 

tardiamente; na falência, os créditos retardatários perderão direito a rateios 

eventualmente  realizados, devendo requerer ao juiz, enquanto se processam suas 

habilitações, a reserva de valores para satisfação de seu crédito. 

Embora a Lei não mencione a divergência retardatária, deve também ser a 

mesma admitida, tendo em vista ser o procedimento mais usual nos processos de 

recuperação judicial pois, caso contrário, estará privando o credor de um direito 

garantido por lei, todavia seu processamento, embora parecido com o da habilitação 

será um pouco diferente, como bem esclarece Sérgio Campinho: 

No que tange ao credor divergente em relação ao seu crédito, 
quanto ao conteúdo da listagem apresentada pelo devedor, se manifestada 
também extemporaneamente sua contrariedade – divergência retardatária – 
não sofrerá ele idêntico efeito vislumbrado para as habilitações 
retardatárias, pois não é um credor retardatário propriamente dito. Nesse 
caso, é o que sustentamos, poderá ele votar como valor e a classificação do 
crédito espelhado na listagem, até que seja ela corrigida, no particular, por 
decisão judicial, quando, então, seu voto poderá espelhar o novo quadro 
desenhado.130  

 

Mesmo a destempo, as habilitações e divergências apresentadas antes da 

                                                 
128 Cf. art. 10 da Lei nº 11.101/2005.  
129 Não há sentido em discriminar a habilitação retardatária na recuperação judicial em relação à 

falência, que permite o voto do credor que habilitou seu crédito retardatário, desde que ele esteja 
incluído quando homologado o quadro geral de credores (§ 2º do art. 10), principalmente porque o 
art. 39 garante o direito de voto àqueles que figurarem no quadro-geral de credores. 

130 CAMPINHO, Sérgio. Op, cit. p.113 
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homologação do quadro-geral de credores serão recebidas como impugnação de 

crédito. Após a homologação do quadro-geral de credores, não será mais admitida 

habilitação ou divergência retardatária, todavia o credor poderá, por ação própria, 

que seguirá o rito ordinário, requerer a retificação do quadro-geral para inclusão do 

respectivo crédito.131 

Pela lei anterior revogada, a disposição era diferente, pois o comissário, o 

Ministério Público e credores, bem como os sócios ou outros acionistas da 

concordatária, tinham o prazo de 20 dias, contados da publicação do edital que 

deferia o processamento da concordata preventiva para impugnar os créditos 

apresentados pelo devedor, sendo que, não havendo objeção a eles, consideravam-

se incluídos no quadro geral de credores, independentemente de declaração e 

verificação no valor indicado pelo devedor132, não havendo mais a possibilidade de 

retificação do quadro-geral de credores após sua homologação, nem mesmo por 

ação ordinária como agora é previsto na lei atual. 

O devedor poderá desistir da recuperação judicial após o deferimento de seu 

processamento, desde que obtenha aprovação dessa desistência na assembléia-

geral de credores, todavia se na mesma assembléia for negada sua desistência, o 

juiz não homologará este pedido, devendo prosseguir com a recuperação, sob pena 

de ser decretada sua quebra. 

 Contudo, não há impedimento para que o devedor possa desistir da 

recuperação independentemente de assembléia-geral de credores, desde que se 

manifeste pela desistência antes do deferimento de processamento da recuperação, 

                                                 
131 Cf. §§ 5º e 6º do art. 10 da Lei nº  11.101/2005.  
132 Cf. art. 173 caput e § 1º do Decreto-Lei nº 7.661/1945.  
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caso em que não haverá decretação de quebra, isto porque a falência só poderá 

ocorrer se o plano não for apresentado no prazo improrrogável de 60 dias da 

publicação do despacho (art 53); se o plano for rejeitado (art 56 § 4º); se não forem 

cumpridas as obrigações assumidas no plano (arts. 61, § 1º e 62) e por deliberação 

da assembléia geral (art. 73, I)133. 

 

4.1 – O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OPOSIÇAO DOS 

CREDORES. 

 

Após o despacho de deferimento da recuperação judicial, o devedor deverá 

apresentar o plano de recuperação em um prazo improrrogável de 60 dias, contados 

da publicação do edital previsto no § 1º do art. 52. 

Manoel Justino Bezerra filho entende não ser este o momento pelo qual 

começa a se contar o prazo para a apresentação do plano, discorrendo da seguinte 

forma sobre este tópico: 

Apresentada a petição inicial de recuperação judicial (art. 51), poderá o juiz 
indeferir a inicial ou julgar, em tese, improcedente o pedido, não prevendo a 
Lei a possibilidade de decreto de falência. Se o pedido estiver em termos, o 
juiz poderá, em tese, no próprio despacho inicial, deferir o processamento 
da recuperação judicial (art. 52), mandando publicar a decisão para 
intimação das partes, na forma do art. 236 do CPC. 

A partir da publicação da decisão, e não a partir da publicação do edital (§ 
1º do art. 52), começa a correr o prazo de 60 dias previsto no artigo sob 
exame, para que o devedor apresente em juízo o plano de recuperação. A 
Lei estabelece que este prazo é improrrogável, peremptório, e não dilatório 
(arts 181 e 182 do CPC).134 

 

Embora respeitável a opinião do ilustre doutrinador, não se vislumbra a 
                                                 
133 LOBO, Jorge. Op, cit. p.135 
134 BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Op.cit. p. 159. 
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necessidade de duas publicações com a mesma finalidade, haja vista a publicação 

do edital previsto no §1º do art. 52 ser suficiente, pois traz todas as informações 

necessárias aos credores, inclusive a decisão que defere o processamento da 

recuperação judicial. 

A realização de uma outra publicação que não seja a prevista na lei, em nada 

irá ajudar o devedor a soergue-se da crise que lhe assola; ao contrário, pois o prazo 

para a apresentação do plano esgotar-se-há mais rapidamente, uma vez que se 

inicia antes mesmo da publicação do edital, ademais, só vai contribuir para a 

morosidade e burocracia da justiça, porque todos os credores apresentados pelo 

devedor na sua relação nominal deverão ser intimados também para terem ciência 

do deferimento do pedido. 

Desta forma, em nada acrescentarão duas publicações, basta a prevista na lei 

que conterá todos os requisitos necessários para informação dos credores, 

começando a contar o prazo para a apresentação do plano a partir do edital que 

contenha a decisão de processamento da recuperação judicial.      

O objetivo da apresentação do plano é demonstrar aos credores e ao juiz que 

a dissolução da empresa não é o melhor caminho, pois o valor dela em 

funcionamento é superior à liquidação na falência. A manutenção da atividade 

preserva uma extensa gama de interesses envolvidos como, por exemplo, os 

empregados, os próprios credores, os consumidores e até mesmo o próprio Estado.  

Assim, mesmo que a lei determine um prazo improrrogável e peremptório de 

60 dias para a apresentação do plano, discute-se na doutrina o rigor da legislação 

ao impor um prazo muito exíguo. Isto porque, muitas vezes, o devedor poderá ainda 

não ter um plano de recuperação definido quando for deferido o processamento da 

recuperação, ou sofrer infortúnios nesse período (incêndios, calamidade, furtos, 
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pane de sistemas, etc..). 

Todavia, o legislador fixou prazos peremptórios com o objetivo de buscar uma 

celeridade no procedimento, pois o prazo para a apresentação do plano de 

recuperação se não for respeitado, acarretará problemas adiante, como por 

exemplo, no caso da suspensão das ações determinadas pelo juiz ao deferir o 

processamento da recuperação judicial, que ficarão sobrestadas por 180 dias, tendo 

a finalidade de dar uma proteção temporária e alívio ao devedor para negociar com 

os credores, ou também o prazo de 150 dias para a convocação da assembléia de 

credores, caso haja objeção, que será iniciado também, a partir do deferimento do 

processamento da recuperação judicial; portanto, tratando-se de recuperação 

judicial, o rigor nos prazos estão relacionados com os momentos processuais que 

irão desenvolver posteriormente, acarretando conseqüências adiante, se eles não 

forem rigorosamente cumpridos. 

Pela legislação norte-americana, o devedor deverá apresentar um plano em 

120 dias, aconselhando a doutrina que o plano seja negociado prévia e amplamente 

com os credores, a fim de se produzir um plano justo e eqüitativo.135 

A grande conseqüência prevista na lei brasileira para a não apresentação do 

plano é a convolação da recuperação judicial em falência, que será decretada de 

ofício pelo juiz136, independentemente de assembléia-geral de credores a fim de se 

manifestarem sobre este fato. 

Certamente, a Lei de Recuperação de Empresas deveria ter sido mais flexível 

neste ponto, pois se os credores são os maiores interessados na manutenção da 

                                                 
135 LOBO, Jorge. Do Plano de Recuperação Judicial. In: TOLEDO, Paulo F. C. Salles, ABRÃO, Carlos 

Henrique (Coord.). Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência. São Paulo: 
Saraiva, 2005. p.142. 

136 Cf. art. 53 da Lei nº 11.101/2005 
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fonte produtora, deveriam ser eles a decidir se estenderiam ou não, o prazo ao 

devedor que não conseguiu apresentar seu plano de recuperação. 

Em que pese o interesse pela celeridade processual, deve prevalecer o 

espírito da lei a fim de não prejudicar uma grande massa de credores interessados 

na recuperação do devedor; todavia, é de bom alvitre que o devedor já tenha um 

plano de recuperação em mãos quando impetrar o pedido de recuperação, para não 

correr o risco de se convolar a recuperação em falência. 

O plano deverá discriminar, detalhadamente, os meios que o devedor irá 

utilizar para atingir o objetivo traçado, que não precisam ser somente os 

disciplinados no art. 50, já que este não é taxativo; entretanto, vale destacar dois 

destes meios arrolados no artigo correspondente, que em muito poderão modificar a 

condução dos negócios do devedor. 

Como forma de reestruturação administrativa, o inciso IV do art. 50 prevê a 

possibilidade de renúncia, destituição, ou a substituição total ou parcial dos 

administradores do devedor, bem como a modificação ou extinção de cargos na 

diretoria e em seus órgãos administrativos; já como forma de reestruturação do 

poder de controle, o inciso V do mesmo artigo visa a possibilidade de os credores 

exercerem um controle externo, através de eleição em separado de administradores 

de sua confiança, facilitando a fiscalização diária da empresa, além de poder de veto 

em relação às matérias que o plano especificar, interferindo também no poder de 

controle da sociedade. 

Fatores macroeconômicos globais ou nacionais, ou mesmo imperícia na sua 

execução, podem comprometer um bom plano de recuperação. Mas um plano ruim é 
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garantia absoluta de fracasso na recuperação judicial.137 

  Por isso, o plano deve trazer um estudo sobre a viabilidade econômico-

financeira, a fim de fornecer elementos de análise os quais tragam indicações 

fundadas de que o projeto está corretamente elaborado e, se aprovado, levará a 

empresa à recuperação, bem como laudo econômico-financeiro e de avaliação dos 

bens ativos do devedor, subscrito por profissional legalmente habilitado ou empresa 

especializada,138 além de sofrer alguns condicionamentos ligados ao interesse social 

como a questão do pagamento dos créditos trabalhistas e decorrentes de acidente 

do trabalho, que obrigatoriamente deverão respeitar o prazo de 1 ano para 

pagamento, quando vencidos até a data do pedido de recuperação judicial, ou a 

proibição de prever prazo de pagamento superior a 30 dias, até o limite de 5 salários 

mínimos por trabalhador, vencidos nos 3 meses anteriores ao pedido de 

recuperação judicial.139 

Apresentado o plano de recuperação com todos os requisitos previstos na Lei, 

o juiz mandará publicar edital, contendo aviso aos credores sobre o seu 

recebimento, fixando o prazo de 30 dias para a manifestação de eventuais objeções, 

prazo este que será contado da publicação da relação de credores de que trata o § 

2º do art.7º.140  

Se após a apresentação do plano, em sessenta dias, não houver publicação 

de edital para a ciência dos credores (parágrafo único do art. 53), a contagem do 

prazo para as objeções passa a ser a prevista no caput do art. 55, ou seja, a partir 

da publicação da relação de credores elaborada pelo administrador judicial, segundo 

                                                 
137 COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas. 2ª 

ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 53 
138 Cf. incisos, I, II e III do art. 53. 
139 Cf. art. 54 caput e parágrafo único. 
140 Cf. arts 55 caput.  
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prescreve o parágrafo único do mesmo artigo. 

Infelizmente, o legislador não foi muito claro ao definir o prazo para as 

objeções dos credores, criando uma fonte de tumulto processual, pois afinal, não 

sabemos ao certo quando se inicia o prazo para o credor manifestar sua objeção ao 

plano de recuperação apresentado pelo devedor. 

A partir de uma análise sistemática dos artigos que fazem remissões141 ao 

prazo da apresentação da objeção, conclui-se que deferido o processamento da 

recuperação judicial, será publicado edital com a relação inicial dos credores (art. 52 

§ 1º), quando então abre-se o prazo de 15 dias para estes apresentarem suas 

habilitações ou divergências à relação inicial (art. 7º §1º), seguido de novo edital, 

publicado no prazo de 45 dias pelo administrador judicial, com nova relação de 

credores elaborada com base nas informações e documentos apresentados pelo 

devedor e credores (art. 7º § 2º).  Dessa seqüência, iniciam-se dois novos prazos: 

um de 10 dias para os credores apresentarem impugnação à nova relação de 

credores (art. 8º) e outro de 30 dias para os credores apresentarem suas objeções 

ao plano de recuperação (art. 55 caput). 

Concomitantemente à publicação do edital da decisão que defere o 

processamento da recuperação judicial, o devedor deverá apresentar, em até 60 

dias, o plano de recuperação (art. 53 caput) e, a partir da sua apresentação, em um 

prazo indefinido na lei, deve-se publicar edital por ordem do juiz, avisando os 

credores sobre o recebimento do plano, fixando o prazo de 30 dias para eles 

apresentarem eventuais objeções (art 53, parágrafo único).   

Como se observa, a lei criou dois momentos diferentes para a contagem do 

                                                 
141 Cf. arts. 53, parágrafo único, 55 caput e parágrafo único e parágrafos 1º e 2º do art. 7º. 



 79

 

prazo da objeção, talvez devido ao fato de que a apresentação do plano deve 

ocorrer em no máximo 60 dias da publicação do deferimento do processamento da 

recuperação judicial e que, por ser muito exíguo, certamente não haverá a 

possibilidade de publicar o edital para aviso aos credores de recebimento do plano, 

quando então, a fim de não prejudicar a celeridade processual, a objeção deve ser 

apresentada a partir da publicação da nova relação de credores feita pelo 

administrador judicial (art. 7º § 2º). 

Desta forma, tem-se que o prazo de apresentação de objeções é de trinta 

dias, a contar da publicação do edital com a nova relação de credores, ou do edital 

sobre o recebimento do plano de recuperação, o que por último ocorrer. 

Contudo, em que pese o interesse do legislador pela celeridade processual na 

recuperação judicial, estipulando um ou outro prazo para a apresentação da 

objeção, poderia ter sido simplificado esse procedimento, determinando-se um único 

momento para se argüir a objeção, isto porque até ocorrer a manifestação 

jurisprudencial sobre assunto, muitos pedidos de recuperação judicial poderão ficar 

trancados por interpretações divergentes quanto ao tema. 

Importante é frisar que qualquer credor esteja ele sujeito ou não aos efeitos 

da recuperação judicial, independente do valor do seu crédito, da sua classificação, 

esteja ele vencido ou não, poderá manifestar ao juiz sua objeção ao plano de 

recuperação judicial apresentado pelo devedor.  

O credor que apresentar objeção deverá fazê-lo através de petição 

fundamentada, demonstrando que a aprovação do plano causar-lhe-ia grandes 

prejuízos ou mais perdas em relação a outros credores ou classe de credores, ou 

ainda, que a fundamentação da inconformidade tenha por base fraude no 

mecanismo de aprovação do plano, como por exemplo, a prestação de informações 
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falsas, ou a ocultação de dados essenciais relativos ao empresário em 

recuperação.142  

Na Argentina, a Lei nº 24.522, de 1995 exige que a objeção seja justificada e, 

em seu art. 50, especifica, sob a forma de numerus clausus, as causas de 

impugnação ao plano de recuperação: erro no cômputo da maioria, falta de 

representação dos credores que formaram a maioria, aumento fraudulento do 

passivo, ocultação ou aumento fraudulento do ativo e inobservância das regras de 

celebração do acordo.143 

Embora a lei brasileira não disponha taxativamente os motivos da objeção, é 

certo que qualquer credor pode impugnar o plano, desde que o faça por petição 

justificando suas razões, necessariamente fundamentadas, a fim de não incorrer em 

abuso do direito, em que pese a lei não fazer previsão sobre esta fundamentação; 

entretanto, a objeção não pode ficar ao livre arbítrio do credor, o qual deve respeitar 

os princípios arrolados no art. 47 e nas regras contidas no art. 52. 

Diferentemente da atual legislação, o Decreto-Lei nº 7.661/1945 permitia aos 

credores oporem-se à concordata, desde que fundamentassem essa oposição. Tal 

fundamento baseava-se, entre outras coisas, no sacrifício maior dos credores do que 

                                                 
142 FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Nova Lei de Falências e Recuperação de Empresas. 2ª ed. São Paulo: 

Atlas, 2005, p. 167. 
143

 Art. 50-Impugnación. Los acreedores con derecho a voto, y quienes hubieren deducido incidente, 
por no haberse presentado en término, o por no haber sido admitidos sus créditos quirografarios, 
pueden impugnar el acuerdo, dentro del plazo de cinco (5) días siguientes a que quede notificada por 
ministerio de la ley la resolución del art. 49.  
Causales. La impugnación solamente puede fundarse en:  
1. Error en cómputo de la mayoría necesaria.  
2. Falta de representación de acreedores que concurran a formar mayoría en las categorías.  
3. Exageración fraudulenta del pasivo.  
4. Ocultación o exageración fraudulenta del activo.  
5. Inobservancia de formas esenciales para la celebración del acuerdo. Esta causal sólo puede 
invocarse por parte de acreedores que no hubieren presentado conformidad a las propuestas del 
deudor, de los acreedores o de terceros.  
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a liquidação na falência, a impossibilidade evidente de ser cumprida a concordata, 

ou até a caracterização de crime falimentar. 144  

A objeção ao plano é prevista na lei em um único momento, determinado pelo 

art. 55, quando, efetivamente, poderá o credor mudar o andamento da recuperação 

judicial. Todavia, Jorge Lobo entende existirem duas fases em que os credores 

poderão opor-se ao pedido: 

Em duas fases da recuperação judicial os credores poderão opor-se ao 
pedido do devedor: a primeira, expressamente contemplada na CF, art. 5º 
XXXIV, a, XXXV e LV, em que é assegurado a todos os credores o direito 
de contestar o pedido inicial, no prazo de quinze dias, contado da 
publicação do edital, prevista no art. 52, § 1º,  para ciência do ajuizamento 
da ação de recuperação, conforme exposto nos comentários ao art. 51, item 
3; a segunda, categoricamente explícita nos arts. 52 § 1º, III, e 55, caput, 
em que garante a qualquer credor impugnar o plano de recuperação, em 
petição fundamentada, em que deverá deduzir as razões de fato e de direito 
com que se contrapõe ao plano.145  

      

Em que pese o respeitável ponto de vista do jurista, este não parece ser o 

melhor entendimento da lei. Se desejasse o contraditório quando do deferimento do 

pedido de recuperação, certamente o legislador haveria determinado, 

expressamente, um prazo para os credores contestarem a inicial. Ademais, a 

recuperação judicial não é um processo litigioso entre devedor e credor, pois não há 

um julgamento de procedência ou improcedência do pedido, tanto que o despacho 

que defere o processamento da recuperação não está sujeito a qualquer recurso, 

assim como não estava a concordata preventiva, prevista no Decreto-Lei nº 

7.661/1945, conforme dispõe a súmula 264 do STJ.146  

                                                 
144 Cf. art. 143 caput e § único do Decreto-Lei nº 7.661/1945. 
145 LOBO, Jorge. Op. cit. p. 147. 
146 Súmula 264 do STJ: “ É irrecorrível o ato do judicial que apenas manda processar a concordata 

preventiva”. 
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Para o doutrinador acima citado, os credores podem alegar em contestação, 

por exemplo, ser o autor (devedor) carecedor de ação por faltar legitimatio ad 

causam, por não se enquadrar nas condições do art. 1º da Lei de Recuperação de 

Empresas, pela falta de preenchimento dos requisitos do art. 48, I a IV e também 

devido ao fato de a inicial não estar instruída com os documentos essenciais 

exigidos pelo art. 51, I a IX. Além disso, caso seja acolhida a contestação, será 

cassado o despacho de processamento, anulando todos os atos processuais até 

então praticados sem entretanto, decretar a falência, visto que o art. 73 da lei é 

numerus clausus.147   

O citado autor já defendia esse seu posicionamento em outra obra148, 

inclusive firmava entendimento minoritário, pacificado posteriormente pela súmula 

264 do STJ, de que era possível recorrer do despacho de processamento da 

concordata, uma vez que os credores poderiam apontar, a qualquer momento, as 

irregularidades e omissões da inicial, a má instrução do pedido e a denúncia de 

fraude.149 

Na esteira desse posicionamento, Rubens Requião, baseado na nova 

redação do art. 161, que foi alterado pela Lei nº 7.274/1984, admitia que qualquer 

credor poderia opor-se à concordata imediatamente após a apresentação da petição 

inicial, sem a necessidade de aguardar o prazo dos embargos, previsto no art. 174 III 

do Decreto-Lei nº 7.661/1945. Discorria da seguinte forma o ilustre mestre: 

Vemos, pois, que num e noutro caso, seja na concordata preventiva, seja na 
concordata suspensiva, os embargos não são opostos do despacho inicial 
do juiz que admite o processamento do pedido. Constitui um direito de 

                                                 
147 LOBO, Jorge. Op. cit. p. 133 
148 LOBO, Jorge. Direito Concursal contemporâneo, acordo pré-concursal, concordata preventiva, 

concordata suspensiva, estudos de direito concursal. Rio de Janeiro: Forense, 1996 p. 78/79. 
149 Loc. Cit. 
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oposição dos credores ao pedido, e que é exercitado antes da sentença 
final, concessiva ou denegatória da concordata.  

Do despacho liminar do juiz, que recebe o pedido para mandar processa-lo, 
hão há recurso algum; se o juiz, porém, não o receber, decretando desde 
logo a falência, cabe o mesmo recurso da sentença declaratória original da 
falência ( 1º vol.,nº 95). 

O sistema da lei brasileira, que assim determinava, nos parecia improfícuo 
em muitos casos. Se o credor tivesse elementos insofismáveis de prova e 
impeditivos da concordata, não poderia, desde logo, apresenta-los, senão 
no momento final dos embargos. Era obrigado a assistir, assim, na 
concordata preventiva, ao desenrolar moroso e monótono do processo, 
aguardando impacientemente o prazo de oposição dos embargos. Por isso, 
sugerimos, em edição anterior, que o credor que tivesse conhecimento de 
um fato obstativo da concordata deveria leva-lo desde logo à atenção do 
juiz, por meio de uma representação, para que este, cientificado, rejeitasse 
desde logo o pedido de concordata, preservando os interesses dos 
credores. 

Essa sugestão foi acolhida na nova Lei n º 7.274, de 1984, que alterou a Lei 
de Falências, segundo o texto do art. 161. Por esse preceito, cumpridas as 
formalidades do art. 160, o escrivão fará, imediatamente, os autos 
conclusos ao juiz, que, se o pedido não estiver formulado nos termos da lei, 
não vier devidamente instruído ou quando estiver inequivocamente 
caracterizada a fraude, declarará, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, aberta 
a falência, observado o disposto no parágrafo único do art. 14. 

