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RESUMO 

 

O trabalho tem por objetivo à análise jurídica do plano de recuperação e suas consequências 

práticas, questionando até que ponto o objetivo de um acordo imposto será alcançado, tendo em 

vista os diferentes interesses em jogo. A primeira parte é dedicada ao exame das disciplinas da 

recuperação, traçando um histórico evolutivo deste instrumento a partir da concordata. Neste ponto, 

são apresentadas as teorias quanto a sua natureza jurídica. A segunda parte, por sua vez, aponta 

breves considerações de como o direito alienígena disciplina a recuperação. Na terceira parte, o 

trabalho analisa a recuperação como jogo estratégico, pois existem riscos inerentes a sua execução. 

Isso porque, do ponto de vista econômico, o plano de recuperação, por ser contrato incompleto, 

impõe riscos, por portar variáveis não previstas, como por exemplo, a mudança de política 

econômica ou a crise financeira mundial. Assim sendo, o trabalho analisa as possibilidades de 

renegociação dos termos do plano, bem como as soluções que podem ser usadas quando da 

incompletude. Neste sentido, analisa os mecanismos da arbitragem, da governança coorporativa e 

da cláusula hardship, além dos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato, função 

social da empresa e teoria da imprevisão. Como a recuperação judicial e extrajudicial representam 

meios de reestruturação que beneficiam a coletividade de interessados: estando de um lado o 

devedor que pretende obter prazos para o cumprimento de suas obrigações; de outro lado os 

credores que visualizam uma forma de obter seus créditos, ainda existem outros (credores) que 

poderão discordar da proposta. Para sanar esta possibilidade (do credor buscar a solução individual 

de seus interesses em contraposição àqueles coletivos dos credores) a Lei 11.101/05 criou a 

modalidade impositiva, na qual se impõe aos dissidentes o acordo dos que aderiram 

voluntariamente. Por este motivo, há divergências quanto a natureza jurídica do plano de 

recuperação. Neste sentido, a quarta parte do trabalho traz considerações quanto a natureza jurídica 

dos planos de recuperação judicial e extrajudicial.  

 

 

Palavras chaves: Recuperação Judicial, Extrajudicial, Falência, Custos de Transação, Informação, 

Credores, Devedor, Boa-fé, Imprevisão, Função Social.    

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this work is assess the legal analysis of a judicial recovery plan and its practical 

consequences, questioning to what extent the objective of an agreement will be reached if come 

into force, given the different interests at stake. The first part deals with the consideration of the 

disciplines of recovery, tracing the evolutionary history of this instrument from a point of  

“concordata”. At this point, theories as to their legal nature are presented. The second part, in turn, 

brings brief considerations of how the foreign laws discipline the recovery. In the third part, the 

paper examines the recovery as a strategic game, since there are risks inherent in its execution. 

From an economic point of view, these risks arise from an incomplete contract carrying unforeseen 

variables, for instance, the change in the economic policy as well as the world wide financial crisis. 

So, the paper analyzes the possibilities of renegotiating the terms of the plan, as well as solutions 

that can be used when the incompleteness. In this sense, analyzing the mechanisms of arbitration, 

corporate governance and the hardship clause, in addition to the principles of objective good faith, 

the contract´s social function, the company's social function and theory of unpredictability. As the 

judicial and extrajudicial´s recovery represents means of restructuring, which benefits the collective 

of the people involved: on one side the debtor who wishes to obtain deadlines for compliance with 

its obligations, on the other side creditors who see a way to get their credits back, and also there are 

others (creditors) who may disagree with the proposal. To address this possibility (the creditor 

seeking the solution of his individual interests as opposed to those collective interests of creditors) 

Law 11.101/05 created the imposing form, which is imposed on dissidents, the agreement of those 

who joined voluntarily. For this reason, there are differences of opinion about the legal nature of 

the recovery plan. In this sense, the fourth part of the work brings the legal considerations in plans 

and extra-judicial recovery.  

  

Key words: Judicial and Extrajudicial Recovery, Bankruptcy, Transaction Costs, Information, 

Creditors, Debtors, Good faith, Unpredictability, Social Function. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

  A partir da Lei 11.101/05 (LRE) o instituto da concordata foi 

suprimido pelos institutos da recuperação judicial e extrajudicial, estas o objeto do presente 

estudo.  