Nunca nos conformamos com o excessivamente liberal dispositivo do direito 
falimentar anterior, pois constantemente assistíamos pedido de falências 
(sic), evidentemente alicerçados em fatos ostensivamente fraudulentos, 
serem processados regularmente, até serem objeto de longínquos 
embargos. Os credores, dada a vitória da fraude ostensiva, se 
desacorçoavam e acabavam negociando irrisoriamente o seu crédito. A lei 
agora é clara e arma o juiz com uma função altamente jurídica e moral: 
apreciar a fraude quando esta estiver inequivocamente saltando aos olhos a 
qualquer momento.150 

 

A questão de ser cabível ou não a apresentação de contestação nessa fase 

do processo de recuperação é polêmica, diante das várias interpretações que 

podem surgir a partir do ajuizamento da ação de recuperação judicial como, por 

exemplo, a de Fábio Ulhoa Coelho: 

Estando em termos a documentação exigida para a instrução da petição 
inicial, o juiz proferirá o despacho mandando processar a recuperação 
judicial. Note-se que esse despacho, cujos efeitos são mais amplos que os 
da distribuição do pedido, não se confunde com a ordem de autuação ou 
outros despachos de mero expediente. Normalmente, quando a instrução 
não está completa e a requerente solicita prazo para emendá-la, a petição 
inicial recebe despacho com ordem de autuação e deferimento do pedido. 
Esses atos judiciais não produzem nenhum efeito além do relacionado à 

                                                 
150 REQUIÃO, Rubens. Op. cit. p.48/49.  
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tramitação do processo. Não se confundem com o despacho de 
processamento do pedido, que o juiz somente está em condições de proferir 
quando adequadamente instruída a petição inicial.151 

 

Na visão do autor, existe ainda um outro momento antes do juiz deferir o 

processamento da recuperação judicial, que nenhum efeito traz para o processo; 

sequer poderão os credores impugnar o pedido neste primeiro momento, que fica 

restrito ao pedido e sua complementação. 

Sérgio Campinho, por sua vez, trata com muita propriedade a polêmica, assim 

discorrendo: 

Não se pode olvidar o fato de ao juiz, quando do deferimento do 
processamento da recuperação judicial, ter escapado alguma irregularidade 
que obstaria o seu prosseguimento, como a própria legitimidade do 
requerente ou a falta de preenchimento das condições pessoais do artigo 
48. Inclusive, o próprio devedor pode ter dificultado essa aferição, mediante 
a apresentação de documentos fraudulentamente confeccionados. Nesse 
caso, qualquer interessado pode denunciar a situação (credores, 
administrador judicial, Ministério Público e comitê de credores, se houver), 
fazendo surgir um incidente a ser apreciado pelo magistrado, eis que, se do 
despacho de processamento não cabe recurso, não há que se falar em 
preclusão. 

Rejeitando a objeção apresentada e mantendo, assim, o processamento da 
recuperação, caberá o recurso de agravo de instrumento dessa decisão de 
caráter tipicamente interlocutório; acolhendo, porém, o incidente formulado, 
indeferirá o pedido, extinguindo o processo de recuperação judicial sem 
análise do mérito, desafiando a decisão, neste caso, o recurso de 
apelação.152  

 

Como dito, as interpretações sobre essa questão são variadas e, somente 

com o tempo a jurisprudência irá se posicionar entretanto, no caso da ação de 

recuperação judicial, não há uma pretensão exercida contra os credores, como uma 

afirmação de um direito do autor contra o réu. O direito do devedor na recuperação 

judicial, é de apresentar uma proposta, apresentar um plano, embora o destino 

                                                 
151 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial.vol.3. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006. p.416 
152 CAMPINHO, Sérgio. Op, cit. p. 138. 
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desse plano e sua concessão estejam nas mãos dos credores, cabendo ao juiz 

apenas homologar a decisão, cumprida a exigência do art. 57. 

O juiz, ao deferir o pedido de processamento da recuperação judicial, 

observará os requisitos determinados na lei, apreciando a legitimidade do devedor e 

sua documentação, sendo desnecessário aos credores alegar estes impedimentos 

em contestação, o que somente iria atrasar, por demais, a ação de recuperação 

judicial, pois poderá o magistrado determinar a emenda da inicial, caso necessário, 

visto a aplicação subsidiária ao Código de Processo Civil determinado pelo art. 189 

da lei.    

Ainda assim, se for dada oportunidade dos credores de contestarem o pedido, 

certamente o juiz deverá decidir e, provavelmente dessa decisão, será interposto 

algum recurso por qualquer das partes, o que irá confrontar com o a celeridade 

processual pretendida no caso de recuperação judicial. 

A criação de um incidente nesta fase parece desnecessária, mormente pelo 

exíguo prazo de apresentação do plano de recuperação judicial que o devedor 

deverá cumprir, quando aí sim, os credores poderão impugnar a ação do devedor. 

Portanto, sem afrontar a norma constitucional, o momento pelo qual os 

credores poderão se opor ao plano de recuperação e ao pedido do devedor é o 

previsto pelo art. 55 da lei e somente nele, quando inclusive tal objeção acarretará a 

necessidade de convocação de uma assembléia, que poderá decidir até pela 

falência do devedor, caso o plano seja rejeitado. 

Diferentemente da lei anterior, que dava ao juiz a possibilidade de decretar a 

quebra do devedor, no próprio despacho de processamento da concordata se o 

pedido viesse instruído sem a documentação necessária, ou houvesse indícios de 



 86

 

fraude,153 nesta nova lei de recuperação de empresas e falências, não há essa 

possibilidade, visto ser taxativo o art. 73 do diploma legal; além do mais observa-se 

que o momento de manifestação dos credores não é tão longínquo como da lei 

anterior.        

Se nenhum credor fizer objeção ao plano de recuperação judicial, o juiz 

concederá a recuperação judicial, 154 que está sujeita ao recurso de agravo de 

instrumento 155, sendo portanto, uma decisão interlocutória, podendo ser interposto 

no prazo de 10 dias por qualquer credor ou pelo Ministério Público156. Da mesma 

maneira, a sentença que denegar a concessão da recuperação, seja por qualquer 

motivo, também estará sujeita ao recurso de agravo, que deverá igualmente ser de 

instrumento, isto por aplicação analógica do art. 100, da Lei de Recuperação de 

Empresas. 

Existindo objeção, o juiz convocará a assembléia-geral de credores para 

deliberar sobre o plano de recuperação, no prazo máximo de 150 dias contados do 

deferimento do processamento da recuperação judicial. 

Importante notar que o legislador estabeleceu o prazo máximo de 150 dias 

para a convocação da assembléia-geral, para não criar um atrito entre o prazo de 

180 dias para a suspensão das ações e execuções ajuizadas antes do pedido do 

devedor,157 porque o objetivo é que ocorra a manifestação e a deliberação dos 

credores em assembléia, antes da consumação do prazo de suspensão das ações. 

                                                 
153 Cf. art. 161 do Decreto-Lei nº 7.661/1945. 
154 Cf. art. 58 caput. 
155 Cf. § 2º do art. 59 
156 Súmula 99 do STJ. “O Ministério Público tem legitimidade para recorrer no processo em oficiou 

como fiscal da lei, ainda que não haja recurso da parte.” 
157 Cf. art. 6º § 4º 
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Na verdade, depois de decorridos os 60 dias para o devedor apresentar o 

plano de recuperação, somados aos 30 dias para os credores apresentarem suas 

objeções, têm-se decorridos até esse momento, 90 dias, que diminuídos dos 150 

dias como prazo máximo para o juiz designar a assembléia, verifica-se que 

sobrarem apenas 60 dias para o juiz designar a assembléia-geral, isto se todos os 

prazos forem religiosamente cumpridos. 

Entretanto, o prazo designado para a realização da assembléia é contado do 

deferimento do processamento da recuperação judicial, diferentemente dos prazos 

para a apresentação do plano pelo devedor e da relação nominal de credores feita 

pelo administrador judicial, ambos contados da publicação do edital contendo o 

despacho de processamento da recuperação judicial. Tal diversidade poderá gerar 

um descompasso entre a apresentação do plano, a objeção por ventura apresentada 

e a designação da assembléia, devendo então, tal prazo ser contado também a 

partir da publicação do referido, embora a lei não determine desta forma. 

Comunga deste pensamento também Sérgio Campinho: 

Sustentamos, pelos mesmos motivos explicitados na nota 144, do item 83 
supra, que o prazo deva fluir da publicação do edital e não da data indicada 
no despacho de deferimento do processamento. Não se pode olvidar que os 
efeitos decorrentes do fato são de índole processual e a publicação, com 
termo a quo, é necessária a evitar o rompimento do sistema instrumental. 158  

      

O mesmo autor ainda entende que o prazo de 180 dias para a suspensão das 

ações contra o devedor deva correr também da publicação do edital de 

processamento da recuperação judicial, sob pena de desarmonia do sistema da lei, 

principalmente levando-se em conta que, na prática forense, vários percalços podem 

ocorrer, comprometendo o objetivo da recuperação judicial. 

                                                 
158 CAMPINHO, Sérgio. Op, cit. p. 162, nota 153. 
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5 - A ASSEMBLÉIA GERAL DE CREDORES.     

 

Ocorrendo objeção por parte de credor, deverá o juiz convocar uma 

assembléia-geral de credores, que deverá ser realizada no prazo máximo de 150 

dias contados do deferimento do processamento da recuperação judicial, para 

deliberar sobre o plano de recuperação judicial.159 

A assembléia geral de credores não é uma inovação desta lei porque, embora 

o Decreto-Lei nº 7.661/1945 tenha banido esta forma de deliberação, mantendo-a 

apenas em casos raros160, legislações anteriores a ele traziam em seus artigos a 

possibilidade de os credores se reunirem em assembléia, para tomarem decisões 

importantes em relação ao devedor161.    

Mesmo não sendo novidade, a assembléia de credores é um importante 

órgão da recuperação judicial e também da falência, embora nestes casos com 

menos incidência. 

É um órgão colegiado deliberativo facultativo porque se não houver objeção 

por parte dos credores, não será necessária sua instalação; funciona na 

recuperação judicial e na falência, não existindo na recuperação extrajudicial e nem 

no plano especial de recuperação judicial previsto para as microempresas e 

empresas de pequeno porte. 

Na atual Lei de Recuperação de Empresas e Falências, a assembléia de 

credores assume fundamental importância nos destinos da sociedade empresária, 

                                                 
159 Cf. art. 56 caput e § 1º. 
160 Cf. arts 122 e 123, § 3º Do Decreto-Lei nº 7.661/1945. 
161 Cf. arts. 842 a 847 do Código Comercial de 1850, arts  38, 39, 46, 55  § § 1º e 2º e 130 do Decreto 

nº 917/1890, arts.100, 101, 102 e 154 da Lei nº 2024/1908 e arts. 101, § § 4º a 7º, 102, § § 3º e 4º, 
150 § 2º parte 4º  e  art. 154 do Decreto nº 5.746/1929. 
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que procura obter a recuperação judicial, tendo em vista as várias matérias que são 

discutidas por este órgão deliberativo. 

Poder-se-ia afirmar então, que o processo de recuperação judicial do 

devedor, hodiernamente, possui um diferencial muito importante em relação à antiga 

lei concordatária, pois se tornou um procedimento mais democrático, onde os 

credores discutem com o devedor o melhor caminho para se chegar ao sucesso de 

uma recuperação. Será? 

A lei revogada optou por não colocar nas mãos dos credores as importantes 

definições sobre o futuro de uma concordata, preferindo adotar um sistema em que o 

devedor, após cumprir certos requisitos da lei, obtinha do Estado uma autorização 

para parcelar seu débito com os credores quirografários, ou obter remissão parcial, 

preferindo deixar de lado a forma democrata de deliberação – a decisão colegiada – 

para se tornar um favor legal concedido ao devedor probo, infortunado, mas de boa-

fé. 

 Aos legisladores responsáveis pela elaboração do texto legal revogado, deve 

ter passado em suas mentes, que o processo de decisão colegiada acabava por se 

tornar oneroso e lento para os credores, os quais desejavam receber logo seus 

créditos e, também para o devedor, que ficava a mercê da convocação dos credores 

por editais para comparecerem às reuniões, prolongando por demais o pedido de 

parcelamento de suas dívidas.162 

                                                 
162 A Exposição de Motivos que apresenta o Decreto-Lei nº 7.661/1945 da lavra do então Ministro 

Prof.Alexandre Marcondes Filho, abaixo transcrito, demonstra a afirmação acima: 
   “Atendendo a essas ponderações, o projeto consagra a concordata como favor concedido pelo juiz, 

cuja sentença substitui a vontade dos credores na formação do contrato, reservados, entretanto, a 
estes, o exame e a discussão das condições do pedido do devedor em face das exigências da lei”. 
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Certamente o Decreto-Lei nº 7.661/1945, dentro da realidade em que foi 

elaborado à sua época, buscava outras inspirações para resolver o problema do 

devedor empresário em crise financeira, baseado inclusive nas atividades 

desenvolvidas pelas indústrias brasileiras que naquela década, dedicavam-se mais 

às atividades de beneficiamento e transformação de produtos rurais, visto não 

possuírem o gigantismo atual das indústrias que aqui se instalaram e se 

desenvolveram posteriormente, servindo assim a concordata para resolver o 

problema da sociedade empresária em crise, sem a necessidade de uma 

deliberação entre os credores. 

Mas sabe-se que, na realidade atual, este sistema de favor legal concedido 

pelo Estado fracassou, haja vista o insucesso de diversos processos de concordata, 

optando então o legislador brasileiro por buscar, em leis passadas e nas legislações 

mais modernas espalhadas pelo mundo, o sistema de deliberação colegiada entre 

os credores como objetivo da recuperação do devedor, através de uma decisão 

baseada na maioria, sempre buscando o que seja mais justo para uma grande gama 

de interessados.     

Não se pode olvidar que as decisões colegiadas entre os credores constituem 

um importante ponto de equilíbrio e justiça, pois são eles os maiores interessados; 

mesmo assim, críticas surgem quanto a este sistema, conforme expõe Jorge Lobo: 

A assembléia geral de credores sempre foi um órgão contestado, em 
virtude: a) da inconcussa autotutela, inspirada no Direito Romano, dos 
próprios direitos e interesses; b) das dificuldades práticas de reunir 
expressivo número de credores, sobretudo quando têm domicílio e sede 
fora do juízo da falência e da concordata; c) da indiferença da maioria dos 
credores, o que leva a um absenteísmo crônico; d) da incapacidade dos 
credores de exercer uma eficiente verificação dos atos dos administradores 
da falida e da concordatária e até mesmo do cumprimento, pelo síndico, 
pelo síndico e pelo comissário, de suas relevantes funções e atribuições; e) 
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das vultosas despesas de convocação, instalação e realização; f) dos pífios 
resultados dos conclaves etc.163  

 

De fato, razão assiste ao jurista, no que tange aos custos de realização de 

uma assembléia-geral de credores, que deverá ser arcada pelo devedor em crise, 

ocasionando mais comprometimento de suas finanças e dificultando seu 

soerguimento.164 

Contudo, não se pode negar que os credores, sendo os maiores interessados 

na prevenção da quebra, nada mais justo de eles próprios optem pelo que lhes seja 

mais favorável, além do que o sistema de decisões em assembléias, há muito 

tempo, vem dando resultados entre as sociedades anônimas, tanto que as 

sociedades limitadas passaram a adotar este mesmo critério para tomar suas 

decisões.165  

Participam desse conclave três categorias de credores, a saber: os credores 

titulares de créditos trabalhistas e os decorrentes de acidentes do trabalho, os 

credores com garantias reais e por fim, os credores quirografários, credores com 

privilégio especial, com privilégio geral ou subordinados, que formam a terceira 

classe.166 

Os credores trabalhistas e de acidentes de trabalho, pertencem à classe I e 

votam com o total de seu crédito, independentemente de seu valor; já os titulares de 

créditos com garantia real, pertencem a classe II e votam, até o limite do valor do 

                                                 
163 LOBO, Jorge. Da Assembléia-Geral de Credores. In: TOLEDO, Paulo F. C. Salles,  ABRÃO, 

Carlos Henrique (Coord.). Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência. São 
Paulo: Saraiva, 2005. p.84. 

164  Cf. art. 36 § 3º. 
165  Cf. arts. 132 e 135 da Lei nº 6.404/76 e arts.1071 a 1078 da Lei nº 10.406/2002. 
166  Cf. art. 41.    
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bem gravado nesta classe, ultrapassado o valor; votam na classe III pertencente aos 

credores quirografários, com privilégios e subordinados.167 

Com a objeção feita por algum credor ao plano comum de recuperação 

judicial, o juiz não poderá demorar a designar a data da assembléia geral, que 

possui um prazo curto para a sua realização, já que a Lei de Recuperação de 

Empresas e Falências prima também por uma celeridade processual, ao menos esta 

parece ser a intenção do texto legal. 

Em um primeiro momento, tem-se uma nítida idéia de que este prazo de 150 

dias para a designação da assembléia aparenta ser razoavelmente longo pois, 

transformando-o em meses, tem-se aproximadamente cinco meses para o juiz 

designar a assembléia de credores, contados da data da publicação do edital de 

deferimento do processamento da recuperação judicial. 

Entretanto, a realidade não é tão fácil como aparenta ser na lei. Em uma 

análise superficial, parece que esse tempo é mais do que suficiente para o juiz 

preparar todos os instrumentos necessários à realização da reunião colegiada, o que 

no fundo não é verdade. 

Considerando que justiça brasileira, com raras exceções, anda na contramão 

da celeridade processual, embora se vejam algumas reformas no sentido de agilizá-

la para dar-lhe melhor credibilidade, sabe-se que os parcos esforços estão longe de 

chegar a um mínimo de ideal de justiça eficiente. 

Na militância forense é fácil ver os rostos descontentes das partes que não 

vêem aparecer, com rapidez e eficiência, os resultados esperados, dos advogados 

que lutam para buscar uma forma eficaz de resolver os problemas de seus clientes, 

                                                 
167 Cf. § § 1º e 2º do art. 41. 
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sem que sejam considerados os culpados pela lentidão dos processos e dos juízes e 

serventuários, perdidos nas montanhas de processos que não param de chegar a 

todo instante em suas mesas. 

Sem falar na burocracia que impera principalmente no judiciário, as ações 

especializadas, como no caso de uma recuperação judicial ou falência, exigem varas 

próprias para tratar destes processos, o que infelizmente encontra-se pouco, dentro 

do poder judiciário. 

Salvo em algumas capitais que possuem estas varas especializadas, a 

maioria das comarcas brasileiras, principalmente as do interior, sofrem quando lhes 

chegam processos de concordatas, falências e agora também as recuperações 

judiciais, porque não possuem um corpo técnico mínimo treinado para dar conta 

dessas ações. Imagine uma comarca do interior que funciona como vara única, 

tendo que atender às ações de família, infância e juventude, cíveis, criminais e, 

ainda por cima, atender às ações de recuperação judicial ou falência que 

eventualmente chegam em seus juízos, afinal há grandes indústrias instaladas no 

interior. 

Talvez a nova Lei de Recuperação de Empresas e Falências devesse vir 

acompanhada de alterações na estrutura do poder judiciário, para criar cargos 

públicos com especialidade nesta área tão importante do direito, qualificando os 

servidores para atuarem de forma célere e eficaz nesses processos, ao menos nos 

grandes centros urbanos, visto que eles já poderiam auxiliar as comarcas do interior. 

Assim, considerando que, entre o despacho de processamento da 

recuperação judicial e a apresentação do plano de recuperação, já foram 

transcorridos os 60 dias, entre a apresentação do plano e as objeções decorreram 

mais 30 dias, isto se tudo correr maravilhosamente nos prazos da lei, o que, como 
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acima explicitado, é quase um milagre. Deve-se somar então, pelo menos mais uns 

outros 30 dias, devido a alguma demora dos cartórios em realizar as publicações 

devidas, chegando-se a um prazo de 120 dias, iniciado a partir da publicação do 

edital de deferimento do processamento da recuperação judicial.  

Portanto, o juiz na verdade terá, quando muito, um prazo máximo de 30 dias 

para designar a assembléia-geral de credores em caso de objeção, o que será 

quase impossível de acontecer, isto ainda dentro de um sistema que funcione 

razoavelmente bem, sem muitos processos e complicações comuns que ocorrem no 

dia a dia dos tribunais. 

É certo que se deve sempre buscar o ideal para que as coisas caminhem 

bem, não deixando que as mazelas se sobreponham ao correto, mas também é 

certo que não se pode simplesmente buscar a realidade de um outro país e adaptá-

lo ao sistema judiciário brasileiro, sem respeitar as vicissitudes locais. 

Desta forma, melhor seria se o legislador estipulasse um prazo que 

começasse a correr logo após a objeção, que não precisaria ser longo, nem muito 

exíguo, mas que refletisse a realidade deste procedimento, para realmente se tentar 

uma maior celeridade nesses processos. 

 A assembléia-geral de credores, por outro lado, não será convocada sempre 

de ofício pelo juiz, embora tal ocorra se a matéria estiver relacionada à deliberação 

sobre o plano de recuperação (art. 50). 

Os credores e o administrador judicial, também possuem competência para 

requerer a convocação do conclave. 

O administrador judicial convocará a reunião quando entender necessária a 

sua oitiva para tomar decisões, ou em casos em que caberia a convocação de ofício, 



 95

 

com ressalva do inciso XII art. 99, ou na hipótese de não ser constituído o Comitê de 

Credores, passando-se as atribuições ao administrador. (art. 22, inciso I, alínea g e 

art. 28). 

Certamente será mais usual os credores requererem a convocação da 

assembléia-geral, visto serem os maiores interessados na recuperação judicial, 

portanto desde que  representem 25%  do valor total dos créditos de uma 

determinada classe prevista no art. 41, poderão requerer a convocação ao juiz para 

apreciar e decidir acerca de qualquer matéria que lhes interessar, principalmente a 

constituição do Comitê de credores ( arts. 36 § 2º e 52 § 2º). Se estiver constituído o 

Comitê de Credores, este também terá competência para requerer ao juiz a 

convocação da reunião, sempre que julgar necessário (art. 27, I, e). 

As despesas com a convocação e a realização da assembléia-geral correm 

por conta do devedor, exceto quando for requerida pelos credores ou pelo Comitê de 

Credores. O mesmo entendimento se aplica caso a convocação parta do 

administrador judicial, quando o devedor terá de arcar também com as despesas de 

também de sua realização. 

O devedor terá que contabilizar antes esses custos, quando desejar ingressar 

com o pedido de recuperação judicial, exceto se for pelo plano especial, caso em 

que não haverá a reunião.168 Os custos serão altos, pois haverá a necessidade de 

se publicar edital em órgão oficial e em jornais de grande circulação nas localidades 

da sede e de filiais, com antecedência mínima de 15 dias antes da sua realização, 

devendo ainda o edital conter os requisitos previstos na lei.169 

                                                 
168 Cf. art. 72  
169 Cf. art. 36, incisos I, II e III. 
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 A presidência da assembléia-geral de credores ficará a cargo do 

administrador judicial nomeado pelo juiz, que designará um secretário dentre os 

credores presentes.170 

Segundo o art. 21, é prerrogativa exclusiva do juiz a escolha do administrador. 

Sem embargo, esta parece não ser a melhor orientação. Aos credores deveria 

também ser dada essa opção, pois o próprio espírito desta lei, que dá ao credor o 

poder de decidir a sorte da empresa em crise, conferir-lhe-ia este poder, entretanto, 

o legislador preferiu seguir as orientações da antiga legislação revogada, em que a 

escolha do síndico ou comissário recaia exclusivamente na pessoa do juiz.171    

O administrador judicial poderá ser substituído de ofício por descumprimento 

de deveres de omissão, negligência ou prática de ato lesivo às atividades do 

devedor ou terceiros. Os credores, devedores, sócio de responsabilidade limitada de 

sociedade falida e qualquer interessado, como, por exemplo, o Ministério Público, 

poderão também requerer ao juiz, fundamentando seu pedido, a destituição do 

administrador judicial.172  

Prevê a lei ainda, a possibilidade de substituição do administrador, figura 

distinta da destituição. A substituição ocorrerá nas hipóteses em que não se 

enquadrarem como casos de destituição como, por exemplo: falecimento do 

administrador, renúncia, interdição; e, até em casos de ser ele pessoa jurídica, a 

declaração de sua insolvência.173 

No texto originariamente aprovado pelo Congresso Nacional, a substituição 

do administrador também poderia ser feita por indicação da assembléia-geral de 

                                                 
170 Cf, arts. 21 e 37. 
171 Cf. art. 60 do Decreto-Lei nº 7.661/1945 
172 Cf. art. 31. 
173 Cf. art. 30 § 2º. 
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credores, entretanto houve veto presidencial aos incisos I, alínea c e inciso II, alínea 

a, do art. 35. 