  A recuperação judicial tem lugar em Juízo e o plano apresentado pelo 

devedor poderá prever diferentes modos ou meios de recuperação judicial, conforme artigo 

50 da LRE. O plano será apresentado e submetido à aprovação de todas as classes de 

credores como  descrito  na norma do seu artigo 45.    

 Dois são os tipos de recuperação extrajudicial. A convencional, que 

vincula apenas os credores signatários nos termos do quanto contratado. E a impositiva, 

sujeitando seus efeitos a todos os credores, inclusive àqueles que se recusaram a aceitar, 

desde que  aprovado por credores representantes de mais de 3/5 dos créditos de cada 

espécie. Nesta, apesar da obrigatoriedade, os credores têm o direito de impugnar o plano, 

conforme autorizado pelo artigo 164 da LRE, desde que observado o disposto no seu § 3º.  

   Tal exigência gerou questionamentos quanto à natureza jurídica da 

recuperação extrajudicial.  

   Analisando a doutrina atual, sob o ponto, nota-se da maioria dos 

autores, a convicção da natureza contratual da recuperação extrajudicial. Inexiste, todavia, 

acordo entre todos.  

  Assim, para  Francisco Satiro de Souza Jr. o plano de recuperação 

extrajudicial constitui um contrato solene, com caráter de cooperação
1
. Já Rachel Sztajn 

define-o como negócio de cooperação, de repactação na divisão dos riscos, que, em 

alguma medida, se assemelha aos negócios plurilaterais
2
.  

                                                           
1
 SOUZA JR., Francisco Satiro, Comentários à Lei de recuperação de empresas e falência: Lei 11.101/2005, 

coordenação Francisco Satiro de Souza Junior, Antonio Sérgio A. de Moraes Pitombo. – São Paulo : Editora 

Revista dos Tribunais, 2005, p. 514.  
2
 SZTAJN, Rachel, Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência, coordenação Paulo F.C. 

Salles de Toledo, Carlos Henrique Abrão. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 418.  
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   Existem ainda aqueles que entendem  ser a recuperação extrajudicial 

procedimento especial de jurisdição voluntária como  Paulo Sérgio Restiffe
3
. Já para Jorge 

Lobo,
4
 teria a natureza de ato complexo.  

  Questão semelhante apresentava-se quando da vigência da 

concordata, com juristas procurando desvendar sua natureza jurídica. Várias teorias foram 

formuladas, conforme exposto por Rubens Requião
5
, dividindo-as  em três grupos: a 

contratual, a processual e a da obrigação legal.   

    O Decreto 7.661, de 21 de junho de 1945, pôs fim a tais discussões 

ao configurar a concordata como concessão do juiz. Com isto firmou-se a convicção da sua 

natureza processual como ato jurisdicional.  

  Porém, os meios de recuperação ao enfatizarem o poder dos credores 

na concessão do benefício, trazem de  volta a indagação sobre a natureza jurídica, 

tornando-se necessário discutir o caráter contratual ou não das medidas, dado a divergência 

entre ato negocial ou prestação jurisdicional
6
.   

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 RESTIFFE, Paulo Sérgio, Recuperação de Empresas: de acordo com a Lei 11.101, de 09-02-2005. Barueri: 

Manole, 2008. p. 373. 
4
 LOBO, Jorge, Comentários à lei de recuperação de empresas e falência. Paulo F.C. Salles de Toledo e 

Carlos Henrique Abrão (coords.). São Paulo: Saraiva, 2005. p.105. 
5
 REQUIÃO, Rubens, Curso de Direito Falimentar.  V. 2. Concordatas, crimes falimentares, intervenção e 

liquidação extrajudicial. São Paulo : Saraiva, 1986, p. 9.  
6
 Conforme exposto por Vera Helena de Mello Franco e Rachel Sztajn textualmente: “Em que pese o caráter 

negocial, o fato do plano tornar-se impositivo para todos, quando aprovado mediante a maioria indicada no 

art. 163 da LRE, admite a oposição dos credores que não o aceitaram. A possibilidade de imposição dos 

efeitos do acordo entre o devedor e a maioria absoluta dos credores àqueles que a ele não aderiram, bem 

como o da impugnação, colocam em dúvida a natureza contratual da recuperação extrajudicial. Indaga-se 

neste ponto, em que medida é acordo de vontades e até que ponto é prestação jurisdicional.” In Falência e 

recuperação da empresa em crise. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008, p. 264,      
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2. JUSTIFICATIVA 

 

  Apesar da recuperação judicial e extrajudicial representarem  meios  

de reestruturação que beneficia a coletividade, estando de um lado o devedor que pretende 

obter prazos para o cumprimento de suas obrigações; de outro os credores que visualizam 

uma forma de obter seus créditos; existem aqueles que poderão discordar da proposta.  