A justificativa para o veto era que essas alíneas do art. 35 contrariavam o 

interesse público, nos termos do § 1º do art. 66 da Constituição Federal de 1988; por 

isso, entendeu-se vetar a possibilidade da substituição do administrador pela 

assembléia-geral de credores.174    

Assim, o motivo do veto seria a incompatibilidade da decisão do juiz e da 

assembléia de credores de substituir o administrador, pois haveria então, duas 

possibilidades previstas na lei com a mesma finalidade, sendo que a decisão dos 

credores poderia ser conflitante com a do juiz.175   

Desta forma, somente o juiz nomeia, destitui e substitui o administrador 

judicial, posição que Sérgio Campinho discorda: 

O poder originário para nomeação, substituição e destituição do 
administrador judicial toca ao magistrado. Mas nada impede possa a lei 
estabelecer um poder secundário em favor da assembléia-geral de credores 
para deliberar sobre a sua substituição e a indicação de substituto. Garante-
se, assim, o interesse dos credores em avaliar a proficiência do trabalho do 
administrador judicial e, sendo ela negativa, poderem eles, por deliberação 
assemblear, propor a sua substituição, indicando substituto, justamente 
naquelas situações em que não ocorram os motivos legalmente previstos 
para sua destituição, pois para tais hipóteses a lei já determina o 
procedimento a ser observado.  

Mas esse poder da assembléia de credores, como se afirmou, não seria 
soberano, mas sim secundário. A substituição decidida na assembléia, para 
implementar-se, necessitaria ser encampada pelo juiz. Seus efeitos não se 
operariam automaticamente. Seriam sempre dependentes da aprovação 
judicial. Ao magistrado sempre tocaria a avaliação final dos motivos que 
ensejaram a decisão dos credores. Seria ele quem iria decidir, em último 

                                                 
174 Art. 66 - A casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao Presidente da 

República, que, aquiescendo, o sancionará. 
     § 1º Se o presidente das República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou 

contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, 
contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente do 
Senado Federal os motivos do veto.[...] 

175  O conflito existira entre os incisos I, alínea “c” e II alínea “a” do art. 35 e os artigos 52 (que trata da 
incumbência do juiz de nomear o administrador) e principalmente ao parágrafo único do art. 23.  
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turno, pela substituição ou não do administrador judicial e pelo acolhimento 
ou não do substituto pela assembléia de credores indicado.176 

 

Realmente, nada mais justo que os próprios credores pudessem também 

indicar o substituto do administrador judicial, afinal, como já esposado acima, a lei 

confere poderes a eles para decidirem sobre os rumos da crise do devedor 

empresário e da sociedade empresária. 

A participação dos credores na assembléia-geral fica condicionada à 

assinatura da lista de presença, que será encerrada no momento da instalação. Se, 

por ventura, for instalada a assembléia e aparecer algum credor retardatário que não 

assinou a lista, este não poderá participar das deliberações, pois será considerado 

como não presente177. 

Em primeira convocação, a assembléia será instalada com a presença de 

credores titulares de mais da metade dos créditos de cada classe, computados pelo 

valor e, em segunda convocação, com qualquer número. O credor poderá fazer-se 

representar na assembléia-geral por mandatário ou representante legal, desde que 

tenha entregue ao administrador judicial, até 24 horas antes da realização do 

conclave, documento que comprove seus poderes.  

Os titulares de créditos trabalhistas ou acidente de trabalho que não 

comparecerem, pessoalmente ou por procurador, poderão fazer-se representar 

pelos sindicatos, desde que estes informem ao administrador judicial, até 10 dias 

antes da assembléia, a relação de seus associados, e aquele trabalhador que 

estiver representado por mais de um sindicato deverá esclarecer, até 24 horas antes 

                                                 
176 CAMPINHO, Sérgio. Op,cit. p. 65. 
177 Cf. § 3º do art. 37. 
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do conclave, qual sindicato o representa, sob pena de ficar sem representação na 

assembléia-geral de credores178. 

A previsão legal de representação do trabalhador pelo sindicato 179, no caso 

de sua impossibilidade de comparecer ao conclave, ou mesmo podendo, deixando 

para esta entidade a negociação na assembléia-geral de credores, não tem apoio 

unânime na doutrina.  

Jairo Saddi vê com reservas esta representação, vislumbrando vantagens e 

desvantagens na participação desse órgão em uma das mais importantes classes da 

recuperação judicial: 

Há, como tudo, vantagens e desvantagens nessa provisão: por um lado, o 
sindicato, entidade coletiva e legítima, supõe-se mais organizado e 
preparado do que um trabalhador individual, que muitas vezes não dispõe 
nem de tempo nem do conhecimento especializado. No entanto, com essa 
representação, está se trazendo para a arena da Assembléia um novo ator 
que pode ter uma agenda de facto muito diferente daquela necessária ou 
mais adequada a um processo de recuperação ou liquidação de ativos, 
onde a todos são impostos sacrifícios. O leitor facilmente perceberá que, se 
um sindicalista é eleito pelo voto dos sindicalizados, sua atuação será na 
esfera da política sindical, não necessariamente na de credor interessado 
na recuperação. Claro que não é regra geral, mas a história recente do 
sindicalismo brasileiro mostra que isso pode ocorrer. Deveria haver, ao lado 
da possibilidade de participação do sindicato como representante dos 
trabalhadores - o que poderia acontecer de qualquer jeito, por meio de 
representação legal -, mecanismos de controle de abusos que possam vir a 
ser cometidos.180 

 

Os titulares de créditos trabalhistas e decorrentes de acidente de trabalho 

deverão analisar o que melhor lhes convém em casos de recuperação judicial com 

designação de assembléia-geral de credores; porquanto, existirá sempre aqueles 

                                                 
178 Cf. § § 4º, 5º e 6º, inciso I do art. 37.  
179 Embora a lei faculte aos associados a representação pelo sindicato, o sindicalizado pode decliná- 

la, devendo fazer a comunicação por escrito que não autoriza a sua representação. 
180 SADDI, Jairo. Considerações sobre o Comitê e a Assembléia de Credores na Nova Lei Falimentar. 

In:PAIVA,  Luiz Fernando Valente de Paiva (Coord.). Direito Falimentar e a Nova Lei de Falências e 
Recuperação de Empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 208. 
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titulares desses créditos que pouco se importarão com os destinos da sociedade 

empresária em crise e muitos menos irão se dar ao trabalho de participar de 

assembléias, podendo os sindicatos atuarem em seu benefício, embora as ressalvas 

feitas acima devam ser vistas com bons olhos. 

Das decisões tomadas na assembléia será lavrada uma ata, que conterá o 

nome dos presentes e as assinaturas do presidente, do devedor e de dois membros 

de cada uma das classes votantes, a ser entregue ao juiz, juntamente com a lista de 

presença, no prazo de 48 horas.181 

Sobre o desenvolvimento dos trabalhos realizados na assembléia-geral de 

credores, merecem transcrição as lições de Jorge Lobo que, por sua vasta 

experiência na área, expõe o que pode ocorrer em uma assembléia: 

Abertos os trabalhos da assembléia e lida a ordem do dia, o presidente 
deverá informar: a) o número de credores presentes, caso se vá deliberar 
sobre as matérias previstas no art. 35 I, a, c/c o art. 45, caput ; b) o valor 
total dos créditos dos credores presentes; c) o quorum de deliberação de 
cada classe de credores; d) a forma de votação; e e) o quorum de 
deliberação para apuração do resultado final.  

A seguir, se a assembléia gera houver sido convocada com fundamento no 
art. 56, o secretário fará uma síntese da objeção oposta com respaldo no 
art. 55, facultado a qualquer credor pleitear a sua leitura integral e dos 
documentos que a instruem, devendo o administrador judicial, no exercício 
da presidência dos trabalhos, conceder a palavra aos credores, que 
desejarem manifestar-se, e ao devedor, para que responda à objeção. 

Encerrados os debates, o presidente deverá pôr em votação a matéria para 
deliberação da assembléia, na forma dos arts. 38, 39 e 42. 

Igual procedimento deverá ser observado na hipótese de haver sido 
apresentada proposta de alteração do plano de recuperação (art. 56 § 3º) e 
nos casos especificados no art. 35, I, b a f, e II da LRE. 182 

     

A participação de devedor na assembléia-geral de credores é indispensável 

quando a deliberação for relacionada à modificação do plano de recuperação 

                                                 
181 Cf. § 7º  do art. 37. 
182 LOBO, Jorge. Op, cit. p. 91. 
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judicial, pois ele deverá dar a sua concordância183 para alterar o plano, sob pena de 

ser decretada a sua falência, caso não concorde com a alteração determinada pelos 

credores; por isso, mesmo divergindo da proposta dos credores de alterar o plano, o 

devedor acabará acatando-a para evitar a falência.  

Fora dessa situação, a participação do devedor ocorrerá somente se for ele 

convidado pelos credores, ou convocado pelo juiz para prestar esclarecimentos 

sobre o plano de recuperação judicial.184 

Os juízes e o Ministério público comparecerão à assembléia-geral de 

credores, mas é vedado a eles interferir ou influenciar nos debates de votação, pois 

a assembléia é o lugar onde os credores irão tomar suas decisões, sem qualquer 

ingerência de outros órgãos.  

 

5.1 – ATRIBUIÇÕES DA ASSEMBLÉIA-GERAL DE CREDORES. 

 

Embora a assembléia-geral de credores não tenha como atribuição a 

nomeação do administrador judicial, que fica a cargo do juiz, é ela o órgão maior de 

decisão na recuperação judicial, tendo atribuições importantes na falência. 

As atribuições da assembléia de credores são de grande relevância para o 

devedor, afinal é nela que serão tomadas várias decisões sobre o pedido de 

recuperação.  

                                                 
183 Cf § 3º do art. 56.  
184 “Na doutrina estrangeira, lavra acirrada controvérsia sobre a obrigatoriedade do comparecimento e 

da participação  do devedor na assembléia geral que, afinal, é de credores. Quem a defende,  como 
o Prof. Piero Pajardi, sustenta que a  assistência do devedor ou de seus representantes legais e 
convencionais é indispensável ao processo de votação. Os que a condenam alegam que é uma 
reminiscência da concepção contratualista da concordata preventiva e, de resto, dir-se-ia, hoje, da 
recuperação judicial “. (LOBO, Jorge. Op, cit. p. 93, nota 23). 
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O legislador brasileiro entendeu regular a competência do conclave em duas 

etapas, dividindo-o em atribuições da assembléia na recuperação e na falência.185 

Verifica-se, por sua vez, que a assembléia de credores poderá ser convocada 

a qualquer momento também pelo administrador judicial, em virtude de sua 

incumbência dentro da recuperação judicial e da falência, requerendo-a ao juiz 186 

sempre que entender isto necessário para tomar alguma decisão; assim, o rol de 

atribuições determinados na lei não é um rol taxativo, estando aberta a convocação 

da assembléia para outras atribuições, como acima mencionado. 

Também se observa que existem atribuições da assembléia de maiores e 

menores importâncias, chamadas de necessárias ou facultativas. Destacam-se 

como as necessárias: a instalação da assembléia na recuperação judicial para 

deliberar sobre a aprovação, rejeição, modificação do plano de recuperação judicial 

apresentado pelo devedor, o pedido de desistência do devedor de seu requerimento 

de recuperação judicial (formulado após o despacho de deferimento do 

processamento da recuperação judicial) e a escolha do gestor judicial, quando do 

afastamento do devedor da condução de seus negócios. Facultativamente, as 

atribuições na recuperação judicial se referem à constituição do comitê de credores 

e à escolha de seus membros, bem como sua substituição e de qualquer outra 

matéria que possa afetar os interesses dos credores. 

Na falência, não existe a necessidade de instalação da assembléia de 

credores, conforme se verifica no dispositivo legal 187, uma vez que suas atribuições 

se resumem em adoção de outras modalidades de realização do ativo, na forma do 

                                                 
185 Cf. art. 35, incisos I e II. 
186 Cf. art. 22, inciso I, alínea  g. 
187 Cf. art. 36 inciso II. 
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art. 145 da lei, a constituição do comitê de credores, a escolha de seus membros e 

sua substituição e também, qualquer outra matéria que possa afetar os interesses 

dos credores. 

Importante esclarecer que, embora consideradas como facultativas, algumas 

dessas atribuições da assembléia são importantes também para a recuperação 

judicial e a falência. 

Cite-se, como exemplo, a escolha do comitê de credores, importante órgão da 

recuperação judicial e da falência, que será constituído pela assembléia de credores, 

embora ele possa nem existir, se assim entenderem os credores. 

Por isto, Sérgio Campinho assim define as atribuições da assembléia-geral de 

credores: 

Na fluência dos processos de recuperação judicial ou falência podem 
emergir matérias que demandem a deliberação dos credores neles 
envolvidos. Essas matérias que reclamam decisão podem ser simplesmente 
acidentais ou decorrem de uma situação processual específica. No primeiro 
caso, a instalação da assembléia-geral de credores será facultativa, 
motivada, assim, por interesse momentaneamente verificado, de cunho 
geral ou particular a uma categoria de credores. No segundo caso, a 
instalação do conclave deliberativo se mostra obrigatória, funcionando como 
condição necessária e indispensável de uma questão do processo.188 

   

Desta forma, o Comitê de Credores poderá ser constituído pela assembléia 

de credores de forma facultativa, já que sua existência não é obrigatória, mas nem 

por isso deixa de ser fundamental nos processos de recuperação judicial e de 

falência, para o bom desenvolvimento deles.  

                                                 
188 CAMPINHO, Sérgio. Op, cit. p. 75. 
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Importante frisar que os credores na assembléia-geral dividem-se em três 

classes, de acordo com o crédito de que são titulares por isso, qualquer uma dessas 

classes pode deliberar sobre a constituição do Comitê.189  

A composição do comitê será feita por um representante de cada uma das 

classes de credores, como: os trabalhistas, com garantias reais ou privilégio especial 

e os quirografários ou com privilégio geral, prevendo-se ainda, a escolha de dois 

suplentes para cada uma dessas classes; entretanto, esta composição tem uma 

categorização diferente da prevista no art. 41 da lei, referente à assembléia-geral de 

credores. 

Verifica-se que o legislador criou categorias diferentes para a formação do 

Comitê de Credores e para a assembléia-geral de credores, como pode ser visto 

comparando-se o art. 26 II, que coloca em uma mesma categoria os credores com 

garantias reais e com privilégios especiais, e o art. 41, onde os credores com 

privilégios especiais encontram-se na classe III, junto com os quirografários e com 

privilégios gerais e subordinados. 

Em síntese, a confusão feita trará alguns problemas de interpretação como 

bem exemplifica Paulo Fernando Campos Salles de Toledo: 

Os titulares de crédito com garantia real são os integrantes exclusivos de 
uma classe prevista no art. 41, II, ou a compartilham com os credores com 
privilégio especial, de acordo, com o disposto no art. 26? Estes últimos se 
quiserem participar do comitê, concorrerão com os primeiros, ou, aplicando-
se a regra do art. 41, III, com os quirografários, os titulares de privilégio 
geral e os subordinados? E quanto a estes, podem ou não compor o comitê, 
uma vez que a resposta varia conforme se leve em conta o art. 26 ou o art. 
41? 

A solução talvez esteja em desconsiderando os incisos I a III do art. 26 – e 
com isso, superando as incongruências acima apontadas -, entender que o 
comitê será formado por representante e dois suplentes de cada classe, 
como estas se encontram definidas no dispositivo específico sobre a 
matéria (art. 41 da LRE). É claro que o aplicador da lei, ao assim agir, estará 
pondo de lado o princípio segundo o qual a norma jurídica não tem palavras 

                                                 
189 Cf. art. 26. 
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inúteis. Ele estará, no entanto, desse modo, levando em conta a finalidade 
do dispositivo e dando-lhe interpretação sistemática e, com isso, acima de 
tudo, tornando-o aplicável. Lembre-se, a respeito, que o juiz não pode 
eximir-se de sentenciar ou despachar alegando lacuna ou obscuridade da 
lei (art. 126 do CPC). 190 

 

Somente com o decorrer do tempo se saberá qual o posicionamento a ser 

adotado pela jurisprudência, principalmente referente aos credores subordinados 

que, pela redação do art. 41, parecem estar excluídos do Comitê de credores.  

Sérgio Campinho tece severas críticas à confusão criada pelo legislador, 

principalmente em relação à participação do credor subordinado, entretanto aponta 

uma solução diferente ao dispor: 

Tem-se, portanto, como já se assinalou no item 47 supra, por decorrência 
lógica da composição do comitê determinada por lei, uma categorização 
diferente daquela comum prevista no artigo 41 para a assembléia-geral que 
for sobre ele deliberar. Essa composição especial, como norma 
extraordinária, somente deverá ser considerada para as hipóteses de 
deliberação de constituição do comitê, nomeação de representantes e dos 
respectivos suplentes e suas substituições. Na escolha dos representantes 
de cada classe no comitê somente os respectivos membros poderão votar 
na assembléia.  Nas demais situações em que seja instada à convocação e 
instalação da assembléia-geral de credores, sua composição obedecerá a 
da regra geral ou ordinária mencionada no art. 41. 

Não nos agradou a exceção criada. Não vemos lógica em composições 
diversas para a assembléia de credores, variando conforme  a natureza do 
assunto tratado. Entretanto, o fato que mais nos incomoda é a ausência dos 
titulares de créditos subordinados na composição das castas que integrarão 
o comitê e, conseqüentemente, a assembléia realizada para fins de sua 
constituição, eleição e substituição de seus membros. Assim, por exemplo, 
o agente fiduciário não representará os debenturistas titulares de 
debêntures subordinadas, o que não se justifica à luz da boa construção 
jurídica.191 

 

De qualquer sorte, o legislador deixou a critério dos credores a constituição do 

Comitê, o que poderá facilitar os trabalhos na assembléia-geral de credores, mas 

                                                 
190 TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de. Disposições Preliminares In: TOLEDO, Paulo F. C. 

Salles, ABRÃO, Carlos Henrique (Coord.). Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e 
Falência. São Paulo: Saraiva, 2005. p.68 

191 CAMPINHO, Sérgio. Op, cit. p. 91/92. 
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para isso deverá a jurisprudência solucionar o impasse criado pelo conflito entre os 

artigos acima citados. 

É bem verdade que, devido à falta de remuneração prevista na lei para os 

membros do Comitê de Credores192, poderá ser dificultada sua instalação, mormente 

possam o administrador e o próprio juiz substituírem este órgão em suas atribuições 

193, entretanto, suas atribuições previstas na lei, serão de extrema valia para a 

condução da recuperação judicial. 194       

Por fim, é curial informar que os impedimentos legais aplicáveis ao 

administrador judicial serão observados quando da constituição do Comitê de 

Credores e, caso esteja presente algum impedimento, deverá ocorrer a substituição 

do impedido.195    

 

5.2 – O PESO DO VOTO DO CREDOR.  

 

As decisões tomadas na assembléia pelos credores possuem duas regras 

distintas para a valoração de votos196. A primeira refere-se a uma regra geral, 

segundo a qual o voto do credor será proporcional ao valor de seu crédito, quando a 

assembléia deliberar sobre a constituição do Comitê de Credores, a escolha de seus 

membros e sua substituição, o pedido de desistência da recuperação, o nome do 

gestor judicial, a adoção de outras modalidades de realização do ativo e qualquer 

matéria que possa afetar os interesses dos credores, seja na falência ou na 

                                                 
192 Cf. art. 28 
193Cf. art. 28 
194 Cf. art.27 
195 Cf. art. 30 caput e § 2 º  
196 Cf. art. 38 caput 
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recuperação. A segunda regra é exceção, onde será levado em consideração o voto 

por cabeça, quando o assunto for sobre a deliberação sobre o plano de recuperação 

judicial (art. 35, I, a). Neste caso, a contagem do voto dos titulares de créditos 

trabalhistas é pessoal entre os presentes na assembléia (voto por cabeça), fugindo 

da regra geral onde o peso do voto dos credores é na proporção de seus créditos197. 

Importante ressaltar que o quorum de aprovação das decisões dos credores 

em assembléia seguirá regras próprias as quais serão analisadas adiante. Por ora, 

trata-se apenas do peso do voto do credor 198. 

O crédito em moeda estrangeira deverá ser convertido para a moeda 

nacional, a fim de enquadrar-se no sistema proporcional de seus votos 199, na data 

da realização assembléia; entretanto, na falência, a conversão do crédito dar-se-á 

pela cotação do dia da decisão que a decretou (art. 77). 

Todos os credores do devedor poderão participar da assembléia-geral, mas 

estão legitimados a votar somente aqueles arrolados no quadro-geral de credores 

pelo administrador judicial. Contudo, é certo que, em diversos momentos, tanto na 

recuperação judicial ou falência, pode ocorrer o conclave, sem que ainda haja um 

quadro-geral de credores homologado pelo juiz como, por exemplo, no caso de 

decretação da falência e o juiz determinar a convocação da assembléia para a 

constituição do Comitê de Credores ( art. 99, inciso XII). 

Diante das situações hipotéticas que poderão ocorrer sem que haja ainda 

uma definição no quadro-geral de credores, prevê a lei 200 que, na falta dele, terão 

direito a voto os credores constantes da relação apresentada pelo administrador (art. 

                                                 
197Cf. Parte final do caput do art. 38. 
198 Cf. arts. 38, 42, 45 e 145. 
199 Cf. art. 38, parágrafo único. 
200 Cf. art. 39 caput. 
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7 § 2º) e ainda, na ausência desta, na relação nominal apresentada pelo devedor 

nos casos de recuperação judicial (incisos III e IV do art. 51), ou pelo falido em 

cumprimento ao determinado na sentença que decretou a falência, ( inciso III  do art. 

99) ou ainda, no pedido de autofalência (inciso II do art. 105) 201.  

Vale mencionar que o direito de voto concedido ao credor com base na lista 

de credores apresentada pelo administrador judicial, mas ainda não homologada 

pelo juiz, poderá trazer alguns problemas para a assembléia-geral, pois 

eventualmente, um credor que esteja na lista, apresentando-se como tal, mas que 

posteriormente se verifique não ter direito a voto, decidirá uma questão importante 

na recuperação judicial, ocasionando prejuízos às partes legitimamente 

interessadas; todavia, a intenção do legislador é a de dar a maior celeridade 

possível ao andamento da assembléia, mesmo sabendo que eventuais problemas 

possam ocorrer.       

 Situação semelhante passou a Varig S/A, que em uma determinada 

assembléia-geral de credores, reunida para tratar da alteração do plano de 

recuperação judicial, a fim de vender a companhia em leilão para um outro 

investidor, quase teve sua falência decretada, diante da rejeição à proposta por 

parte de um credor não detentor do direito de voto, o que fez a Justiça do Rio anular 

o voto de 17 sociedades ligadas à General Electric Capital Aviation Service, com 

base em denúncias apresentadas pela VarigLog, sociedade que adquiriu em leilão a 

companhia em recuperação judicial. Segundo consta da reportagem, o Juiz da 8ª 

Vara Empresarial do Rio de Janeiro, responsável pelo processo de recuperação da 

                                                 
201 BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Op, cit. p. 120. 
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Varig, anulou os votos por haver uma afirmação acompanhada de provas nos autos, 

de que parte dos credores que votaram não eram detentores de créditos.202 

Ainda com relação aos legitimados a votar, determina a lei que poderão votar 

também os que estiverem formalmente habilitados na data da realização da 

assembléia, os admitidos ou alterados por decisão judicial, bem como aqueles que, 

embora não habilitados, tenham obtido determinação de reserva de importâncias, a 

menos que sejam retardatários. Existe também a possibilidade de voto do credor 

que obteve provimento favorável em recurso de agravo, referente à impugnação de 

seu crédito.203 

Os credores retardatários, excetuando-se os trabalhistas, que tenham obtido 

reserva de importâncias, por não terem observado o prazo legal, perdem o direito de 

voto na assembléia em caso de recuperação judicial; mas, na falência, desde que 

haja sido homologado o quadro-geral de credores, contendo o crédito retardatário 

antes da realização da assembléia-geral, o credor não perderá este direito (art. 10      

§§ 1º e 2º).  

O legislador tratou de forma distinta o direito de voto dos credores 

retardatários nos processos de recuperação judicial e falência. Sem qualquer 

justificação plausível, o credor retardatário da falência leva nítida vantagem em 

relação ao da recuperação judicial, e que deveria ser o contrário, porque na 

recuperação judicial, a participação dos credores em assembléia para decidir o 

futuro do devedor é muito mais importante do que na falência, levando-se então, a 

                                                 
202 LAGE, Janaina. Juiz anula voto e Varig vai a leilão amanhã. Folha de S. Paulo, São Paulo, 19 de 

julho de 2006. Dinheiro, p.B5. 
203 Art. 17. Da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo. 
     Parágrafo único. Recebido o agravo, o relator poderá conceder efeito suspensivo à decisão que 

reconhece o crédito ou determinar a inscrição ou modificação de seu valor ou classificação no 
quadro-geral de credores para fins de exercício de direito de voto em assembléia-geral. 
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um tratamento desigual entre estes institutos, além de fugir também aos princípios 

norteadores da recuperação judicial, previsto no art. 47. 