  A discordância por parte dos credores poderá ocorrer por vários 

motivos Dentre eles: por não sentirem segurança na continuidade das relações; por 

preocupação com a veracidade das informações apresentadas no plano; ou, simplesmente, 

por beneficiarem-se individualmente da situação
7
.  

 Para sanar esta  possibilidade (do credor buscar a solução individual 

de seus interesses em contraposição àquele coletivo dos credores) a Lei 11.101/05 criou a 

modalidade impositiva, na qual se impõe aos dissidentes, o acordo dos que aderiram 

voluntariamente. 

  Porém, como  apenas o devedor conhece a exata situação 

econômico-financeira da empresa, e é o único que pode requerer a homologação do plano 

acordado, podem surgir problemas em decorrência da sua imposição, posto abrigar 

interesses, por muitas vezes, heterogêneos.  

  É por esta contingência, que Vera Helena de Mello Franco e Rachel 

Sztajn definem a recuperação como jogo estratégico
8
, posto existirem riscos inerentes a sua 

execução, já que contrato de execução continuada.  

   Assim sendo, a recuperação porta variáveis não previstas, como por 

exemplo, a mudança de política econômica, o poder de compra da moeda ou a crise 

financeira mundial.   

                                                           
7
 SOUZA JR., Francisco Satiro de, Comentários à Lei de recuperação de empresas e falência : Lei 

11.101/2005, coordenação Francisco Satiro de Souza Junior, Antonio Sérgio A. de Moraes Pitombo. – São 

Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 516.  
8
 Idem, p. 264.  
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   Diante destas e outras variáveis, torna-se necessário questionar:  

Quem arcará com os riscos do inadimplemento ou de incidentes onerosos não 

contemplados no plano de recuperação? Como prever todos os eventos futuros que possam 

alterar o cumprimento do plano ou que venham a incidir na relação entre credores e 

devedor? Como decidir-se-á caso o devedor não alcance os objetivos traçados em virtude 

de um fator imprevisível? Será decretada a falência ou será decidido pela permanência da 

empresa? 

   Pela dificuldade em vislumbrar todos os riscos e perdas que poderão 

ocorrer na execução do plano de recuperação apresentado pelo devedor, poder-se-ia dizer 

ser o plano de recuperação um contrato incompleto, no sentido dos economistas?  Se assim 

for, como prever todos os eventos futuros que alterem  ou que venham a incidir nas 

relações do plano?  

   Daí a finalidade do presente trabalho. Analisar a natureza jurídica do 

plano de recuperação e suas conseqüências práticas, questionando até que ponto o objetivo 

de um acordo imposto será alcançado, tendo em vista os diferentes interesses em jogo.   

    Como cada credor irá buscar para si o maior payoff, com estratégias 

que normalmente visam benefícios individuais, e não para o conjunto, o resultado da 

Assembléia torna-se imprevisível.  

    Soma-se a isso, o fato dos incentivos aos credores e devedores não 

estarem claros na lei, o que gera conflitos de interesses entre as classes de credores e entre 

os credores da mesma classe com interesses heterogêneos. 

    E é aí que a aplicação da Teoria de Law & Economics se faz 

importante, permitindo analisar questões como maximização racional das necessidades dos 

envolvidos; incentivos que balizam o comportamento dos credores e do devedor e a forma 

como o Juiz deve se colocar quando da aplicação do cram down.    