Sérgio Campinho, não vê com bons olhos tal discriminação, tecendo severas 

críticas a este artigo: 

Em face dos métodos de interpretação lógico, racional e sistemático, além 
do tratamento isonômico que se impõe, extraímos a seguinte inteligência 
dos dispositivos em apreço: tanto na falência, como na recuperação, os 
credores retardatários, deles excetuados tão-somente os titulares de 
créditos derivados da relação de trabalho, não terão direito de voto na 
assembléia-geral de credores, salvo se, na data de sua realização, já 
houver sido homologado o quadro-geral de credores, contendo o crédito 
retardatário. Não é razoável impor ao credor retardatário uma pena 
desproporcional na recuperação judicial, pelo fato de sua habilitação a 
destempo, privando-o do direito de votar quando já admitido no quadro-
geral de credores, ao passo que no processo de falência igual providência 
não é observada. Não há, pela diversidade dos procedimentos falimentares 
e recuperatório, neste particular, nada que justifique o tratamento 
discriminatório e não proporcional.204 

  

Caberá então, ao credor retardatário prejudicado, utilizar-se dos recursos 

cabíveis, a fim de proteger o seu direito de votar da assembléia-geral de credores, 

que tem enorme importância para ele. Com a palavra os magistrados! 

Também não terão direito a voto e não serão considerados, para fins de 

verificação do quorum de instalação e de deliberação nos processos de recuperação 

judicial, os titulares de créditos anteriores ao pedido de recuperação judicial, desde 

que o plano não altere as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, 

até mesmo no que diz respeito aos encargos.205  

Este impedimento poderá afetar inclusive classes inteiras de credores, como 

por exemplo, se o plano estabelecer a alienação de estabelecimento e a venda 

parcial de bens (art. 50, VII e XII), causando prejuízos a alguma classe ou credor, 

                                                 
204 CAMPINHO, Sérgio. Op. cit. p. 86. 
205 Cf. art. 45 § 3º e art. 49 § 2º. 
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que ficará impedido de votar na aprovação deste plano, pelo fato de seu crédito não 

ter sido modificado, tendo, no máximo, o direito de fazer a objeção. 

Outros credores impedidos de votar são aqueles previstos no art. 49 §§ 3º e 

4º, que não se submeterão aos efeitos da recuperação judicial, bem como as 

pessoas físicas e jurídicas previstas no art. 43 e seu parágrafo único. 

Em nome de uma estabilidade das deliberações da assembléia-geral de 

credores, embora de legalidade suspeita, prevê a lei impossibilidade de invalidação 

do conclave, mesmo que decisão judicial posterior reconheça a inexistência do 

crédito, acarretando a sua exclusão; ou o retifique aumentando-o ou reduzindo-o, ou 

altere sua classificação, tudo isso também em nome da celeridade do processo, a 

fim de evitar que o mesmo fique parado à espera de uma invalidação para repetir os 

atos invalidados 206.  

Todavia e com certa contradição, caso haja invalidação de deliberação da 

assembléia, os direitos dos terceiros de boa-fé serão resguardados, respondendo os 

credores pelos prejuízos comprovados decorrentes da aprovação da deliberação, 

com dolo ou culpa 207.  

Certamente, a celeridade processual não pode retirar dos credores um direito 

constitucionalmente assegurado, que é a proteção contra ameaça ou lesão a 

direito208, devendo os mesmos utilizarem todas as medidas preventivas, a fim de 

evitar danos maiores.    

Jorge Lobo, com muita propriedade, comenta este parágrafo da seguinte 

forma: 

                                                 
206 Cf. art. 39 § 2º  
207 Cf. art. 39 § 3º 
208 Cf. art. 5º, inciso XXXV, da CF/88.  
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No caso de nulidade da decisão assemblear decorrente de vício de 
convocação, instalação e deliberação ou decorrente de dolo, erro essencial, 
simulação, fraude, falsidade ou qualquer outra causa de invalidade dos 
negócios jurídicos (arts 138 e segs do CC), os direitos e interesses dos 
terceiros de boa-fé serão respeitados, sem prejuízo da ação que couber 
contra os que participaram do pleito e agiram com culpa ou dolo (art. 39, § 
3º), esclarecendo ainda que a  deliberação que decorrer do chamado” voto 
comprado” ou “voto cantado” é anulável por vício substancial.209 

 

Muito controvertida e de duvidosa constitucionalidade é a proibição de 

provimento liminar, de caráter cautelar ou antecipatório dos efeitos da tutela, para 

suspender ou adiar a realização da assembléia-geral de credores, em função de 

pendência de discussão acerca da existência, da quantificação ou da classificação 

de créditos, prevista no art. 40, pois afronta o princípio constitucional acima 

mencionado, na medida em que o ponto controvertido pode influenciar no resultado 

da deliberação. 

Jairo Saddi interpreta da seguinte forma o artigo em comento: 

Enquanto se entende a preocupação de avançar nas providências 
operacionais, não pode uma lei afastar da apreciação do Poder Judiciário 
lesão ou ameaça da lesão a que determinados credores possam estar 
sujeitos. Essa é uma típica provisão que não deveria estar contida na lei. Já 
a matéria de concessão de provimento liminar ou de caráter cautelar é 
rígida matéria processual contida no Código de Processo Civil, e uma lei 
como a falimentar não teria o condão de alterá-la.210 

 

Manoel Justino Bezerra Filho entende que o art. 40 padece de 

inconstitucionalidade, devendo ser objeto do devido trato jurisprudencial, afirmando 

ainda a insustentabilidade deste artigo, assim como os vícios dos §§ 2º e 3º do art. 

39 211.  

                                                 
209 LOBO, Jorge. Op. cit. p 96 e nota 26. 
210 SADDI, Jairo. Op. cit. p. 216. 
211 BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Op. cit. p. 123. 
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Diferentemente de outros autores, Jorge Lobo não vislumbra 

inconstitucionalidade na norma acima citada, esclarecendo o seguinte: 

Na hipótese de haver sido interposto agravo da decisão judicial sobre 
habilitação tempestiva ou retardatária ou impugnação, se o relator 
conceder-lhe efeito suspensivo, para determinar, em provimento liminar, a 
inclusão do crédito, a modificação de seu valor ou nova classificação, o 
credor, beneficiado com a liminar, poderá participar da assembléia geral e 
votar (art. 17, parágrafo único), mas não suspendê-la ou adiá-la.212 

 

À guisa das orientações doutrinárias, não se pode deixar de criticar tal norma 

legal, sob pena de comprometer o ordenamento processual civil nacional, embora a 

nova lei de recuperação de empresas e falências possua um procedimento próprio, 

mas esteja supletivamente fundada nas fontes da lei adjetiva (art. 189). 

Desta forma, não se pode olvidar que o impedimento ao ajuizamento de 

ações cautelares preventivas de proteção aos interesses dos credores afronta, além 

de direitos assegurados constitucionalmente, também a norma processual civil 213, 

que garante àqueles sujeitos um dano iminente, um provimento jurisdicional célere e 

efetivo, sem a necessidade de aguardar as delongas processuais que acabam 

comprometendo a credibilidade do judiciário. 

Portanto, apesar da especialidade da nova lei falimentar, ela não guarda 

hierarquia superior à lei adjetiva, muito menos poderá se sobrepor  à Carta Magna, 

deixando então, aos preclatos julgadores buscarem, no sentido da lei, a melhor 

solução para estes casos.  

 

 

                                                 
212 LOBO, Jorge. Op. cit. p. 97. 
213 Cf.arts 796 e seguintes do CPC. 
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5.3 - APROVAÇÃO DA PROPOSTA NA ASSEMBLÉIA GERAL DE 

CREDORES. O QUORUM DE VOTAÇÃO. 

 

Tal qual o peso do voto dos credores, o quorum de votação na assembléia-

geral também segue regras diferentes, conforme a matéria a ser tratada, podendo 

adotar um sistema misto em que será necessária a maioria dos créditos e o voto por 

cabeça. 

O legislador brasileiro, inspirado nas leis passadas, optou nesta lei resolver os 

problemas dos credores sempre em decisão assemblear, embora seja ela um órgão 

facultativo. 

O Decreto-Lei nº 7.661/1945 fugiu a esta regra e praticamente aboliu o 

sistema de deliberação em assembléias, deixando nas mãos do judiciário a sorte do 

devedor em crise. 

Assim, na atual legislação, retomando o sistema de deliberação em 

assembléias, sistema já adotado pela Lei de Sociedades por Ações 214 e também, 

agora acolhido no Código Civil para as sociedades limitadas, a aprovação de 

assuntos ligados a recuperação judicial será, sempre que necessário, decidida no 

conclave, com a diferença da necessidade de haver maioria de créditos e de 

credores em alguns desses assuntos. 

A regra geral para aprovação de proposta levada à deliberação deverá ser 

feita pelos credores que representem mais da metade do valor total dos créditos 

presentes à assembléia-geral 215. 

                                                 
214 Cf. Lei nº 6.404/76. 
215 Cf. art. 42 caput primeira parte. 
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Com isso, significa dizer que há um princípio majoritário para aprovação de 

assuntos que não estejam ligados à aprovação, modificação ou rejeição do plano de 

recuperação judicial, a composição do Comitê de Credores e também na forma 

alternativa de realização do ativo, pois nestes casos, não será adotado o sistema 

comum acima mencionado.216 

Esse princípio majoritário, surgido no direito medieval, baseia-se na idéia de 

que quod maior pars facit, totum facere videtu, isto é ”nas decisões em colegiado, há 

equiparação da maioria à totalidade“ 217, portanto, quando a assembléia for 

convocada para tratar, por exemplo, da convolação da recuperação judicial em 

falência (art. 73, I), bastará que os credores, representando a metade mais um dos 

créditos, decidam pela falência, e que o juiz deverá decretá-la em razão da decisão 

ocorrida no conclave. 

Observe-se que cada credor, dentre as classes previstas no art. 41, e de 

acordo com o valor proporcional de seu crédito, necessitam apenas de uma maioria 

simples dos presentes à assembléia, para tomar tal decisão de fundamental 

importância para o devedor. 

Vale destacar também, que o credor trabalhista, mesmo que seu crédito 

exceda a 150 salários mínimos, não perderá sua condição de votar pela classe I 

prevista no art. 41, embora, na falência, ele seja considerado quirografário (art. 83, 

VI, c), isto porque, se o legislador desejasse que tal fato ocorresse, faria a ressalva 

que foi feita para os credores com garantias reais, que votam pela classe II até o 

limite do valor do bem gravado e com a classe III do art. 41, pelo restante do valor de 

seu crédito. Portanto, na recuperação judicial, o credor titular de crédito derivado da 

                                                 
216 Cf. art. 42 parte final. 
217 LOBO, JORGE. Op.cit. p. 99, nota 31. 
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legislação do trabalho, ou decorrentes de acidentes de trabalho não perderá esta 

condição, mesmo que seus valores ultrapassem o teto máximo previsto para a 

falência, pois esta não foi a intenção do legislador. 

De toda sorte, o que irá prevalecer também, no caso da regra geral para 

aprovação, e até mesmo independentemente da classe a qual pertença o credor, é o 

quorum de metade mais um dos créditos presentes na assembléia-geral de 

credores. 

Como critério especial, em três situações excepcionais o legislador entendeu 

diferenciar, pela sua importância, os destinos da recuperação do devedor em crise. 

A primeira relaciona-se com a constituição do Comitê de Credores, órgão 

facultativo, conforme visto na seção anterior, que representa os interesses dos 

credores, através de representantes escolhidos por eles em assembléia. Neste caso, 

o quorum de aprovação para sua constituição levará em conta o voto favorável de 

mais da metade de qualquer das classes de credores presentes à assembléia geral, 

sendo que, cada classe escolherá o seu representante e somente seus membros 

poderão votar 218. Tem-se então, uma votação dentro de cada classe para a escolha 

do representante e de seus suplentes, fugindo à regra geral para a aprovação de 

outras deliberações. 

O segundo critério que foge ao sistema ordinário de votação é para a adoção 

da forma alternativa de realização do ativo, durante o processo de falência 219, que 

levará em conta não a maioria dos créditos presentes, mas sim, o quorum de dois 

terços dos créditos presentes ao conclave. 

                                                 
218 Cf. art. 44. 
219 Cf.art. 46.  
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Se dentre as formas para a realização do ativo, prevista na lei nos casos de 

falência, os credores optarem por escolher outra forma de venda dos bens, será 

necessária a aprovação da proposta em assembléia e, somente com o percentual 

acima exposto, será autorizada outra forma de venda dos bens do falido, optando o 

legislador por critério de quantidade maior de credores para aprovar tal venda. 

Interessante observar que, na lei anterior, havia disposição semelhante à 

presente220, mas que, praticamente, não foi utilizada durante o tempo de vigência 

daquela lei, caindo em desuso talvez pela dificuldade de se reunir os credores em 

assembléia para deliberarem sobre este assunto.  

Por fim, a terceira forma excepcional de aprovação prevista, e sem sombras 

de dúvidas a mais importante, refere-se à aprovação, modificação e rejeição o plano 

de recuperação judicial apresentado pelo devedor. 

Se a convocação da assembléia for para deliberar sobre este assunto, 

estabeleceu o legislador um quorum super diferenciado, com um sistema de dupla 

maioria e um sistema de voto por cabeça.221 

O plano de recuperação deverá ser aprovado por todas as três classes de 

credores do art. 41, entretanto, dentro de cada classe, haverá uma votação 

específica para saber se os credores daquela classe concordam com o plano de 

recuperação judicial apresentado pelo devedor. 

O sistema de dupla maioria para deliberação da proposta do plano de 

recuperação será adotado para os credores da classe II (credores com garantia real) 

e credores da classe III (credores quirografários, com privilégio especial, geral e 

                                                 
220 Cf. art. 123 do Decreto-Lei n º 7.661/1945. 
221 Cf. art. 45 caput. § § 1º, 2º e 3º 
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subordinados), exigindo-se um quorum de mais da metade do valor total dos créditos 

presentes, igual a regra geral de aprovação, e cumulativamente, a maioria simples 

dos credores.  

Portanto, na hipótese de deliberação sobre do plano de recuperação judicial, 

deverá haver a aprovação dentre as classes II e III, sendo que será levado em conta 

a maioria dos créditos presentes (maioria do capital) e maioria dos credores 

presentes na assembléia-geral (maioria das pessoas). 

Já em relação aos titulares de créditos derivados da legislação do trabalho, ou 

decorrentes de acidente de trabalho, votam eles pela classe I, que diferentemente, 

só levará em consideração a maioria simples daquelas pessoas presentes ao 

conclave, pouco importando, neste caso, qual o valor de seu crédito. É o chamado 

voto por cabeça, que considerará apenas, a presença dos credores que se 

encontrarem na assembléia convocada para este fim, sendo considerada aprovada 

a proposta dentro desta classe, se a maioria simples aprovar o plano. 

Chama-se atenção para o fato de na hipótese prevista de convocação de 

assembléia-geral de credores com base no art. 35, I, a, o devedor deverá ter uma 

posição favorável à sua proposta em todas as classes de credores, sendo certo que 

cada classe fará uma votação interna, para somente depois se juntar às demais e 

verificar se houve consenso pois, caso contrário, o plano será rejeitado com a 

conseqüente decretação da falência do devedor pelo juiz, sendo que o texto legal 

fica vinculado a essa decisão dos credores 222, exceto se conseguir a aprovação do 

plano, mediante uma outra possibilidade prevista no § 1º do art. 58, que será adiante 

explorada. 

                                                 
222 Cf. art. 56 § 4º. 
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6 – EXAME DE LEIS ESTRANGEIRAS SOBRE RECUPERAÇÃO DE 

EMPRESAS. 

 

Nas legislações estrangeiras, o tratamento dispensado ao devedor e seus 

credores em caso de recuperação da atividade empresarial, procura mitigar o poder 

do juiz com a autonomia dos credores, visto que o abuso do direito também consiste 

em um problema de enorme conseqüência no soerguimento do devedor; assim,a 

solução nem sempre está em acatar, de maneira passiva, o que os credores 

deliberarem no conclave. 

Na Argentina, por exemplo, a Lei nº 24.522 de 20.07.1995 – Ley de 

Concursos y Quiebras – tem no Título II - Concurso preventivo – os capítulos 

referentes à recuperação de sociedades. Neste concurso preventivo, após o juiz 

declarar a sua abertura, indicando o nome do devedor e, em alguns casos, os dos 

sócios de responsabilidade ilimitada, designará uma audiência para a escolha do 

síndico, entre outras providências 223. O devedor deverá apresentar uma proposta de 

acordo a seus credores, depois da concessão de um prazo, que não poderá ser 

superior a 60 dias, contados da decisão judicial sobre as categorias de credores.224 

Essa proposta deverá ser aprovada pela maioria dos credores, em se 

tratando de titulares de créditos quirografários, pela maioria absoluta de credores 

                                                 
223

 Art. 14.--Resolución de apertura. Contenido. Cumplidos en debido tiempo los requisitos legales, el 
juez debe dictar resolución que disponga:  
1. La declaración de apertura del concurso preventivo, expresando el nombre del concursado y, en su 
caso, el de los socios con responsabilidad ilimitada.  
2. La designación de audiencia para el sorteo del síndico.  
3. [.....] 
224 Cf. arts. 41, 42 e 43 da Lei nº 24.522/95. 
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titulares de créditos privilegiados (não quirografários), que representem dois terços 

dos créditos totais e pela unanimidade dos credores com privilégio especial.225   

 Caso o devedor não atinja os percentuais exigidos pela lei, de acordo com as 

respectivas categorias, realizada a votação em audiência especialmente designada 

para deliberar sobre a proposta de acordo, o juiz deverá decretar a quebra da 

sociedade. 

Todavia, no caso da lei argentina, o legislador optou por conceder a certos 

tipos de sociedades que não tenham obtido o quorum necessário para a aprovação 

do acordo preventivo, uma outra oportunidade, a fim de evitar a falência de 

sociedades, de fundamental importância para a economia deste país. 

Desta feita, pensando também que possa ocorrer algum abuso por parte de 

credores que não desejam a recuperação de uma determinada sociedade, o 

legislador argentino, preocupado com aquelas sociedades de grande importância 

para sua economia, tratou de conceder às sociedades de responsabilidade limitada, 

sociedade por ações, cooperativas e sociedades em que o Estado nacional, 

provincial ou municipal sejam parte, uma nova oportunidade, quando estas 

sociedades não obtiverem as conformidades necessárias dos credores para realizar 

o acordo preventivo proposto. Assim, não será declarada a quebra, por enquanto, 

dessas sociedades, abrindo-se um prazo para que, credores ou terceiros 

interessados, façam oferta pela sociedade. Não obtendo nenhuma proposta para a 

aquisição das sociedades em comento, será declarada a quebra, todavia, havendo 

inscritos, deverão eles apresentarem as propostas e contar com a aprovação dos 

                                                 
225 Cf. arts. 45, 46 e 47 da Lei nº 24.522/95. 
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credores anteriormente citados, podendo estes impugnar a decisão que concedeu o 

acordo preventivo.226   

Verifica-se, na legislação argentina, que a preocupação com a preservação 

das sociedades existe, tendo o juiz poderes para evitar a falência de certas 

sociedades de grande importância para a economia do país, mesmo que elas não 

tenham obtido a aprovação da proposta de acordo, concedendo-se a elas uma nova 

oportunidade, através de mecanismos diferenciados, tudo com o objetivo de 

preservação e manutenção dos empregos e das receitas advindas das sociedades, 

sempre visando a sua função social. 

A lei concursal espanhola - Lei nº 22, de 09 de julho de 2003, modificada pela 

Lei nº 36, de 11 de novembro de 2003 – tem como ponto de destaque no seu Título 

V, uma proposta de convênio (acordo), celebrado entre devedor e credores durante 

o processo de insolvência, com amplos poderes e atribuições do juiz.  

O convênio é uma fase da lei concursal que fomenta uma série de medidas 

orientadas a alcançar a satisfação dos credores, através de um acordo contendo um 

negócio jurídico, em que a autonomia de vontade das partes goza de uma grande 

amplitude.227    

Entre as medidas adotadas para facilitar a solução do concurso de credores – 

equivalente à falência no direito brasileiro - destaca-se a admissão de uma proposta 

                                                 
226 Cf. Art. 48 da Lei nº 24.522/95. 
227 Artículo 99.Requisitos formales de la propuesta de convenio.  
1. Toda propuesta de convenio, que podrá contener distintas alternativas, se formulará por escrito y 
firmada por el deudor o, en su caso, por todos los acreedores proponentes, o por sus respectivos 
representantes con poder suficiente. De las propuestas presentadas se dará traslado a las partes 
personadas. Cuando la propuesta contuviera compromisos de pago a cargo de terceros para prestar 
garantías o financiación, realizar pagos o asumir cualquier otra obligación, deberá ir firmada, además, 
por los compromitentes o sus representantes con poder suficiente. 
2. Las firmas de la propuesta y, en su caso, la justificación de su carácter representativo deberán 

estar legitimadas. 
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antecipada de acordo, que o devedor pode apresentar, junto com a sua solicitação 

para a declaração de concurso voluntário, ou quando se tratar de concurso 

necessário228 (caso em que o devedor, por causa de cessação de pagamentos a 

credores, deva requerer a declaração de sua insolvência), bastando que haja 

expirado o prazo de habilitação de créditos, acompanhados da adesão de credores 

cujos créditos superem a quinta parte do passivo apresentado pelo devedor, para 

que o processamento da proposta seja admitido. O juiz indeferirá o pedido se a 

proposta não alcançar a proporção exigida, bem como se houver alguma infração 

legal no seu conteúdo ou o devedor estiver incurso em alguma proibição, 

destacando que, desse pronunciamento, não caberá qualquer recurso, pois trata-se 

apenas de decisão que admite ou não o processamento do acordo. 229 

 Esta proposta antecipada permite a aprovação judicial do acordo durante a 

fase comum do concurso, com uma enorme economia de tempo e dinheiro. 

Podem apresentar a proposta de acordo o devedor e os credores. A proposta 

de acordo antecipado, se não for aprovada por não alcançar as adesões 

                                                 
228 Cf. art. 104 da lei concursal espanhola 
229

 Artículo 106.Admisión a trámite.  
1. Para su admisión a trámite, la propuesta deberá ir acompañada de adhesiones de acreedores 
ordinarios o privilegiados, prestadas en la forma establecida en esta Ley y cuyos créditos superen la 
quinta parte del pasivo presentado por el deudor.  
2. Cuando la propuesta anticipada de convenio se presentara con la solicitud de concurso voluntario o 
antes de la declaración judicial de éste, el juez resolverá sobre su admisión en el mismo auto de 
declaración de concurso.En los demás casos, el juez, dentro de los tres días siguientes al de 
presentación de la propuesta anticipada de convenio, resolverá mediante auto motivado sobre su 
admisión a trámite.En el mismo plazo, de apreciar algún defecto, el juez lo notificará al concursado 
para que en los tres días siguientes a la notificación pueda subsanarlo. 
3. El juez rechazará la admisión a trámite cuando las adhesiones presentadas en la forma establecida 
en esta Ley no alcancen la proporción del pasivo exigida, cuando aprecie infracción legal en el 
contenido de la propuesta de convenio o cuando el deudor estuviere incurso en alguna prohibición. 
4. Contra el pronunciamiento judicial que resolviere sobre la admisión a trámite no se dará recurso 
alguno. 
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necessárias, e o concursado (devedor) não requerer a liquidação de seu patrimônio, 

poderá ser mantida pela junta de credores.230 

O conteúdo das propostas de acordo poderá consistir em remissão parcial ou 

moratória, ou acumular ambas, sendo que as primeiras não podem exceder a 

metade do valor de cada crédito quirografário e nem a segunda ultrapassar cinco 

anos, a partir da aprovação do convênio, ressalvados casos especiais de empresas 

de grande importância para a economia, que apresentem proposta de convênio 

antecipado, quando o juiz poderá ampliar esses prazos. Pode ainda conter a 

proposta de acordo formas alternativas para todos os credores ou para uma ou 

várias classes, incluindo ofertas de conversão de créditos em ação, participações ou 

cotas sociais, ou em créditos participativos 231. 

Tendo como finalidade a conservação da atividade profissional dos 

empresários em processo de insolvência (concursal), tem o devedor, através do 

acordo, a oportunidade de sair da crise financeira em que se encontra e continuar a 

atividade que se considera viável, em benefício dos trabalhadores, credores e do 

próprio devedor. 

Todavia, deverá o convênio vir acompanhado da proposta de um plano de 

viabilidade da empresa em crise. Após o despacho de processamento do pedido de 

acordo, para obter a sua aceitação perante os credores, a lei espanhola determina 

um quorum em que a lei prima pelo menor sacrifício dos credores, reduzindo a 

maioria a uma parte relativa do passivo ordinário. Desta forma, para se obter a 

aceitação do acordo pela junta de credores, e também pela proposta antecipada 

                                                 
230 Cf. arts. 110 e 113 da lei concursal espanhola. 
231

 Cf. art. 100 da lei concursal espanhola. 
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feita pelo devedor, serão necessários votos favoráveis de, pelo menos, a metade do 

passivo ordinário do devedor em concurso. Se a proposta consistir em pagamento 

integral dos créditos ordinários não superior a três anos, bem como a quitação 

imediata de, no mínimo, vinte por cento dos créditos ordinários vencidos, basta que 

vote a favor do convênio uma porção do passivo, superior àqueles que votaram 

contra.232   

Podem opor-se à aprovação judicial do acordo, no prazo de 10 dias, a contar 

da aceitação pela junta de credores, o administrador concursal, os credores que não 

participaram da junta, ou aqueles que foram ilegitimamente privados de votar ou 

votaram contra a proposta de acordo aceita pela maioria, assim como os credores 

que não tiverem a ela aderido, além do próprio devedor que não formulou proposta 

aceita pela junta de credores, por preferir a sua liquidação. 

Se o juiz acatar a oposição, poderá tomar quantas medidas cautelares 

entender necessárias para evitar a demora da tramitação da oposição como, por 

exemplo, determinar o início do convênio aceito, mesmo sob condição provisória.233   

A aprovação do acordo e o seu cumprimento, encerra o concurso de 

credores, uma vez que o devedor demonstrou ter meios de se recuperar da crise 

financeira que lhe afetava. 

Insta a dizer que a lei espanhola tem um tratamento bem peculiar ao devedor 

insolvente, pois o processo poderá ser aberto voluntariamente por ele, ou ser 

necessária sua abertura pelo mesmo ou pelos credores, caso o devedor não o 

requeira. O devedor poderá apresentar proposta de acordo com os credores, ou até 

mesmo estes, se não houver tal proposta, poderão fazê-la em nome do devedor.  

                                                 
   232  Cf. art. 124 da lei concursal espanhola. 

233 Cf. art. 129 inciso 4 da lei concursal da Espanha. 
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Interessante notar que a aceitação da proposta será feita levando-se em conta o 

passivo do devedor, diferenciando-se de outras legislações, especialmente da 

brasileira. 

Importante também sublinhar os poderes que o juiz tem para conduzir tal 

processo, podendo inclusive, havendo oposição à aprovação da aceitação da 

proposta, determinar o cumprimento do acordo, quando entender procrastinatória ou 

sem fundamento a mesma, tentando evitar que o processo se estenda por demais, 

causando prejuízos aos demais interessados e também ao próprio devedor, o que 

demonstra grande diferença com a legislação brasileira, onde não se exige qualquer 

fundamento ao credor para apresentar objeção ao plano de recuperação 

apresentado pelo devedor, obrigando o juiz a convocar uma assembléia para 

deliberar sobre a aprovação do mesmo.234  

Já o Código de Insolvência e de Recuperação de Empresas de Portugal – 

Decreto-Lei nº 53, de 18 de março de 2004 – em seu art. 1º, expõe o objetivo da lei, 

qual seja: a liquidação do patrimônio do devedor insolvente para repartir o produto 

obtido entre os credores, ou a satisfação destes pela forma prevista num Plano de 

insolvência, que nomeadamente se baseie na recuperação da empresa 

compreendida na massa insolvente. 

Prevê a lei em comento, no seu Título IX, artigo 192, a possibilidade da 

apresentação de um plano de insolvência, após a decretação da sentença de 

insolvência235. Neste plano, que poderá ser apresentado pelo administrador da 

insolvência pelos próprios credores e, é claro, pelo próprio devedor, aviltam-se 

várias hipóteses que vão desde a manutenção da atividade empresarial, como uma 

                                                 
234 Cf. art. 55 da Lei nº 11.101/2005. 
235 Cf. art.192, 1 do Decreto-Lei nº 53 de 18/03/2004. 
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facilitação de pagamentos aos credores, caso prossiga o processo de liquidação do 

devedor 236. 

Na verdade, o legislador português, através de uma única forma de um 

processo especial chamado de insolvência, substituiu os atuais processos de 

recuperação de empresa e de falência, permitindo soluções mais céleres para o 

andamento do processo. 

De acordo com o legislador português, a insolvência não se confunde com a 

falência, tal como atualmente entendida, dado que a impossibilidade de cumprir 

obrigações vencidas, em que a primeira noção fundamentalmente consiste, não 

implica a inviabilidade econômica da empresa, ou a irrecuperabilidade financeira 

postulada pela segunda. 

Importante ressaltar que a lei procura privilegiar a vontade dos credores, pois 

eles comandam todo o processo de insolvência, visto que compete a eles decidir se 

o pagamento de seus créditos será obtido por meio de liquidação integral do 

patrimônio do devedor, nos termos do regime disposto no Código, ou nos termos 

que constem de um plano de insolvência que venham a aprovar, ou através da 

manutenção em atividade e reestruturação da empresa, na titularidade do devedor 

ou de terceiros, nos moldes constantes de um plano. 

Todavia, embora o conteúdo do plano de insolvência seja livremente fixado 

pelos credores, limitando-se o juiz a um controle da legalidade com vista à 

respectiva homologação, é indispensável a intervenção deste no processo 

concursal, já que vige no processo de insolvência português o princípio do 

                                                 
236 Cf. arts 193 e 195 do Decreto-Lei nº 53 de 18/03/2004. 
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inquisitório, que permite ao juiz fundar a decisão em fatos que não tenham sido 

alegados pelas partes.237   

 Deste modo, apresentado o plano de insolvência e sendo este admitido pelo 

juiz, os credores, em assembléia, poderão aprová-lo pelo quorum mínimo de 

instalação de um terço do total dos créditos com direito de voto, segundo a sentença 

de verificação e classificação. A proposta deve ser aprovada por mais de dois terços 

dos votos emitidos, não se considerando, como tal, as abstenções.238 

Chama-se atenção para o fato de que a aprovação do plano de insolvência no 

quorum acima qualificado será tomada em assembléia de credores, designada para 

este fim e com a presença dos credores votantes; entretanto, a lei portuguesa 

ampara de forma diferente as deliberações tomadas no conclave, pois permite a 

reclamação por parte de qualquer credor, ou também pelo administrador, quando 

algum credor votar contra os interesses dos demais e em benefício próprio, podendo 

o juiz tomar as medidas necessárias para corrigir o abuso, o que vem a dar maior 

transparência às decisões realizadas nas assembléias de credores.239 

A lei portuguesa permite às pessoas singulares, não empresários ou titulares 

de pequenas empresas, apresentarem, juntamente com a petição inicial do processo 

de insolvência ou em alternativa à contestação, um plano de pagamentos aos 

credores. O incidente do plano abre caminho para que as pessoas que podem dele 

se beneficiar sejam poupadas de toda a tramitação do processo de insolvência (com 

apreensão de bens, liquidação, etc....), evitem quaisquer prejuízos para o seu bom 

nome ou reputação e se subtraiam às conseqüências associadas à qualificação da 

insolvência como culposa, admitindo-se a possibilidade de o juiz substituir, em certos 

                                                 
237 Cf. art. 11 do Decreto-Lei nº 53 de 18/03/2004. 
238 Cf. art. 212 do Decreto-Lei nº 53 de 18/03/2004. 
239 Cf. art. 78 do Decreto-Lei nº 53 de 18/03/2004. 
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casos, a rejeição do plano por parte de um credor, por uma aprovação, superando-

se uma fonte de freqüentes frustrações de procedimentos extrajudiciais de 

conciliação, que é a da necessidade do acordo de todos os credores.240 

É regulada na lei portuguesa, de modo inovador, a insolvência de pessoas 

casadas em regime de bens, que não seja o de separação. É permitida a coligação 

ativa e passiva dos cônjuges no processo de insolvência. Apresentando-se ambos à 

insolvência, ou correndo contra ambos o processo instaurado por terceiro, a 

apreciação da situação de insolvência de ambos os cônjuges consta da mesma 

sentença e deve ser formulada, conjuntamente por eles, uma eventual proposta de 

plano de pagamentos.241 

São várias as diferenças entre a lei portuguesa e a brasileira, mormente no 

que tange à autonomia concedida aos credores e à atuação do juiz condutor de um 

processo de insolvência. 

No Direito francês, o Code de Commerce, alterado pela Lei nº 2005-845 de 

26/07/2005, prevê três procedimentos referente ao devedor em crise financeira. O 

primeiro é o de conciliação, previsto nos arts. L 611-13 a L 611-15.   

De acordo com o artigo L 611-4, a conciliação é um procedimento que 

beneficia toda e qualquer pessoa jurídica de direito privado e pessoas físicas que 

exercem profissão regulamentada e autônoma, exceto os agricultores aos quais é 

previsto um procedimento especial. 

Para obter a conciliação, equivalente à recuperação extrajudicial brasileira, as 

pessoas acima designadas não podem estar em estado de insolvência, nem 

passando por dificuldades previstas ou não.  

                                                 
240 Cf. arts 235 e 249 do Decreto-Lei nº 53 de 18/03/2004. 
241 Cf. art. 264 do Decreto-Lei nº 53 de 18/03/2004. 
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O devedor que deseja obter este acordo com os credores deve fazer um 

requerimento ao presidente do Tribunal do Comércio, expondo a sua situação e as 

suas necessidades de financiamento. Apresentado o pedido, o presidente do 

Tribunal designa um conciliador, se o devedor não o fizer. O conciliador tem um 

prazo de quatro meses, prorrogável por mais um a pedido dele próprio, para obter 

um acordo entre o devedor e seus principais credores, e que tem como finalidade, 

por fim às dificuldades financeiras do primeiro. 

Durante esse período, o conciliador deve prestar contas da evolução da 

conciliação ao presidente do Tribunal. Se não for possível chegar ao acordo, ele 

informa o fato ao presidente do Tribunal, terminando sua missão e, 

conseqüentemente, o procedimento de conciliação. 

Caso seja obtido o acordo, a pedido das partes, o presidente do Tribunal do 

Comércio atribui força executiva a essa decisão, que não será publicada e nem está 

sujeita a recurso, homologando-a e declarando que o devedor não estava insolvente 

quando o acordo foi concluído. 

A finalidade do acordo é assegurar a continuidade da empresa e não atinge 

os credores não signatários; uma vez homologado, suspende todas as ações e 

demandas dos credores que tenham aderido.  

Antes de o juiz homologar esse acordo, deverá ele ouvir ou intimar o devedor, 

os credores signatários, o conciliador, o Ministério Público e, em se tratando de 

profissional liberal, o seu órgão de classe. Se o devedor entrar em falência ou em 

procedimento de recuperação judicial (sauvegarde), o acordo perderá a sua 

executividade.  
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O segundo procedimento, previsto nos artigos 620 -1 e seguintes do Code de 

Commerce francês é o de sauvegarde, referente à recuperação judicial da legislação 

brasileira. 

O procedimento de sauvegarde pode ser requerido por qualquer pessoa 

jurídica de direito privado e pessoa física, desde que exerça uma atividade 

econômica, inclusive profissionais liberais e agricultores. 

O pedido inicia-se com o requerimento do devedor, justificando estar em 

dificuldades insuperáveis que podem conduzi-lo ao estado de insolvência. Este 

procedimento destina-se a facilitar a reorganização da empresa, a fim de permitir a 

continuidade da atividade econômica, a manutenção do emprego e a apuração do 

passivo. 

No procedimento de sauvegarde, o devedor apresenta um plano de 

recuperação judicial, no qual analisa suas perspectivas de reorganização, em função 

das possibilidades do estado de mercado e dos meios de financiamento disponíveis. 

Ele define as formas de pagamento do passivo e as garantias eventuais para 

assegurar o seu cumprimento. 

O Tribunal do Comércio fixa a duração do plano em, no máximo 10 anos; se o 

devedor for agricultor, poderá durar até 15 anos. 

O terceiro procedimento da lei francesa disciplina o saneamento e a 

liquidação judicial, chamado de redressement.  

Neste procedimento, além do devedor, os credores também poderão requerê-

lo, até 45 dias após a cessação de pagamentos. O devedor pode tentar um acordo 

com os seus credores e, se não for obtido, deverá que requerer sua liquidação 

judicial equivalente a auto-falência no direito brasileiro. 
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Haverá no redressement um período de observação para verificar se o 

devedor tem capacidade de obter financiamentos. Durante esse período, pode haver 

a decretação da falência ou a cessação parcial da atividade. Se for verificado que o 

devedor tem condições de pagar aos credores, o tribunal põe fim ao período de 

observação e a empresa volta ao seu estado normal. 

Em nenhum dos institutos do direito francês (conciliação, sauvegarde e 

redressement), cabe aos credores decidir sobre a concessão do meio preventivo e 

sim, ao juiz. 

Verifica-se assim que, nas legislações examinadas, embora os credores 

detenham a decisão pela continuidade de uma unidade produtiva, é o magistrado 

que tem a decisão final, procurando através dos mecanismos dispostos na lei a seu 

favor, recuperar aquela atividade econômica que possui uma grande função social 

dentro de um certo contexto. 

A legislação brasileira, mesmo tendo avançado neste campo, peca pela 

limitação dos poderes atribuídos ao juiz, visto estar ele vinculado às decisões dos 

credores tomadas em assembléia, quando se tratar de recuperação sobre o plano 

comum. 
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7 – AUTONOMIA DOS CREDORES PARA REJEITAR A PROPOSTA DO 

DEVEDOR E A VINCULAÇÃO DO JUIZ. 

 

Com a apresentação de objeção ao plano de recuperação judicial, oferecida 

por qualquer credor e a partir da designação da assembléia de credores, em um 

prazo máximo de 150 dias, o que for decidido na assembléia-geral será ratificado 

pelo magistrado encarregado de conduzir o processo de recuperação judicial. 

Não se pode olvidar que a decisão, tomada pelos credores reunidos em 

assembléia, servirá para definir o futuro do devedor em crise, mesmo que isto custe 

muito caro a todos aqueles envolvidos no processo de recuperação judicial. 

A atividade do juiz no processo de recuperação, em princípio, cinge-se em 

apenas homologar as decisões tomadas pelos credores reunidos no conclave, com 

apenas algumas exceções. Entre elas, cite-se como exemplo, os casos de 

alterações do plano de recuperação proposto pelo credor com a concordância do 

devedor, mas que impliquem em diminuição de direitos dos credores que não 

compareceram ao conclave, devendo o juiz adotar uma posição ativa e negar que tal 

alteração seja feita, uma vez que acabou por prejudicar os titulares de créditos que 

votariam na assembléia-geral, mas que não compareceram para exercer este seu 

direito. 242     

Todavia, neste caso, observa-se que a autonomia do magistrado está 

amparada na própria lei, portanto sua decisão estará em sintonia com o dispositivo 

legal, inclusive opondo-se até mesmo contra os interesses do devedor que aceitou a 

                                                 
242 Cf. § 3º do art. 56 
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proposta em assembléia, mediante documento escrito, particular ou publico, ou 

através da aposição de sua assinatura na ata dos trabalhos da assembléia-geral. 

Situação diversa e de maior relevância é saber se a decisão da assembléia é 

ou não vinculante para o juiz, quando o plano de recuperação judicial for rejeitado 

pelos credores, ocasião em que deverá o magistrado decretar a falência do devedor, 

independentemente de achar que esse não é o melhor caminho, ao menos por 

enquanto. 

O § 4º do art. 56 coloca o devedor inteiramente nas mãos dos credores para 

definir o seu futuro, pois a lei atribuiu ao magistrado apenas a função homologatória 

do que for decidido na assembléia, devido ao caráter interna corporis típico das 

deliberações assembleares.  

O juiz, na recuperação judicial, como afirmado acima, pela lei exerce uma 

função meramente homologatória das decisões dos credores; o próprio artigo 59 § 

1º deixa bem claro tal assertiva. 243 

A bem da verdade, pela legislação de recuperação de empresas e falências 

vigente, os credores ganharam grandes poderes, diferentemente da lei anterior que 

limitava bastante sua atuação, sendo este o espírito da Lei nº 11.101/2005: dar aos 

credores os destinos do soerguimento do devedor em crise.  

Corroborando com esta afirmação, de que a sentença deverá respeitar a 

vontade dos credores seja ela qual for, basta comparar o plano comum de 

                                                 
243 Art. 59 [.....] 
      § 1º A decisão judicial que conceder a recuperação judicial constituirá título executivo judicial, nos 

termos do art. 584, inciso III do caput da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de 
Processo Civil. 
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recuperação com o plano especial, previsto para as microempresas e empresas de 

pequeno porte.244  

No procedimento especial (plano especial), atendidas as exigências da lei, 

haverá uma sentença judicial impondo aos credores o parcelamento da dívida em 36 

meses, sem oportunidade de discordância quanto a este prazo para pagamento do 

débito, pois o regime é o mesmo da concordata preventiva, prevista no Decreto-Lei 

nº 7.661/1945, uma vez que se trata de recuperação-sentença, em contraposição à 

recuperação-acordo, prevista nos artigos 47 a 69, destinado às macroempresas, 

embora o juiz possa julgar improcedente o pedido, se mais da metade dos titulares 

de créditos quirografários objetarem o plano. 

A partir de uma análise dos dispositivos da lei, chega-se a um ponto que não 

é possível menosprezar, qual seja: se os credores optarem pela rejeição do plano de 

recuperação, deverá o juiz decretar a quebra do devedor, pois assim determina o § 

4º do artigo 56, embora, na doutrina, renomados autores discordem desse 

pensamento. 

Para Sidnei Agostinho Beneti, o artigo 56 § 4º deve ser visto com reservas, já 

que o juiz não deve ficar vinculado à decisão dos credores, expondo ele, da seguinte 

maneira, seu ponto de vista; 

[...] mas não se pode olvidar que questões formais podem merecer controle 
jurisdicional, a mesma forma que situações em que se patenteie 
direcionamento da deliberação assemblear por abuso de direito ou mero 
capricho costumam chamar à incidência o princípio constitucional a 
inafastabilidade da tutela jurisdicional para nulificar a lesão a direito ( CF, 
art. 5º, XXXV); no caso de a objeção fundar-se em motivos absolutamente 
aberrantes, evidentemente infundados, de mero capricho, ou por abuso de 
poder interno na Assembléia, poderá surgir a questão de controle 
jurisdicional – mas essa matéria terá de aguardar a interpretação 
jurisprudencial.245 

                                                 
244 Cf. arts. 70 a 72. 
245 BENETI, Sidnei Agostinho. O Processo da Recuperação Judicial. In:PAIVA,  Luiz Fernando 
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Também comunga do mesmo pensamento Jorge Lobo, o qual entende que 

deverá prevalecer o bom senso, no caso de uma decisão deste porte: 

A meu ver, a interpretação sistemática, teleológica e pragmática, defendida 
nos comentários aos arts. 47, itens 9 e 10, e 58, itens 1 e 2, leva à 
conclusão que o juízo não pode ser privado dos poderes e atribuições que 
lhe são assegurados por norma constitucional e pela LOMAN, nem 
impedido de exercer o controle da legalidade formal e substancial e, 
conforme o caso, o controle de mérito e decidir se a rejeição do plano pela 
assembléia geral de credores: a) atenta contra o interesse público; b) 
encerra indisfarçável fraude; c) importa em violação da LRE etc..., o que 
obrigará o juízo a ir contra a “letra” do art. 56, § 4º, e a não decretar a 
falência.246 

 

Manoel Justino Bezerra Filho, analisando o artigo supra mencionado, conclui 

da seguinte forma: 

O § 4º do artigo 56 estabelece a severa conseqüência de decreto de 
falência, caso o plano seja rejeitado pela assembléia-geral. No entanto –o 
que demonstra que efetivamente o juiz mantém o poder de decisão nos 
autos – o § 1ºdo art. 58, abaixo, prevê situação na qual, mesmo rejeitado o 
plano, ainda assim o juiz poderá conceder a recuperação pretendida pelo 
devedor.247  

 

Para Alberto Camiña Moreira, o pensamento dos autores, acima citados, não 

deve prevalecer, pois assim entende o autor: 

Está entre os poderes da assembléia de credores rejeitar o plano oferecido 
pelo devedor; a rejeição do plano é prerrogativa exclusiva dos credores. 

A nova lei é menos uma lei de recuperação de empresas que uma lei de 
recuperação de crédito; os credores, com toda a legitimidade pretendem 
receber o que lhes é devido, sem compromisso com a recuperação do 
devedor. Embora se espere dos credores o altruísmo decorrente da leitura 
do art. 47, é certo que, se sentirem que a liquidação do ativo (falência) lhes 
será mais vantajosa, optarão por ela.  

Essa opção, por certo fundada em cálculo de maior vantagem econômica, é 
legítima e não pode ser superada pela vontade do juiz, ainda que em nome 
da preservação da empresa. Um das premissas da recuperação é a de que 
o valor a ser recebido pelos credores é maior do que o valor que seria 

                                                                                                                                                         

Valente de Paiva (Coord.). Direito Falimentar e a Nova Lei de Falências e Recuperação de 
Empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 237. 

246 LOBO, Jorge. Op. cit. p. 150. 
247 BEZERRA FILHO. Manoel Justino. Op. cit. p. 167. 
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recebido na falência. E o sacrifício dos credores passa pela vontade ou não 
de adesão ao plano. 

Poder-se-ia imaginar, neste campo, um embate entre a deliberação da 
assembléia e a atuação do juiz. Poderá, em tese, o devedor, não obstante a 
deliberação da assembléia pela rejeição do plano, postular ao juiz a sua 
aprovação. Poderá o juiz examinar esse pleito, em nome da preservação da 
unidade produtiva, de amplo interesse social? 

Já deixamos registrado, de início, que o juiz brasileiro, com a boa vontade 
de preservar a empresa, superou o desenho da concordata preventiva, 
dilatou prazos e acolheu planos de reorganização de empresas, alterando a 
relação débito-crédito sem a previsão legal de poderes para tanto, em nome 
de um alto valor, que é a preservação da empresa, sem, muitas vezes, 
verificação ampla de tal efetiva possibilidade. 

Todavia, a Lei nº 11.101/05 não confere ao juiz tal prerrogativa. A rejeição 
do plano pela assembléia é vinculante para o juiz. Descabe, portanto, 
qualquer possibilidade de desprezo à vontade dos credores de rejeição do 
plano. Rejeitar o plano é papel conferido exclusivamente à assembléia; 
declarar a falência é ato exclusivamente judicial. Ao receber a ata da 
assembléia, contendo a decisão de rejeitar o plano o juiz deve prolatar a 
sentença declaratória da falência, atendidos os requisitos do art. 88. A 
declaração de falência é conseqüência imediata da decisão da assembléia 
de rejeição do plano. Não há outro caminho procedimental a ser seguido. 

Uma das grandes inovações da nova lei é a de trazer os credores para o 
centro do processo concursal; eles que estiveram afastados dos processos 
em praticamente todo o século XX. O aprendizado, por certo, não será fácil; 
mas também é certo que eles não podem ser afugentados por decisão 
judicial que lhes supere a vontade legitimamente expressada na 
assembléia. A ser assim, ter-se-ia uma decisão judicial a contrariar a ratio 
legis, que é de outorgar aos credores a mais ampla possibilidade de 
deliberar sobre o sacrifício que poderão ter.248 

 

As divergências sobre o tema irão prevalecer durante muito tempo, pois a lei 

é recente e a jurisprudência ainda não se manifestou sobre o assunto; de toda 

maneira, o credor possui a palavra final, que será tomada na assembléia-geral.  

A única possibilidade prevista na lei de o juiz não decretar a quebra, caso 

uma das classes de credores do art. 41 rejeite o plano, encontra-se prevista no art. 

                                                 
248 MOREIRA, Alberto Camiña. Poderes da Assembléia de Credores, do Juiz e Atividade do Ministério 

Público. In:PAIVA,  Luiz Fernando Valente de Paiva (Coord.). Direito Falimentar e a Nova Lei de 
Falências e Recuperação de Empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 257. 
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58 § 1º 249, podendo ele deferir a recuperação judicial, a partir de um quorum 

diferenciado. 

Desta maneira, o plano de recuperação será imposto aos credores que o 

rejeitaram, mas para isso deverá seguir, de forma cumulativa, os requisitos previstos 

no § 1º do art. 58 e seus incisos. 

Esta forma de aprovação do plano de recuperação judicial rejeitado recebe o 

nome de cram down, que significa a possibilidade de o juiz impor aos credores 

discordantes o plano apresentado pelo devedor e já aceito por uma maioria.250 

Para evitar o abuso de uma minoria, procurou o legislador brasileiro uma 

forma de evitar injustiças perpetradas por credores que, embora sejam minorias, 

possuem grande soma de créditos contra o devedor e, por isso, o peso de seu voto 

acaba sendo decisivo na hora da votação.  

Portanto, rejeitado o plano apresentado, mas entendendo o juiz a sua 

viabilidade, deverá ele analisar a votação e a ata antes de decretar a falência do 

devedor, visto alguns credores terem aceito o plano apresentado em juízo. 

A grande dificuldade é que a lei brasileira prevê uma forma cumulativa de 

votos para aprovar o plano rejeitado. Assim, é preciso, em primeiro lugar, o plano ter 

                                                 

 249 Art. 58 [......] 
     § 1º O juiz poderá conceder a recuperação judicial com em plano que não obteve aprovação na 

forma do art. 45 desta lei, desde que, na mesma assembléia, tenha obtido, de forma cumulativa: 
   I –o voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de todos  os créditos  

presentes à assembléia, independentemente de classe; 
   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; 
  não implicar  tratamento diferenciado entre os credores da classe que houver rejeitado.  
  III – na classse que houver rejeitado, o voto favorável de mais de 1/3 (um terço) dos credores, 

computados na forma dos § § 1º e 2º do art. 45 desta Lei. 
  § 2º  A recuperação judicial somente poderá ser concedida com base no § 1º deste artigo se o plano 

não implicar tratamento diferenciado entre os credores da classe que o houver rejeitado. 
250 MOREIRA, Alberto Camiña. Op, cit. p. 257. 
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sido aprovado por credores que representem mais de cinqüenta por cento do valor 

dos créditos presentes à assembléia. Para tal fim, pauta-se a totalidade do passivo e 

a totalidade da quantidade de crédito favorável ao plano (um real, um voto); desde 

que a maioria dos créditos seja favorável ao plano, estará cumprido o primeiro 

requisito.251 

O segundo requisito, refere-se à aprovação do plano em pelo menos duas 

das classes votantes, previstas no art. 41 ou, caso apenas duas tenham participado 

da votação, a aprovação de pelo menos uma das classes de credores, sendo que, 

para obter a aprovação dentro de cada classe, basta ter credores que representem 

mais de cinqüenta por cento do valor dos créditos; então, para o juiz conceder a 

recuperação bastam duas classes de credores aceitarem o mesmo; já na aprovação 

do plano pela assembléia, todas as classes deverão aprová-lo. 

O terceiro requisito é que a rejeição dentro de uma das classes não seja 

expressiva, pois se exige o voto favorável de credores que representem mais de um 

terço dos credores da classe em questão, ou seja, deve-se ter a aprovação dentro 

da classe que rejeitou de mais de trinta e três por cento dos créditos. É curial 

lembrar que, na classe I o voto é por cabeça, independente do valor de seu crédito. 

Ainda existe um quarto requisito, que exigirá muito esforço do juiz para impor 

a recuperação aos credores que rejeitaram o plano. Dispõe o § 2º do art. 58 que não 

pode haver tratamento diferenciado entre os credores da classe que o houver 

rejeitado. Certamente, o legislador baseou-se no princípio da pars conditio 

creditorum para estipular uma regra que evite prejudicar algum credor da mesma 

classe. Destarte, por exemplo, se plano fizer a previsão de pagamento de 50% do 

                                                 
251 Loc. Cit. 
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total do crédito aos credores quirografários e para os credores com privilégio 

especial ou geral, prever o pagamento de 60%, 70% de seus créditos (todos 

integrantes da classe III), haverá óbice à concessão da recuperação pelo juiz, de 

acordo com o sistema do cram down, pois a discriminação entre os credores de 

cada classe é proibida neste caso. 

Desta forma, não será fácil ao juiz impor a aprovação do plano, quando 

houver a rejeição por uma das classes na assembléia de credores, porque os 

requisitos da lei são cumulativos e, além do mais, a igualdade entre eles, apregoada 

pelo legislador, trará um grande obstáculo para o juiz conseguir seu objetivo. 

A lei brasileira não dá muita margem ao juiz para impor o plano aos credores 

dissidentes, pois o sistema pátrio é legalista e fechado, sem qualquer chance de 

uma interpretação teleológica, baseado nos princípios previstos no artigo 47. Na 

comparação deste sistema de imposição do plano de recuperação aos credores, 

com o norte-americano, discorre Alberto Camiña Moreira: 

Nos EUA, a lei em relação ao cramdown diz que o plano deve ser justo, 
eqüitativo e não discriminatório. Quem fala em plano justo e eqüitativo usa 
conceitos indeterminados, amplos, genéricos, que dão margem à mais 
ampla interpretação. Por isso, diz a doutrina que o juiz do processo de 
reorganização norte-americano é dotado de extraordinários poderes para 
impor o plano aos credores discordantes. Não obstante, a imposição do 
plano é extraordinária e devedor e credores procuram evita-la.252 

 

Certamente, os julgadores brasileiros terão muitas dificuldades para 

solucionar esse impasse, pois quando se trata de uma lei específica que regula o 

procedimento a ser adotado, o descumprimento desses preceitos acarretará uma 

gama interminável de recursos, que sobrestará o andamento da ação de 

recuperação, gerando incertezas a todos os envolvidos no processo. 

                                                 
252 MOREIRA, Alberto Camiña. Op. cit. p. 258/259. 
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De toda sorte, será necessária uma interpretação que priorize os princípios 

arrolados pelo art. 47, a fim de evitar abuso do direito por parte dos credores, 

principalmente se for considerado o fato da obrigatoriedade de realização de 

assembléia de credores, com intuito de decidir sobre o plano e, por conseguinte, o 

futuro do devedor. Tal assembléia pode ser um instrumento perigoso, visto ser ela 

um instrumento de entrechoque de interesses, que nem sempre atinge o resultado 

pretendido, devido ao grande absenteísmo que marca a cultura do Brasil em 

deliberações assembleares.   

 

7.1- O ABUSO DO DIREITO E O INTERESSE PÚBLICO NA 

PRESERVAÇÃO DA EMPRESA.         

 

Não se pode negar que a lei anterior concentrava, por demais, nas mãos dos 

juizes, os poderes do deferimento do pedido de concordata, deixando os credores 

sem ação quando o assunto era embargar o pedido de concordata, mas também é 

certo que a forma como a lei atual atribui ao credor a sorte do devedor em crise, o 

qual vai a juízo pleitear sua recuperação é extremamente perigosa, levando-se em 

conta que, todo tipo de fraude poderá existir para inviabilizar a recuperação de uma 

empresa viável, mas que enfrenta dificuldades econômicas. 

O direito brasileiro sempre viveu o chamado dualismo pendular, em que ora 

se privilegia o devedor ora o credor, deixando sempre alguma parte insatisfeita, por 

entender que sofreu alguma injustiça quando foi preterido um direito que 

supostamente entende possuir. 
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Sem adentrar no conceito de justiça, o certo é que se deve abstrair desse 

conhecimento para chegar-se à verdade real dos processos, visto que o justo para o 

credor poderá ser injusto para o devedor e vice-versa. 

O importante mesmo, mais do que entender o que é justo ou não, é procurar 

os caminhos corretos dos processos, a fim de que o magistrado consiga decidir, sem 

se deixar levar por fraudes perpetradas no transcorrer da lide. 

Por isso, é importante, em qualquer ação, a transparência dos atos 

processuais para se buscar um processo justo, que se desenvolva sem percalços e 

artimanhas, sempre com a finalidade de se chegar o mais próximo da verdade real, 

a decisão a ser tomada. 

De outro lado, é inegável que as partes, quaisquer delas, no intuito de 

prevalecer seus interesses, acabem esquecendo o coletivo e priorizando o 

individual, cometendo abusos, devido à sua posição dentro dos autos. Nas ações de 

recuperação, especificamente, os credores podem, além de perpetrar fraudes, violar 

interesses de todos os envolvidos no processo, causando um choque de interesses, 

que pode vir a prejudicar toda uma coletividade, dependendo do porte do devedor 

em recuperação e da importância da empresa que exerce. 

O espírito da lei é buscar a recuperação da fonte produtora do trabalho, a 

manutenção do emprego, o interesse dos credores e, principalmente, entender a 

importância da função social da empresa, devendo o interesse público suplantar 

qualquer obstáculo para que possa atingir este objetivo. 

O fato de os credores, hoje, deterem o poder de decidir sobre os destinos do 

devedor em crise, deve ser analisado levando-se em conta dois critérios: o abuso do 

direito e a prevalência do interesse público. 
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Os credores, pela atual lei, são divididos, como já mencionado em capítulos 

anteriores, em três classes de credores, sendo que os votos são computados por 

maioria de créditos e por cabeça cumulativamente, podendo ocorrer abuso por parte 

de credores que, embora sejam minorias, emperram o sucesso de uma recuperação 

devido a interesses escusos, abusando da sua condição de credor. 

à guisa das ilustrações, chama-se a atenção para a recuperação judicial da 

Companhia aérea Varig, quando os credores foram convocados a participar de uma 

assembléia-geral, para deliberarem sobre a mudança no plano de recuperação, 

como a venda de uma parte da empresa. 

Na assembléia realizada, não houve a maioria esperada para aprovar as 

modificações do plano e o juiz deveria decretar a quebra, só não o fez devido a um 

pedido de anulação de votos feito pelo Sindicato Nacional dos Aeronautas, Sindicato 

Nacional dos Aeroviários de Guarulhos, Pernambuco e de Porto Alegre, além da 

Varig Logística- Variglog –sociedade que faria uma oferta de compra da companhia 

em recuperação, visto, aliás, como única saída para a recuperação. 

Pois bem, entendeu o juiz condutor do caso em anular os votos dos credores 

que votaram contrários ao plano, baseando-se no abuso do direito perpetrado por 

eles, fundamentando da seguinte forma, sua decisão: 

O processo sempre se pautou pelo princípio do art. 47 da LRE, que retrata a 
manutenção da unidade produtiva: a manutenção dos empregos na medida 
do necessário e, por fim, o pagamento do crédito devido aos credores. 
Acrescente-se, ainda, questões outras já largamente deduzidas, tais como a 
segurança nacional; o reconhecimento da existência de enorme crédito 
devido pela União e Estados a uma das empresas enfermas; o interesse 
público decorrente da garantia de um mercado que ofereça opções e evite, 
com isso, a falta da indispensável concorrência, dentre tantas outras. Agora, 
na fase final do processo judicial, com a entrega do plano de recuperação 
ao mercado que decidirá o rumo que as empresas deverão tomar, o Juízo é 
surpreendido com uma notícia de extrema gravidade envolvendo um 
renomada empresa que, segundo informa a requerente, teria praticado uma 
conduta que, em tese, está em desconformidade com a ordem jurídica. 
Portanto, um ilícito  que, como tal, merece toda investigação e a  devida 
resposta do Poder Judiciário, na hipótese de se confirmar a denúncia. 
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Antes, porém, da análise da conduta perpetrada pelo grupo GE, é mister 
destacar que a Assembléia de Credores realizada no dia de ontem, resultou 
em enorme aprovação pelos credores da Classe I, cuja participação a favor 
da proposta chegou ao patamar de 100%. As demais classes de credores, 
por crédito, votaram favoravelmente com 84,2% e 81,2%, respectivamente. 
Por cabeça, as referidas classes votaram ” não ” com 84,4% e 57, 1%. 
Esclareça-se que os percentuais de rejeição representam ínfimos 5,8% dos 
créditos totais e 1% do total de cabeça de credores. Explica-se o fato 
porque dezessete credores votam representando um único grupo, qual 
seja, a GE conforme contrato juntado pelas recuperandas (grifo do 
autor). 

Resulta daí, que em razão da nítida desproporção, os maiores créditos 
ficaram prejudicados, inviabilizando a ultimação do processo com ao leilão 
judicial. Tal fato só ocorreu, na medida em que as Classes II e III, além do 
valor, também votam por cabeça. 

A conseqüência primeira que se pode evidentemente notar, é que a nação 
brasileira acabou prejudicada pela decisão de um grupo econômico, cujo 
crédito é irrelevante em relação ao total existente. Surge daí, uma questão 
que ao juízo parece de enorme relevância. Saber exatamente qual o 
interesse na conduta do grupo econômico que declinou “ não “ à 
proposta aceita por todos os demais credores, em especial os 
trabalhadores (grifo nosso) que vêem nela, a última chance de reerguer as 
aéreas com a perspectiva de crescimento ao longo do tempo e, 
conseqüentemente, reaproveitamento dos funcionários não contratados 
inicialmente ( este é o plano de negócios da proponente). 

[....] O controle único não pode se sobrepor à vontade dos credores, sob 
pena de subverter a ordem e a vontade da lei, aniquilando o seu propósito 
de garantir a manutenção da atividade produtiva, dando lugar, 
prioritariamente, ao recebimento do crédito. Seria a derrota da lei. 

Isso posto porque desnecessário o acolhimento do pedido subsidiário 
formulado pela proponente Varig-Log, acolho o pedido declinado pelas 
requerentes e, conseqüentemente, declaro a nulidade dos votos proferidos 
por Airplanes Finance Limited; Alcyone FSC Corporation; Airplanes Funding 
Limited; GE Capital Aircrafit Leasing Bermuda Ltd; General Eletric Capital 
Corporation; GECAS FSC Grape 1884-A, INC; AFT Trust- Sub I; Lift VG 
Brasil LLC; B767 Leasing I, INC; B767 Leasing II, INC; B 767 Leasing III, 
INC; Lift RS Brazil, LLC; TIFD FSL Grape Two, INC; Aviation Financial 
Services INC; Airplanes Holding Limited; TIFD FSC Grape One, INC; e 
Wells Fargo.253 

 

Esta decisão, motivada pela impugnação apresentada pelos credores que se 

sentiram lesados pelo voto contrário ao processo de recuperação judicial da Varig, 

demonstra que o juiz, ao verificar o abuso do direito, perpetrado por um credor que 

havia cedido o seu crédito e ainda se dividia em outras 17 sociedades, que votam 

em duas classes e em prol do interesse público maior, bem como da viabilidade 

                                                 
253 Decisão proferida pelo MM Juiz Dr. Luiz Roberto Ayoub da 8ª Vara Empresarial da Comarca do 

Estado do Rio de Janeiro, em 18 de julho de 2006. 



 144

 

daquela unidade produtiva, entendeu por bem anular esses votos que eram 

contrários à recuperação judicial da Varig S/A. 

O abuso do direito, no Código Civil de 1916, era tratado de forma negativa, 

apenas proibindo os atos anormais ou irregulares, 254 não merecendo do legislador 

brasileiro a atenção necessária, visto que era implicitamente reconhecido através de 

uma interpretação a contrario sensu do art. 160 inciso I. Somente a partir da Lei nº 

10.406, de 10.01.2002, é que o instituto recebeu o devido tratamento, apregoado em 

outros Códigos como o suíço ou o alemão255, acolhendo-o como um instituto 

autônomo associado ao ato ilícito. 

Esta teoria desenvolveu-se a partir do célebre caso de Clément Bayard, 

julgado por um tribunal francês no início do século passado. O proprietário de um 

imóvel, sem razão justificável, construiu altas hastes pontiagudas para prejudicar o 

vôo de aeronaves no terreno vizinho. Cuidava-se de nítido abuso do direito de 

propriedade.256 

Conforme o dispositivo legal 257, para considerar o abuso do direito não é 

imprescindível a intenção de prejudicar terceiro, basta que haja excesso aos limites 

                                                 
254 Pelo Código Civil de 1916, vislumbrava-se o abuso do direito em seu art. 160 inciso I in verbis: 

Não constituem atos ilícitos: I – Os praticados em legítima defesa, ou no exercício regular de um 
direito reconhecido. 

255  O Código Civil Suíço de 10/12/1907 - Título Preliminar - art. 2º, segunda alínea dispõe: 
     1 .............................. 
     2 L’ abus manifeste d’un droit n’est pás protégé par la loi (O abuso manifesto de um direito não é 

protegido pela lei – tradução livre); 
    Já o Código Civil Alemão de 1896 – BGB –(Bürgerliches Gesetzbuch), em seu livro I parte VI, 

assim dispõe sobre o abuso do direito: 
    § 226 
    Schikaneverbot 
    Die Ausübung eines Rechts ist unzulässig, wenn sie nur den Zweck haben kann, einem anderen 

schaden   zuzufügen. 
    Tradução livre - § 226 (Proibição de abuso) 
    O exercício de um direito é inadmissível se isto servir para o propósito de infligir dano a outrem   
256 GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo Curso de Direito Civil. Vol. I: parte geral. 8ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2006.p. 446 
257 Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede 
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impostos pela finalidade econômica ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, 

devendo o julgador recorrer à regra do art. 5º da Lei de Introdução ao Código Civil, in 

verbis: “Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às 

exigências do bem comum” 258 . 

Silvio Rodrigues, pronunciando-se sobre o tema pondera: 

Acredito que a teoria atingiu seu pleno desenvolvimento com a concepção 
de Josserand, segundo a qual há abuso de direito quando ele não é 
exercido de acordo com a finalidade social para qual foi conferido, pois, 
como diz este jurista, os direitos são conferidos aos homens para serem 
usados de uma forma que se acomode ao interesse coletivo, obedecendo à 
sua finalidade segundo o espírito da instituição.259 

  

Por conta desta interpretação, adotou-se o critério objetivo-finalístico para a 

identificação do abuso do direito, conforme ficou expresso no Enunciado 37 da I 

Jornada de Direito Civil, promovido pelo Conselho da Justiça Federal em 2002.260 

Portanto, consagrado no ordenamento jurídico nacional o abuso do direito, é 

mister que se analise todo o conjunto de princípios da lei, para se determinar o futuro 

do devedor. 

Conforme demonstrado, o interesse público, somado ao abuso perpetrado 

pelo credor, pode levar o juiz a decidir de forma contrária ao deliberado no conclave.  

A partir dessas constatações e, sobretudo levando-se em conta o espírito da 

lei como deverá proceder o aplicador da lei? 

Diante de circunstâncias que envolvam interesses de diversos setores da 

economia nacional, deverá o juiz agir com cautela ao decidir sobre os destinos do 
                                                                                                                                                         

manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons 
costumes. 

258 Loc.Cit. 
259 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil – Parte Geral.  vol I. 33ª ed.  São Paulo: Saraiva, 2003 p. 319  
260 Enunciado 37: “ Art. 187: A responsabilidade civil decorrente do abuso de direito independe de 

culpa e fundamenta-se  somente no critério objetivo-finalístico.” 
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devedor em recuperação, assim como os credores deverão também refletir sobre a 

conduta perpetrada nas assembléias, a fim de não causar danos ao devedor e 

demais interessados. 

O abuso do direito, com efeito, independe de culpa, podendo consistir em 

simples capricho dos credores, uma vez que eles poderão ter interesse direto na 

falência imediata de seu devedor, seja por pretender eliminá-lo da concorrência, ou 

para adquirir o seu negócio em situação vantajosa, pois o credor não está impedido 

de licitar nas modalidades de alienação do ativo previstas em lei (cuja preferência é 

que se realize com a venda do estabelecimento em bloco), livre de qualquer ônus e 

sem sucessão do arrematante nas dívidas tributárias e trabalhistas, podendo 

inclusive, celebrar novos contratos de trabalho, sem estar obrigado a cumprir as 

obrigações anteriores do devedor, realizando a alienação pelo maior valor oferecido, 

ainda que inferior ao valor da avaliação.261  

Por isso, a eliminação do devedor pelo valor do seu passivo torna-se, em 

certos casos, muito mais fácil para credor, pois evita a disputa do mercado com ele, 

mormente em se tratando de microempresas e empresas de pequeno porte, que 

poderão optar pelo pedido de recuperação pelo plano especial, caso em que estará 

descartada a assembléia de credores, bastando a simples objeção de credores que 

detenham mais da metade dos créditos quirografários, para o juiz decretar a sua 

falência.262 

Nesse contexto, merecem transcrição os comentários de Carlos Henrique 

Abrão, sobre o art. 72 da lei: 

                                                 
261 Cf. art. 141 incisos I e II e  § 2º do art. 142. 
262 Cf. art. 72 caput e parágrafo único. 
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Verifica-se que o dispositivo tratado cuida do julgamento de improcedência 
do pedido de recuperação, culminando com a análise, ainda que prévia, no 
juízo cognitivo, do próprio mérito da respectiva demanda. Há uma atecnia 
na redação da norma, uma vez que o decreto de improcedência exigirá um 
mínimo de segurança probatória, não se desejando que todo o poder 
emane dos credores e na intenção deles de levar a empresa à quebra.  

Na realidade, a soberania dos credores precisa ser mitigada com princípios 
salutares que presidem o núcleo de preservação da empresa, sem o que 
haverá uma ditadura do capital que descortinará um autoritarismo unilateral 
dos credores no rumo da empresa.  

Razoável que dentro do prazo de impugnação, de 30 dias, a partir da 
publicação da relação de credores, considera-se a maioria dos créditos, 
quando se cogita de mais da metade. Assim a objeção tomará como 
pressuposto a quantidade e na qualidade entre os credores. 

Ao contrário do que acontece na macroempresa, quando a objeção leva à 
convocação de assembléia de credores, nas micro e empresas de pequeno 
porte, a impugnação de mais da metade dos créditos, pelos credores 
titulares, despertará a plausibilidade do decreto de improcedência da 
recuperação e seguirá sentença de quebra. 

Admitamos, exemplificadamente, para melhor compreensão da hipótese, 
declare o devedor a relação de um milhão de reais relativa a 50 credores 
quirografários, sendo que a metade, quinhentos mil, diz respeito a cinco 
credores comuns, eles e um outro qualquer, objetando o pedido poderão 
ensejar o decreto de falência. Bem assim, seis credores, isto é, 12% do total 
declarado pelo devedor, pela quantidade do crédito, têm o poder de fogo de 
impedir a recuperação e proclamar a quebra. 

De bom alvitre que o juízo analise detalhadamente essa circunstância de 
impugnação até pela cessão de crédito que poderá tornar um grupo 
reduzido o detentor de poder de rejeição do plano especial de recuperação 
de empresas de pequeno porte e microempresas. 

Invariavelmente, a rejeição do plano deverá ser fundamentada, e a 
impugnação conter regra transparente que impeça a concessão do 
benefício, sob pena de responderem os credores pelas perdas e danos 
causados ao devedor, com intuito exclusivo de prejudicar a atividade 
empresarial e inibir a pretensão de reorganização societária.263 

 

No abuso, o comportamento do sujeito só aparentemente constitui exercício 

do direito, ultrapassando-o exatamente por violar seu sentido e seu fundamento 

objetivo.264 

Rubens Requião, em interessante artigo sobre o tema, afirmou: “se a 

sociedade garante a determinadas pessoas as suas prerrogativas, não é para ser-

                                                 
263 ABRÃO, Carlos Henrique. Do Plano de Recuperação Judicial para Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte. In: TOLEDO, Paulo F. C. Salles, ABRÃO, Carlos Henrique (Coord.). Comentários à 
Lei de Recuperação de Empresas e Falência. São Paulo: Saraiva, 2005. p.186 

264 CARPENA, Heloísa. Abuso do direito nos contratos de consumo. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, 
p.56. 
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lhes agradável, mas para assegurar-lhes a própria conservação. Esse é, na verdade, 

o mais alto atributo do Direito: sua finalidade social”. 265 

O Código Civil traz a previsão, no art. 1010, § 3º e no art. 1074, § 2º, do 

abuso do direito no exercício de voto tomado nas deliberações sociais, seja em 

reunião ou assembléia 266. Nestes casos, o voto far-se-á sempre, no interesse da 

sociedade, caracterizando-se como voto abusivo aquele que sobrepõe os interesses 

individuais ao da coletividade social, não significando que há um dirigismo na 

deliberação, mas sim, que o sócio pode votar como quiser, desde que tenha por fim 

específico o bem da sociedade e não o seu bem individual em prejuízo da 

sociedade.267 Pune a legislação o voto abusivo, incluindo aquele que reflete o 

conflito de interesses com a sociedade inclusive, tornando ilimitada a 

responsabilidade dos sócios que expressamente aprovarem matérias infringentes à 

lei ou ao contrato social.268 

O objetivo da Lei de Recuperação de Empresas e Falências é criar 

mecanismos para ajudar o devedor a sair de sua crise econômica, buscando o 

sacrifício de vários credores em prol de um bem maior - o interesse público na 

manutenção da fonte geradora de empregos e impostos – porque, sem sacrifício não 

há como superar as dificuldades enfrentadas por aqueles que atuam no mundo 

empresarial.  

                                                 
265 REQUIÃO, Rubens. Abuso do direito e fraude da personalidade jurídica. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, v. 410, p.12-24. 
266  Cite-se o Enunciado 217 do Conselho Federal da Justiça Federal aprovado na 3ª jornada de 

Direito Civil em 2004 de Autoria do Dr. Alexandre Ferreira de Assumpção Alves: “ Arts 1.010 e 
1.1053: Com a regência supletiva da sociedade limitada pela lei das sociedades por ações, ao sócio 
que participar de deliberação na qual tenha interesse contrário ao da sociedade aplicar-se-á o 
disposto no art. 115, § 3º, da Lei nº 6.404/76. Nos demais casos, aplica-se o disposto no art. 1010, 
§ 3º, se o voto proferido foi decisivo para a aprovação da deliberação, ou o art. 187( abuso do 
direito), se o voto não tiver prevalecido”. 

267 MAMEDE, Gladson. Manual de Direito Empresarial. São Paulo: Atlas, 2005. p.108 
268 Cf. art 1080 do Código Civil. 
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Assim, existe a necessidade de se perquirir sobre interesses em não aprovar 

o plano de recuperação, os quais poderão estar eivados de uma ilicitude que não 

merece prosperar. 

A despeito ainda do abuso do direito perpetrado pelos credores, em obra 

coletiva, discorrem Gustavo Tepedino, Heloisa Helena e Maria Celina Bodin de 

Morais: 

Não foi feliz, todavia, o legislador de 2002, ao definir o abuso de direito 
como espécie de ato ilícito. A opção legislativa contraria a doutrina mais 
moderna do abuso de direito, que procura conferir-lhe papel autônomo na 
ciência jurídica (Cunha de Sá, Abuso, p. 121). A ultrapassada concepção do 
abuso de direito como forma de ato ilícito, na prática, condicionava sua 
repressão à prova de culpa, noção quase inerente ao conceito tradicional de 
ilicitude. No direito civil contemporâneo, ao contrário, a aferição de 
abusividade no exercício de um direito deve ser exclusivamente objetiva, ou 
seja, deve depender tão-somente da verificação de desconformidade 
concreta entre o exercício da situação jurídica e os valores tutelados pelo 
ordenamento civil-constitucional. Além disso, a associação do abuso do ato 
ilícito restringe as hipóteses de controle do ato abusivo à caracterização do 
ato ilícito, deixando escapar um sem-número de situações jurídicas em que, 
justamente por serem lícitas, exigem uma valoração funcional quanto ao seu 
exercício. Assim sendo, o art. 187 do CC, que define o abuso de direito 
como ato ilícito, deve ser interpretado como uma referência a uma ilicitude 
lato sensu, no sentido de contrariedade ao direito como um todo, e não 
como uma identificação entre a etiologia do ato ilícito e a do ato abusivo, 
que são claramente diversas.269 

 

Acompanhando a idéia dos autores acima citados, Heloisa Carpena defende 

a autonomia do abuso do direito em relação ao ato ilícito: 

Não restam dúvidas, a esta altura, de que no ato abusivo o sujeito viola a 
estrutura do direito, ultrapassando seus limites e atuando, portanto sem 
direito, no plano da ilicitude. Havendo abuso, o comportamento do titular, 
embora preencha a estrutura do direito subjetivo, não cumpre o valor 
normativo que é seu fundamento de validade. A forma está presente, mas o 
seu preciso valor está ausente.  

Tanto no ato ilícito como no abusivo atua-se fora do direito, sem direito, 
porque ultrapassados os limites que a ordem jurídica impõe àquele. No 
primeiro caso, trata-se de limites lógico-formais e, no segundo, axiológico-
materiais. A antijuridicidade pode resultar tanto da violação da forma como 
do sentido valorativo dos direitos. 

                                                 
269 TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin de. Código Civil 

interpretado conforme constituição da republica. v. I, Rio de Janeiro: Renovar, 2004. p. 342. 
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[....] a autonomia estrutural do abuso do direito implica, antes de mais nada, 
a fixação do conceito de ilicitude e a distinção deste da noção de culpa. O 
comportamento em violação da norma jurídica dá lugar a um juízo de valor 
em sentido duplo: ora toma por objeto o próprio comportamento, ou a 
pessoa de quem o assume. No primeiro caso, identifica-se a ilicitude e, no 
segundo, a culpabilidade.  

Ilícito é assim o comportamento que conflita com concretas proibições 
normativas, pressupõe a contradição do ato a uma obrigação específica, é a 
infração direta e imediata de preceito jurídico. O ilícito se distingue 
claramente da obrigação de indenizar, que pode ser-lhe conseqüente ou 
não. Com efeito, pode haver um ato que seja, ao mesmo tempo, ilícito e não 
danoso. De igual maneira, pode haver um dano ao qual não corresponda a 
obrigação de indenizar, de que seria exemplo aquele resultante do ato 
praticado em legítima defesa, pois somente ao dano provocado ilicitamente 
ou ao dano injusto corresponde a obrigação de indenizar.  

Há, contudo, quem considere a culpa elemento integrante do ato ilícito, sem 
a qual se estaria diante do antijurídico, porém lícito. Somente a 
imputabilidade do agente, sua capacidade de entender e querer poderá 
legitimar a censura de seu comportamento. A culpabilidade seria então o 
conjunto de qualidades do ato que permitiriam formar a respeito dele um 
juízo de reprovação. Tal conceito pode ser referido ao próprio ato, ou seja, 
às qualidades do comportamento objetivamente considerado, ou à pessoa e 
sua vontade livremente manifestada.  

Destarte, é possível demonstrar que a ilicitude prescinde da perquirição de 
elementos subjetivos, bastando a verificação formal da desconformidade da 
conduta com o comportamento normativamente definido como obrigatório. A 
vontade do agente poderá, isto sim, condicionar sua responsabilidade pelas 
conseqüências danosas de seu ato, não constituindo, portanto a culpa um 
elemento da ilicitude. Em outras pode ser pressuposto da responsabilidade 
civil, mas jamais requisito da ilicitude, que respeita somente ao próprio ato. 

O ato abusivo, permita-se frisar, está situado no plano da ilicitude mas com 
o ato ilícito não se confunde, eis que diversas são as respectivas violações, 
tratando-se de categoria autônoma da antijuridicidade.270 

 

Verifica-se, pela citação acima, que o ato abusivo nem sempre corresponde 

ao ato ilícito, embora assim o defina o Código Civil de 2002; no abuso, o que importa 

é o comportamento ilícito do agente que viola o sentido da norma jurídica e seu 

fundamento objetivo. 

Também em interessante artigo que corrobora as idéias acima expostas, 

Humberto Theodoro Júnior271 ao tratar do abuso do direito processual, faz remição 

                                                 
270 CARPENA, Heloísa. Op, cit. p. 59/60. 
271 THEODORO JUNIOR, Humberto. Abuso de Direito Processual no Ordenamento Jurídico 
Brasileiro. Relatório Brasileiro. In: Abuso dos direitos processuais. Org. José Carlos Barbosa Moreira. 
Rio de Janeiro: Forense, 2000.  
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ao Código de Processo Civil de 1939 que, em seu art. 3º previa: “Responderá por 

perdas e danos a parte que intentar demanda por espírito de emulação, mero 

capricho ou erro grosseiro.” 

Então, o ponto relevante de toda essa discussão é saber se, além da 

possibilidade de o juiz impor aos credores o plano de recuperação, nos termos do § 

1º do art. 58, há ainda a possibilidade da concessão da recuperação, quando o 

abuso em sua rejeição se materializar de uma ilicitude lato sensu (v.g. quando 

aprovado apenas pela classe I).272 

Por esta perspectiva, tem-se que, com a nova ordem constitucional, as 

empresas devem ser viabilizadas sempre que houver indícios de sua solvabilidade, 

além do que, através da boa-fé objetiva, apregoada nas relações contratuais, 

qualquer abuso por parte dos contratantes poderá sofrer a intervenção do Estado, 

sempre com intuito de estabelecer uma paridade nessas relações. Diante disso, a 

autonomia de vontade das partes encontra-se diluída pela intervenção do Estado no 

campo do direito obrigacional. 

Observa-se que o poder jurisdicional, exercido nas relações privadas, quando 

provocado, também será ungido de forma que se estabeleça o equilíbrio dos 

contratos. A ação de recuperação nada mais é do que um contrato judicial 

estabelecido entre devedor e credores; destarte, poderá haver interferência do 

Estado, quando entender necessário a preservação do interesse público, mormente 

havendo evidente abuso dos credores.  

                                                 
272 Como exemplo, supondo-se que a classe que rejeitou o plano tenha apenas 25% de credores 

favoráveis a ele, não tendo mais de 1/3 como determina o inciso III, § 1º do art. 58, mas descobre-
se que houve abuso de certo credor que fez alterar substancialmente o percentual, não se atingindo 
com isto, o percentual mínimo determinado pela lei.  
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Outro dado importante a se destacar é o fato de que o legislador trouxe de 

volta o credor como o principal centro das atenções, para o sucesso da recuperação 

judicial do devedor em crise, porquanto prevalece o que foi deliberado em 

assembléia. Mas, observa-se que esta autonomia refere-se ao plano comum, em 

que haverá a necessidade de uma assembléia para deliberar sobre o assunto. O 

plano especial para as microempresas e empresas de pequeno porte tem tratamento 

diferenciado, onde, em que pese contemplar apenas os créditos quirografários, tem 

como peculiaridade a desvinculação da assembléia, como órgão necessário para 

deliberar sobre seu conteúdo. 

Desta forma, o plano que esteja dentro dos requisitos da lei ensejará a 

concessão da recuperação pelo juiz, entretanto os credores poderão apresentar 

objeção a ele, sendo esta analisada e decidida sem a necessidade do conclave, o 

que vem a demonstrar que, nem todas as decisões tomadas nessas deliberações 

possam refletir o melhor caminho a ser seguido, principalmente porque as 

assembléias sempre acabam tendo altos custos para o devedor e podem ser apenas 

mais um instrumento de abuso do credor. 

O dualismo pendular que sempre acompanhou a legislação falimentar 

brasileira e de recuperação (concordata anteriormente), ora protegendo o devedor, 

ora o credor, nesta lei caminha para o lado do credor. Todavia, o credor sempre foi e 

ainda é o maior interessado no recebimento de seu crédito e, por conseguinte, na 

recuperação do empresário ou da sociedade empresária, pois a falência em nada 

iria acrescentar-lhe, ao contrário, trar-lhe-ia mais prejuízos do que benefícios, ao 

menos, na lei anterior funcionava desta forma. 

Um dos problemas dessa tendência em abrandar o poder jurisdicional nos 

casos de recuperação judicial, deve-se à mudança em certas regras do processo 
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falimentar, já que o próprio credor, como dito anteriormente, poderá preferir a quebra 

do devedor, para posteriormente arrematá-lo em preço inferior e sem qualquer 

débito ou ônus, o que lhe poderá aparentar ser muito mais favorável, sem contar na 

vantagem sobre os concorrentes, que não estão isentos dos encargos de 

decorrentes da sua atividade. 

Diante desses reflexos futuros, a necessidade de se resguardarem interesses 

maiores deve ser mantida, sendo que a mitigação do poder do credor que desafina 

com a maioria é a saída para evitar o abuso de sua parte, sendo que, para isso, 

deve-se socorrer o intérprete da lei, aos princípios constitucionais que tocam cada 

vez mais as relações privadas. 

A partir da Constituição Federal, tem-se uma determinação dos limites de 

atuação do titular do direito subjetivo, resolvendo-se os conflitos sob a perspectiva 

do abuso do direito.273 

Heloisa Carpena expõe seu entendimento sobre a influência da Constituição 

Federal nas relações privadas da seguinte forma: 

No exercício dos direitos, as fronteiras entre o jurídico e o antijurídico são 
determinadas não apenas pelas concretas proibições da lei, mas também 
pela incidência dos princípios. Ao transpor tais limites, seja por violação dos 
comandos da lei, seja por desatender o conteúdo valorativo do direito 
exercitado, o titular estará ingressando no plano da antijuridicidade e 
sujeitando-se a sanções. Resta portanto indagar como serão identificados 
esses limites, para configurar o ato abusivo. 

Os princípios jurídicos que expressam os valores fundamentais do 
ordenamento se concretizam através da fixação de um modelo ideal de 
conduta social, um padrão ético, o qual, por sua vez, corresponde ao 
princípio da boa-fé.274 

  

                                                 
273 CARPENA, Heloisa. Op. cit. p. 70. 
274 Loc. Cit. 
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A importância da manutenção da fonte produtora, a busca pelo pleno 

emprego, além da geração de impostos para o Estado, bem como a função social da 

empresa, entre outros, são princípios da Constituição Federal de 1988 275, que teve 

grande influência no artigo 47 da lei de recuperação de empresas e falências. Assim, 

não há como negar que, se existe uma instituição social a qual pela sua influência, 

dinamismo e poder de transformação, sirva como elemento explicativo e definidor da 

civilização contemporânea, essa instituição é a empresa, agregadora da maior parte 

da população ativa deste país, de onde provém a grande maioria dos bens e 

serviços consumidos pelo povo, além de ser a fonte de que o Estado retira a parcela 

maior de suas receitas fiscais. 

O interesse público na preservação da empresa é indubitável, na medida em 

que sua continuidade envolve questões que ultrapassam apenas o interesse de 

lucro dos sócios. Fábio Konder Comparato ilustra bem esse interesse público na 

preservação da empresa e sua função social: 

Encarado o sistema econômico nacional em sua globalidade, aliás, seria 
absurdo considerar a atividade empresarial como matéria de exclusivo 
interesse privado. Haverá ainda quem sustente, seriamente, que a produção 
e distribuição organizada de bens ou a prestação de serviços, seja assunto 
submetido à soberania individual? A criação e o funcionamento das 
empresas, pelo fato de não apresentar, formalmente, um caráter político, 
não de ser confinados em globo nos estreitos limites do direito privado? 

Não há como negar, entretanto, que sob o aspecto microeconômico, ou 
seja, considerando-se cada unidade empresarial isoladamente – e é este o 
modo tradicional de se analisar o fenômeno em Direito –  a importância das 
empresas varia, caso a caso, não só em razão da escala de sua ação no 
mercado, como também pelo setor econômico ao qual pertencem. É 
logicamente insustentável ter como iguais perante a lei a sociedade 
multinacional e a quitanda da esquina; a empresa energética e a fábrica de 
confeitos; o conglomerado financeiro e o conjunto de diversões circenses. 

Diante dessa escala insuprimível de interesses e valores, a evolução 
jurídica contemporânea tende a romper o esquema clássico do público-
privado. Entre as áreas próprias, quer do Estado, quer dos particulares, vai 
se afirmando a esfera do social, o campo dos interesses comuns do povo, 
dos bens ou valores coletivos, insuscetíveis de apropriação excludente. Aí, 
nem o estado nem os particulares podem pleitear prioridades, hegemonias 

                                                 
275 Cf.art. 170 da CF/88. 
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ou poderes adquiridos. Todos são compelidos a exibir, como título de 
legitimação à sua iniciativa empreendedora, tão-só a aptidão a satisfazer as 
necessidades e os interesses comuns do povo. 

No direito positivo, o reconhecimento da função social de certas empresas é 
indubitável. 

 Função, em direito, é um poder de agir sobre a esfera jurídica alheia, no 
interesse de outrem, jamais em proveito do próprio titular.276 

 

A lei das sociedades por ações - Lei nº 6.404/76 - admite que a toda 

companhia cabe uma função social a desempenhar, sendo o acionista controlador o 

garantidor desse desempenho, competindo-lhe agir em prol dos interesses dos 

demais acionistas, dos que trabalham na empresa e da comunidade na qual se 

insere. 277  

Portanto, mesmo tendo como um dos objetivos o lucro, é inegável que 

hodiernamente, o Estado tem um interesse muito grande sobre a atividade 

empresarial e sua preservação, chegando ao ponto de interferir em seu 

funcionamento e punir os responsáveis pela sua má-gestão.  

Da mesma forma que a regulação da atividade das empresas de interesse 

social não pode centrar-se no lucro, que é objetivo de interesse particular, também a 

solução jurídica da insolvabilidade delas não se há de fazer em função do exclusivo 

interesse dos credores.278 

A implementação de princípios constitucionais de desenvolvimento nacional e 

justiça social, previstos na lei de falências e recuperação de empresas, impõe que a 

questão da insolvência tenha como objetivo o soerguimento das sociedades 

empresárias, sendo a questão creditória importante, mas secundária diante das 

                                                 
276 COMPARATO, Fábio Konder. A Reforma da Empresa. Revista de Direito Mercantil, Industrial, 

Econômico e Financeiro - v. 50 p. 60/61, 1983.  
277 Cf. art 116 parágrafo único. 
278 Ibidem. p. 65 
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conjunturas favoráveis à recuperação do devedor, devendo o Estado sempre intervir 

quando for necessário. 

Não se pode olvidar que o sistema jurídico brasileiro é composto por 

princípios que, em muitos casos, servem como verdadeiras fontes norteadoras das 

decisões judiciais, sobrepondo algumas vezes até mesmo à lei e influindo 

vigorosamente sobre a orientação da ordem jurídica. O princípio tem caráter de 

norma, e uma de suas características é seu dinamismo, pois atualmente o direito 

encontra-se mais do que nunca em constante evolução. 

A existência no ordenamento jurídico de determinados princípios que, embora 

não enunciados em nenhum texto de direito positivo, desempenham papel de 

importância definitiva no processo de interpretação/aplicação do direito é 

inquestionável 279. 

A utilização dos princípios como fundamento de decisões judiciais vem 

crescendo dia a dia. Neste sentido, Nelson Nery Júnior 280 afirma que os princípios 

existem e devem ser preservados: sua incidência é que tem sofrido e deverá 

continuar sofrendo adaptações, dependendo do grau de desenvolvimento jurídico 

que os adote. 

O próprio artigo 170 da Constituição Federal está calcado em princípios 

garantidores da valorização do trabalho humano, da livre iniciativa e também da 

dignidade da pessoa humana, que há de ser buscado pelo julgador antes de se 

proferir uma sentença que atente contra esses interesses. 

                                                 
279 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 10 ª ed. São Paulo: Malheiros 

Editores, 2005. 
280  NERY JÚNIOR Nelson. Princípios do Processo Civil na Constituição Federal. 7ª ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2002, p. 23. 
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Eros Grau tece os seguintes comentários a respeito do art. 170 da 

Constituição Federal: 

Que a nossa Constituição de 1988 é uma Constituição dirigente, isso é 
inquestionável. O conjunto de diretrizes, programas e fins que enuncia, a 
serem pelo Estado e pela sociedade realizados, a ela confere o caráter de 
plano global normativo, do Estado e da sociedade. O seu art. 170 prospera, 
evidencialmente, no sentido de implantar uma nova ordem econômica. 

Relembre-se, ademais que, como anteriormente observei, a Constituição de 
1988 contempla inúmeras disposições que, embora não se encontrem 
englobadas no chamado Título da Ordem Econômica ( e Financeira – Título 
VII – operam a institucionalização da ordem econômica ( mundo do ser). 

Há que determinar, pois, o critério a adotar para o fim de que se tenha 
reunidas – ou, melhor ainda, únicas – as matérias da ordem econômica à 
qual aludimos. 

Valho-me da propriedade e da empresa como critérios determinantes dessa 
reunião de matérias. 

As virtudes da adoção desses critérios, se concebida a ordem econômica 
(mundo do dever ser) como conjunto de preceitos que institui determinada 
ordem econômica (mundo do ser), são evidentes. 

Não obstante, algumas anotações devem ser alinhadas. 

Em primeiro lugar, é certo que pode ser tomado o tratamento conferido à 
propriedade – e, de fato, é - , se bem que associado à consideração da 
forma de repartição do produto econômico, como determinante da 
compostura das instituições jurídicas e sociais de conformidade com as 
quais se realiza o modo de produção. 

Em segundo lugar, importa salientar eu me refiro à empresa, aqui, como 
expressão dos bens de produção em dinamismo, em torno da qual se 
instala o relacionamento capital x trabalho e a partir da qual se desenrolam 
os processos econômicos privados.  

Propriedade e empresa – inclusive a empresa agrícola – assim, são dotadas 
da força atrativa que conduz à reunião, sob a alusão à ordem econômica, 
de preceitos que, na Constituição de 1988, encontram-se localizados em 
Títulos outros que não o da Ordem Econômica (e Financeira).281 

 

Verifica-se, pelos comentários acima expostos, que o autor busca uma 

interação de conceitos com base nos preceitos constitucionais, visando uma 

interpretação correta dos princípios espalhados pela Constituição Federal, em 

conjunto com seu art. 170, pois a ordem econômica dá prioridade aos valores do 

trabalho humano sobre todos os demais valores da economia de mercado.282  

                                                 
281 GRAU, Eros Roberto. Op. cit. p. 173/175. 
282 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 6ª ed., 2ª tir. São Paulo, 
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Também, não é por demais lembrar que a dignidade da pessoa humana é 

prevista duplamente na Constituição de 1988: no art.1º III, como fundamento da 

República Federativa do Brasil e como um dos fins da ordem econômica – art. 170 

caput, que ao lado de outros princípios 283 arrolados nos incisos do artigo citado, 

compõem um sistema de interpretação, voltado para oferecer à sociedade condições 

dignas de sobrevivência, através do emprego que possibilite ao cidadão sentir-se útil 

no meio em que vive. 

Portanto, a sobrevivência de uma unidade produtora de toda essa fonte de 

trabalho está intimamente ligada à existência de condições dignas de sobrevivência 

das pessoas, devendo assim o Estado buscar todas as formas possíveis para 

garantir esta subsistência. 

Eros Roberto Grau expressa a importância desse princípio no seio de uma 

comunidade, que também vale transcrever: 

[....] a dignidade da pessoa humana assume a mais pronunciada relevância, 
visto comprometer todo o exercício da atividade econômica, em sentido 
amplo – e em especial, o exercício da atividade econômica em sentido 
estrito – com o programa de promoção da existência digna, de que, repito, 
todos devem gozar. Daí porque se encontram constitucionalmente 
empenhados na realização desse programa – dessa política pública maior – 
tanto o setor público quanto o setor privado. Logo, o exercício de qualquer 
parcela da atividade econômica de modo não adequado àquela promoção 
expressará violação de princípio duplamente contemplado na Constituição. 

Observe-se ademais, neste passo, que a dignidade da pessoa humana 
apenas restará plenamente assegurada se e enquanto viabilizado o acesso 
de todos não apenas às chamadas liberdades formais, mas, sobretudo, às 
liberdades reais. 284 

   

Diante desses dados concretos que não podem ser desprezados e ainda, 

levando-se em conta a função social da empresa na prevalência do interesse 
                                                                                                                                                         

Malheiros Editores, 2003. 
283 Como, por exemplo, o da redução das desigualdades regionais e sociais (inciso VII), da busca do 

pleno emprego (inciso VIII) e, porque não, do tratamento diferenciado para as microempresas e 
empresas de pequeno porte (inciso IX). 

284 GRAU, Eros Roberto. Op, cit. p. 197. 
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público, deve o juiz buscar a solução que atenda aos interesses de toda uma 

coletividade envolvida no processo de recuperação judicial, antes de decretar a 

falência do devedor se o plano de recuperação foi rejeitado, ainda que possa 

desagradar a um credor ou contrariar o dispositivo legal. 

Assim fez o magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Ponta Grossa, 

Estado do Paraná, que proferiu uma sentença concedendo a recuperação judicial de 

uma madeireira, sem que esta tivesse apresentado as certidões negativas de 

débitos tributários, conforme exigência contida no art. 57, da Lei nº 11.101/2005 e no 

art. 191 A do Código Tributário Nacional.  

Assim se pronunciou o magistrado: 

...Enfim, aprovado o plano de recuperação, pelos credores, resta verificar se 
a Autora merece ver deferido seu pedido, uma vez que ela não cumpriu 
com a exigência ditada pelo art. 57 da Lei que rege a matéria [....]. 
Trata-se de norma cogente: aprovado o plano, de forma tácita ou em 
assembléia, cabe ao devedor, para ver deferido o pedido de recuperação, 
apresentar prova de estar quite com o fisco. E, como a autora não satisfaz 
essa exigência, a conseqüência lógica seria o indeferimento de seu pleito, 
com a conseqüente extinção do processo. 
A solução, contudo, não pode ser tão simplista.  
Como é sabido, o instituto da recuperação judicial foi inspirado no princípio 
constitucional da função social da empresa, que por sua vez, se coliga com 
o princípio da dignidade da pessoa humana. 
A empresa, na ordem constitucional vigente, tem ou deve ter - uma função 
social, não podendo se prestar apenas à satisfação dos interesses do 
empresário. Acima destes, estão os postulados básicos da sociedade 
pretendida pelo constituinte, onde a empresa se encaixa como veículo para 
a livre iniciativa e livre concorrência, para a produção de riquezas 
compartilháveis (mercê da tributação dos resultados positivos obtidos), e 
para, sobretudo, a dignificação do ser humano, através da geração de 
empregos que permitam às pessoas valorizar-se pelo trabalho e pela renda 
por meio dele obtida. (...) 
Nessa ordem de idéias, o instituto da recuperação judicial se apresenta 
como um mecanismo voltado à preservação de uma empresa que atende a 
uma função social e que, por circunstâncias acidentais, entra em crise 
econômico-financeira, mas que, apesar disso, se mostra viável dependendo 
apenas de ajustes em sua rotina administrativa e de algumas concessões 
por parte dos credores para se reerguer e voltar a operar de forma saudável 
para o mercado. 
A avaliação da viabilidade da recuperação da empresa, outrossim, não cabe 
ao Estado (ao Poder Judiciário), senão excepcionalmente (Lei 11.101/2005, 
art. 58, § 1°). De ordinário, incumbe aos credores avaliar e aprovar, ou 
rejeitar, o conjunto de medidas propostas pela devedora para a superação 
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da situação deficitária em que se encontra e, se os credores aprovam o 
plano de recuperação, vale dizer, se eles dão à devedora o voto de 
confiança que Ihes foi pedido aceitam sacrificar-se em prol da preservação 
da empresa, soa desarrazoado, uma vez atingido o consenso, impedir que o 
objetivo mirado pelas partes seja alcançado, por conta da existência de 
pendências junto ao fisco e à previdência.. 
Com efeito, é intuitivo que uma empresa que chegue ao ponto de requerer 
recuperação judicial tenha acumulado, junto aos débitos particulares, 
elevado passivo tributário e previdenciário. (...) 
Na realidade, a subordinação do deferimento da recuperação judicial à 
apresentação de certidões negativas de débitos tributários colide com os 
princípios constitucionais antes mencionados na medida em que inviabiliza 
a salvação da empresa, entendimento do qual não discrepa a doutrina. (...) 
Enfim, a exigência de apresentação de certidões negativas - que, na prática, 
equivale a impor ao empresário estar em dia com as obrigações fiscais e 
previdenciárias - inviabiliza a recuperação judicial. Fazendo-o, conflita com o 
princípio constitucional da função social da empresa e com os outros que a 
ele se ligam, entre os quais o da dignidade da pessoa humana. 
E, na colisão de princípio e norma, prevalece aquele, devendo ser 
dispensada a Autora, destarte, da apresentação das certidões. (...) 
Se não há empecilho ao ajuizamento de execuções fiscais, ou ao 
prosseguimento de execuções já instauradas, é desarrazoado exigir do 
devedor a regularização de sua situação perante o fisco para ver deferido o 
pedido de recuperação judicial, considerando que esta, concedida, 
nenhuma limitação acarretará ao direito das Fazendas Públicas. 
Embora não esteja escrito na Constituição, o princípio da razoabilidade está 
implícito nela, e, quando ferido injustificadamente, autoriza relevar 
exigências desmedidas, que não tenham outra finalidade senão a de 
impedir a realização de direitos. 
Finalmente, um último argumento milita em favor da inexigibilidade de 
apresentação de certidões negativas de débitos fiscais para o deferimento 
de pedido de recuperação judicial. 
A justificativa implícita para a formulação dessa imposição ao devedor é 
clara: obrigá-lo a, sem maiores questionamentos, compor-se com o fisco, 
renunciando ao direito de discutir judicialmente a existência da composição 
e valor de seus débitos. 
Ocorre que a jurisprudência tem rechaçado sistematicamente o uso de tal 
expediente por parte dos Governos, por nele um mecanismo de negação ao 
contribuinte das garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à 
ampla defesa. (...) 
Sintetizando, a exigência de apresentação de certidões comprobatórias de 
inexistência de débitos junto ao fisco e à previdência, feita pelo art. 57 da 
Lei 11.101/2005, ofende o princípio constitucional da função social da 
empresa, malfere o princípio da razoabilidade e agride garantias 
constitucionais ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa 
dadas ao contribuinte. 
Por tal razão, deve a Autora ser dispensada do cumprimento dessa mesma 
exigência, e, porque preenchidos os demais requisitos legais, ao que se 
soma a aprovação unânime dos credores que compareceram à assembléia-
geral ao plano de recuperação, deve ser deferido o pedido inicial.285 

 

                                                 
285 SALAMACHA, José Eli. A Recuperação Judicial e as dívidas fiscais. Sentença proferida nos autos 

390/2005, de Recuperação Judicial proposta por W.P.I.C.L., Rio de Janeiro, outubro de 2006. 
Seção Artigos de Doutrina. Disponível em : http:// 
www.juruá.com.br/newsletter_view2asp?op=artigo&recno-123. Acesso em: 10 de out.2006.  
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Embora a decisão acima exposta se refira a um caso diferente, observa-se 

que o magistrado buscou fundamentar sua decisão nos princípios constitucionais 

acima expostos, juntamente com a função social da empresa, tendo em vista o 

enorme prejuízo que seria causado a diversos setores da economia se decretasse a 

falência pelo simples descumprimento do art. 57, sendo merecedora de aplausos 

esta decisão, mormente porque este artigo, bem como o art. 191 A do CTN afrontam 

os preceitos arrolados no art. 47 da lei. 

Portanto, não pode o julgador ficar adstrito ao texto literal da lei, quando 

verificar que a decretação da falência do devedor solvente está eivada de interesses 

escusos, de um ou mais credores que abusam do poder que têm nas mãos, de 

determinar o encerramento de uma sociedade empresarial viável, prejudicando 

assim aqueles que preferem a tentativa de sua recuperação em detrimento da 

falência. 

Nestas situações, a interpretação da norma deverá sempre ser feita no 

sentido de favorecer o interesse da coletividade de credores que desejam preservar 

a atividade do devedor que atravessa dificuldades econômicas. 

Assim, verificando o magistrado o abuso praticado por credores que não 

representam a vontade da maioria e aplicando os princípios constitucionais insertos 

em nosso ordenamento jurídico, deverá ele observar as reais possibilidades de 

sobrevivência da sociedade empresária em crise e, sabendo do seu potencial, nada 

mais justo do que buscar uma interpretação da norma, que atinja sua finalidade 

social.286 

                                                 
286 Cf. art. 5º da Lei de Introdução ao Código Civil.  
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Pela lei anterior, o juiz já aplicava alguns desses princípios, quando deixava 

de decretar a falência do devedor que não cumpria com o pagamento da primeira 

parcela prevista no seu pedido de concordata preventiva. 

A proteção ao emprego e a preservação da unidade produtiva eram o foco 

principal a fundamentar essas decisões, que muitas vezes atentavam contra o texto 

legal, mas atendiam às necessidades momentâneas da comunidade e de alguns 

credores, além, é claro, do próprio devedor. Todavia, na legislação passada a 

concordata não expressava ao magistrado a real situação do devedor, visto que, 

com muita freqüência era apenas uma forma de protelar sua falência, o que algumas 

vezes induzia o juiz ao erro. 

Nesta nova legislação de recuperação do crédito, as relações entre devedor e 

credores são mais transparentes, pois o devedor apresenta um plano de pagamento, 

no qual após ser analisado pelos credores, existe a opção de modificações 

consensuais, caso não seja possível aprová-lo da forma original. 

Assim, se realmente não houver meios de se tentar a recuperação do 

empresário ou da sociedade empresária, sua liquidação será o caminho para evitar 

maiores prejuízos; entretanto, havendo possibilidades reais de seu soerguimento, é 

imprescindível que se tenha o maior cuidado para evitar a quebra de um devedor 

potencialmente viável, mas que enfrenta uma crise financeira e precisa do apoio de 

todos para tentar se recuperar. 

Neste sentido, caminham todas as novas normas que estão sendo editadas 

sobre a atividade empresarial. O próprio Código Civil, que revogou a Parte Primeira 

do Código Comercial de 1850, substituiu a noção de comerciante do direito anterior 

fundada na teoria dos atos de comércio, pela do empresário, iluminada pela teoria 

da empresa. 
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Ademais, aquele velho conceito de que a sociedade comercial era apenas 

uma fonte de renda dos sócios, onde o que importava era o seu lucro, ficou para 

trás, mormente com os impactos causados por quebras de sociedades empresárias, 

representativas de toda uma comunidade, que se orgulhava em dizer, ser tal 

empresa de sua cidade. 

Desta forma, pela teoria da empresa, onde o ponto principal é a busca pela 

preservação da unidade produtora, a fim de que ela exerça sua função social, faz-se 

mister atentar para os princípios que regem o ordenamento jurídico brasileiro, os 

quais guiarão as interpretações da norma para que ela atinja o seu interesse social. 

Merece destaque a transcrição de trecho da obra de Eros Roberto Grau, que 

expressa todo esse sentimento: 

[...] a interpretação do direito tem caráter constitutivo  - não, pois, 
meramente declaratório – e consiste na produção, pelo intérprete, a partir de 
textos normativos e dos fatos atinentes a um determinado caso, de normas 
jurídicas a serem ponderadas para a solução desse caso, mediante a 
definição de uma norma de decisão. Interpretar/aplicar é dar concreção [= 
concretizar] ao direito. Neste sentido, a interpretação/aplicação opera a 
inserção do direito na realidade; opera a mediação entre o caráter geral do 
texto normativo e sua aplicação particular, em outros termos, ainda: opera a 
sua inserção na vida. A interpretação/aplicação vai do universal ao 
particular, do transcendente ao contingente; opera a inserção das leis [= do 
direito] no mundo do ser [= mundo da vida]. Como ela se dá no quadro de 
uma situação determinada, expõe o enunciado semântico do texto no 
contexto histórico presente, não no contexto da redação do texto. Interpretar 
o direito é caminhar de um ponto a outro, do universal ao particular, 
conferindo a carga de contingencialidade que faltava para tornar 
plenamente contingencial o particular.287 

 

 Assim, o aplicador da lei tem em mãos vários mecanismos para evitar que o 

abuso perpetue nas relações entre devedor e credores, podendo socorrer-se aos 

princípios e normas constitucionais para buscar o perfeito sentido da norma jurídica.    

 

                                                 
287 GRAU, Eros Roberto. Op, cit. p. 163. 
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CONCLUSÃO. 

 

Chega-se ao final do estudo sobre o instituto da recuperação judicial, 

colocado à disposição do devedor para tentar superar o seu estado de crise 

econômico-financeira, mas que se apresenta cheio de dúvidas sobre a sua 

efetividade, levando-se em conta o desvirtuamento de seus princípios e o excesso 

de poder nas mãos dos credores, que poderão inviabilizar o sucesso de um 

processo de recuperação.  

O projeto inicial da atual lei foi profundamente alterado, tanto na Câmara dos 

Deputados quanto no Senado Federal, o que acabou levando-a ao descrédito por 

alguns renomados doutrinadores, devido ao desvio da finalidade proposto 

inicialmente. 

À guisa de exemplos, pelo projeto inicial a presente lei deveria abarcar não só 

os empresários e as sociedades empresárias, mas também as sociedades simples, 

as empresas públicas e as sociedades de economia mista que ficaram excluídas, 

por pura opção legislativa, vez que, nas legislações estrangeiras, existe a previsão 

da participação destas sociedades nos processos de recuperação e o legislador 

brasileiro, que bebeu nas fontes das leis concursais de países de primeiro mundo, 

afastou a incidência dela nestas sociedades. Também a lei pecou por criar 

privilégios diferenciados entre credores de mesma categoria, no caso da 

recuperação judicial pelo procedimento comum, como os credores de contratos de 

arrendamento mercantil, de alienação fiduciária em garantia e outros arrolados no § 

3º do art. 49, que sequer estarão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, tendo 

no máximo que aguardar por um pequeno prazo de 180 dias para promoverem as 

ações desejadas, a fim de recuperar os seus créditos, enquanto outros credores 
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quirografários e até mesmo privilegiados, como os trabalhistas, são submetidos ao 

plano, sacrificando seus créditos em prol da salvaguarda do devedor em crise, o que 

levou a lei a ser chamada de lei de recuperação do crédito bancário e não lei de 

recuperação judicial, visto terem sido as instituições financeiras as principais 

beneficiárias dessas alterações ocorridas no projeto inicial. 

Também de forma aviltante, o crédito tributário acabou sendo o maior 

beneficiado pela nova legislação, já que impõe, como condição indispensável à 

concessão da recuperação judicial, o pagamento dos tributos, ou no mínimo o seu 

parcelamento perante o fisco, sendo certo que as dívidas tributárias são as maiores 

responsáveis pelos inadimplementos dos empresários. Tal norma é tão absurda que 

felizmente, mesmo diante do dispositivo legal explícito na lei, várias decisões já 

ocorreram nesse curto espaço de sua vigência, no sentido de afastar a incidência do 

artigo 57, considerando-o como inconstitucional, pois fere o direito da ampla defesa 

e do contraditório do devedor, que é obrigado a aderir a um acordo e pagar por uma 

dívida que ele nem sabe se realmente é devida. Assim, foram várias as decisões 

nesse sentido, inclusive contando com o apoio do representante do Ministério 

Público, como no caso da companhia aérea Varig S/A, em que o parquet opinou 

favoravelmente à concessão da recuperação da sociedade, mesmo não tendo ela 

apresentado as certidões negativas de débitos tributários ou o seu parcelamento. 

 Desse modo, tendo em vista o espírito da lei, arrolado em seu artigo 47, onde 

prima por princípios constitucionais, como a manutenção da fonte produtora do 

emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, a preservação da 

empresa e sua função social, o Estado deveria ser o primeiro a sacrificar-se em prol 

desses objetivos, mas infelizmente ocorreu o contrário, pois foi o primeiro a não abrir 

mão de seus direitos e impor condições ao devedor para tentar se recuperar. 
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Todavia, não se pode olvidar que a lei tem seus pontos positivos, como o fato 

de trazer os credores, os maiores interessados nesse processo, de volta à cena, já 

que, durante a vigência do Decreto-Lei nº 7.661/1945 foram eles bem tolhidos em 

seus direitos. Contudo, no dualismo pendular que sempre acompanhou as 

legislações concursais brasileira, desta vez o legislador pendeu fortemente para o 

credor. 

Tal afirmação se justifica, quando se analisa os procedimentos de 

recuperação judicial, especialmente o chamado comum ou ordinário, em que se 

necessita convocar uma assembléia de credores para deliberar sobre o plano 

apresentado pelo devedor, quando este sofrer objeção por parte de qualquer credor, 

e até mesmo por aqueles que não estão sujeitos ao plano. 

Desse modo, o juiz, na recuperação judicial pelo procedimento comum, é 

obrigado a convocar a assembléia toda vez que o plano de recuperação for objetado 

por algum credor, mesmo que ele não tenha direito de votar no conclave, como é 

caso dos credores decorrentes de contratos de arrendamento mercantil, o que 

parece ser uma certa contradição da lei não percebida pelo legislador.  

Também na cultura do brasileiro e, com certa razão, não existe muita afeição 

em participar de assembléias, porquanto nessas reuniões existe um enorme conflito 

de interesses em jogo, o que muitas vezes não se mostra como o caminho mais 

razoável para tomar decisões. Mas não é só isso, a própria experiência do Direito 

brasileiro existente nas sociedades anônimas, que determina a obrigatoriedade de 

realização de ao menos uma assembléia-geral ordinária anualmente, demonstra que 

existe muita manipulação nessas deliberações, o que acaba, em certos casos, 

levando ao descrédito de tal procedimento. 
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  De toda forma, a assembléia-geral de credores é um órgão facultativo da 

recuperação judicial e da falência e sua implementação dependerá dos destinos que 

os credores darão ao processo de recuperação judicial, pois caso não haja objeção 

ao plano de recuperação, desnecessária será a sua realização para este fim, 

embora não fique ela limitada pela lei a esta situação. 

Na recuperação judicial pelo procedimento especial, referente aos 

microempresários e empresários de pequeno porte que possuem o direito de optar 

entre este ou aquele outro procedimento, preferiu o legislador simplificá-lo, excluindo 

a assembléia de credores para deliberar sobre os assuntos pertinentes ao devedor e 

seu pedido. Entretanto, havendo objeção ao plano que o devedor apresentar, o juiz 

julgará improcedente o seu requerimento e decretará sua falência, se a oposição for 

feita por mais da metade dos credores quirografários, bastando que se faça essa 

impugnação por escrito ao juiz, sem a necessidade de maiores fundamentações, 

segundo o texto da lei que é omisso neste ponto. 

Diante disso, procurou-se nessa dissertação analisar os aspectos 

controvertidos das impugnações referentes ao plano de recuperação judicial 

apresentado pelo devedor, tendo em vista que a grande conseqüência dessa 

objeção poderá ser a falência, o que nem sempre corresponde à vontade da maioria 

dos credores. Através da análise dos princípios constitucionais presentes no 

ordenamento jurídico pátrio, assim como do abuso do direito por parte de algum 

credor, expressamente proibido pelo Código Civil, poderá ter o julgador fundamentos 

que contrariem a norma legal, dando outro sentido e entendimento ao problema. 

Assim, no caso do procedimento comum, havendo objeção e convocando-se 

a assembléia-geral de credores para deliberar sobre o plano de recuperação feito 

pelo devedor, o juiz condutor do caso deverá analisar todos os aspectos daquele 
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conclave, especialmente se o devedor não obteve a aprovação do plano em todas 

as classes de credores, conforme determina o art. 45.  

Portanto, antes da decretação da falência do devedor, quando o plano 

apresentado por este não for aprovado na assembléia, de posse da ata da 

assembléia-geral, deve o juiz verificar se existe a viabilidade daquela empresa em 

recuperar-se, ou seja, se há o interesse do poder público em manter a continuidade 

daquela atividade empresarial, de maneira que tentará o juiz, condutor do caso, 

aprovar o plano por um sistema diferenciado, previsto nos §§ 1º e 2º do art. 58. 

Tal sistema de aprovação do plano, mediante a imposição dele aos credores 

que não foram favoráveis ao mesmo, chamado de cram dowm, também deixa a 

atuação jurisdicional bastante limitada, visto que os requisitos para a aprovação do 

plano do devedor com base nos parágrafos do art. 58 são cumulativos, o que 

dificulta por demais o seu sucesso. 

Contudo, conforme demonstrado neste estudo, as imperfeições da lei não 

podem se sobrepor aos interesses públicos, os quais estão diretamente relacionados 

aos interesses de toda uma comunidade, onde se situa o devedor que sofrerá as 

conseqüências de uma quebra. 

Desse modo, se o magistrado verificar, ou se houver denúncias sobre o 

abuso do direito perpetrado por parte daqueles credores que foram contrários aos 

interesses da maioria, após a conclusão da ata da assembléia, recorrendo-se aos 

princípios constitucionais expressos no ordenamento jurídico, não ficará ele 

submisso à decisão dos credores, devendo ser concedida a recuperação judicial, 

mesmo que não obtenha os requisitos necessários previstos nos §§ 1º e 2º do art. 

58, visto que a finalidade da lei deve ser buscada a todo instante pelo julgador, sob 
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pena de deixar de realizar a justiça por não aplicar o seu real sentido, conforme 

expressa o art. 5º da Lei de Introdução ao Código Civil. 

A autonomia decantada pelos credores que detêm hoje o poder de impedir a 

recuperação do devedor empresário, ou da sociedade empresária que seja viável, 

de acordo com as pesquisas feitas, não será suficiente para impedir a atuação do 

juiz no caso concreto, quando ficar devidamente demonstrada toda a ardileza por 

parte de credores que não estão comprometidos com a recuperação do devedor, 

mas que, por interesses particulares, desejam o seu fim. 

O sistema de cômputo dos votos nas deliberações sobre o plano de 

recuperação é extremamente complexo, exigindo do magistrado toda a astúcia para 

não se deixar ludibriar por falsos credores, ou por credores de má-fé que estão 

atentando contra os objetivos da lei e impedindo o sucesso da recuperação. 

Da mesma maneira, no procedimento especial referente às microempresas e 

às empresas de pequeno porte, deve ter o juiz toda a acuidade possível em analisar 

a objeção dos credores detentores do percentual qualificado para a decretação da 

quebra pois, embora a lei seja omissa quanto a fundamentação de tal oposição, não 

deverá ser declarada a falência do devedor que se apresenta em condições de 

solvabilidade, mas que vem sendo preterido deste direito, por credor ou credores 

que abusam dessa condição. 

Ao analisar tal objeção, baseado no que aqui foi demonstrado, terá toda a 

liberdade o magistrado de indeferir o pedido que não tenha qualquer embasamento 

fático e jurídico e que atente contra os princípios constitucionais aqui expressos. 

As conclusões feitas após as pesquisas realizadas, apontam para o 

redirecionamento das decisões judiciais, quando rejeitados os planos de 
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recuperação com base em abusos praticados pelos credores. Lógico que não é 

possível, nem razoável impor, em todas as circunstâncias, a aprovação de um plano 

de recuperação judicial que tenha sido rejeitado em assembléia-geral de credores no 

qual não se tenha observado nenhuma fraude, ou mesmo chance de viabilidade 

daquele devedor que se socorreu do instituto como forma de tentar evitar sua 

falência. O objetivo da lei é recuperar as empresas que aparentam ser viáveis, 

mesmo em dificuldades financeiras: entretanto, para aquelas que desejam apenas 

postergar a sua quebra, como ocorria na legislação anterior, a falência deverá ser a 

única saída para a liquidação do patrimônio do empresário. 

O que se procurou demonstrar neste trabalho é a necessidade de uma 

decisão judicial com base na exegese da lei, mormente quando for verificado o 

abuso do direito praticado por algum credor que não tenha qualquer 

comprometimento com a recuperação do devedor em crise, mitigando assim as 

atribuições dos agentes envolvidos nos processos de recuperação, como juízes e 

credores especialmente, tendo em vista sempre o objetivo da norma. 

A polêmica levantada com este tema é recente, haja vista o pouco tempo de 

vigência da lei e até o momento da conclusão deste trabalho não se teve notícias de 

decisões abordando esse tópico específico, muito embora existam algumas decisões 

que foram usadas de forma analógica no transcorrer dele, traçando a idéia central 

da questão. 

Todavia, é impossível não se aquietar diante de situações que irão acontecer 

sem que ainda se tenha uma solução para o caso; e não se poderá sempre usar a 

legislação alienígena como parâmetro de solução, mormente para disposições 

diferenciadas sobre atribuições de juízes e credores. Conclui-se destarte, pela 



 171

 

aplicabilidade dos princípios constitucionais existentes quando houver a 

necessidade, a fim de se dar a correta interpretação ao caso concreto. 

Desta forma, longe de esgotar o tema, visto ser ele muito mais complexo do 

que se aparenta e, face às dificuldades enfrentadas nas situações de cada caso, o 

objetivo buscado foi apresentar ao leitor mecanismos de interpretação da norma 

jurídica, que possam modificar a leitura de um determinado artigo, quando a norma 

jurídica implicar em redução de direitos, mormente quando esses direitos estão 

aviltados por fraudes ou interesses escusos, que devem sofrer a reprimenda 

esperada pelo judiciário. É o que se espera!        
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