   Vale lembrar ainda que o sistema da livre manifestação da vontade 

dos credores, através de quorum de votação, como apresentado pela LRE já fora adotado 

por nossa legislação, sem produzir os resultados desejados.  
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   Com este teor é apreeendido da Exposição de Motivos da Lei de 

Falências anterior, conforme anexo da obra de Valverde
9
: Segundo o conceito clássico, a 

formação da concordata depende da livre manifestação da vontade dos credores, através 

do quorum de votação, reservando-se ao juiz, simplesmente, a homologação do acordo 

com o devedor. A lei cogita apenas das condições em que a deliberação da maioria obriga 

a minoria. O sistema, entretanto, não produz os resultados que seriam de desejar. A 

preponderância da maioria nas deliberações coletivas somente se legitima quando todas 

as vontades deliberantes se manifestam, tendo em vista o interesse comum que as 

congregou. Ora, nas concordatas formadas por maioria de votos, os credores deliberam 

sob a pressão do seu interesse individual, deturpando o sentido coletivo da deliberação, e, 

pois, tornando ilegítima a sujeição da minoria. E a verdade é que, na vigência desse 

sistema, se tem verificado a Constancia dessa anomalia, através dos entendimentos 

externos do processo, o que importa na quebra da igualdade de tratamento dos credores, 

princípio informativo do processo falimentar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 VALVERDE, Trajano de Miranda. Comentários à lei de falências: (Decreto- Lei n. 7.661, de 21 de junho 

de 1945), v. III. p. 266-267. 
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3. BREVE VISÃO HISTÓRICA (O APERFEIÇOAMENTO DO 

DIREITO CONCURSAL) 

 

     Para melhor compreender o direito falimentar e de recuperação de 

empresas, faz-se necessário recordar sua evolução histórica, da antiguidade aos tempos 

modernos, com profundas alterações, na qual precebe-se a mudança de uma posição 

simplesmente liquidatória para a preservação da empresa.  

     Na Antiguidade, o devedor ao deixar de pagar o credor, tinha, tantos 

de seus bens penhorados, quanto bastassem para o pagamento da dívida devendo o credor 

citar o devedor em juízo para o cumprimento de suas obrigações, antes de qualquer 

penhora.  

    Porém, até essa forma de execução patrimonial, longo foi o caminho, 

pois, a regra nas civilizações antigas era outorgar ao credor o poder de coagir fisicamente o 

devedor e isto à margem da prestação jurisdicional do Estado. O devedor era aprisionado, 

escravizado e até morto pelo credor, caso não pagasse o devido
10

. 

    Na Índia, o credor não satisfeito submetia o devedor ao trabalho 

escravo, mas sem excessos brutais. Seu débito era acrescido de mais cinco por cento em 

caso de confissão e dez por cento se o negasse. Se o devedor fosse de casta superior, o 

pagamento poderia ser realizado em prestações, de acordo com suas possibilidades
11

. 

     No antigo Egito, não era diferente. Admitia-se a escravidão por 

dívida
12

.   

    Outra era a solução na civilização grega. A falta da satisfação da 

dívida resultava na servidão pessoal do devedor ao credor, o que ocorria quando o devedor 

vendia a própria pessoa ao credor ou quando não atendia a condenação judicial  impondo-

lhe  pagar. Neste caso, o credor podia alienar o devedor e, até matá-lo
13

.  

                                                           
10

 REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Falimentar. 11ª ed. São Paulo: Saraiva, 1986, p. 6.  
11

 REQUIÃO, Rubens. Op.cit., p. 6.   
12

 REQUIÃO, Rubens. Op.cit., p. 7. 
13

 REQUIÃO, Rubens. Op.e loc. cit. 
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    De modo não dissemelhante, no direito romano antigo, o corpo do 

devedor respondia pela dívida. Não se exigia a intervenção do Estado, pois o credor 

detinha o poder de sujeitar o devedor inadimplente, podendo matá-lo ou vendê-lo
14

. 

    Na necessidade de amenizar a severidade das regras punitivas da 

insolvência, no caso de falências sem a caracterização de dolo ou má-fé do devedor, em 

428 a.C., o vínculo deixou de ser pessoal e passou a real, recaindo a execução não mais 

sobre a pessoa do devedor, mas sobre seu patrimônio
15

.  

     Foi introduzida a distractio bonorum na qual não acarretava a nódua 

da infâmia ao devedor. A prisão e escravidão por dívidas e o envolvimento do corpo do 

devedor foram extintas, instituindo-se o concurso sobre o patrimônio do devedor. Surgiu, 

assim, a praescriptio moratória. Posteriormente, uma decisão de Justiniano a fez depender 

da deliberação dos credores, tomada por maioria de votos.   

    Em Roma, quando o falecido deixava seu patrimônio onerado por 

dívidas, de tal forma que o passivo superava o ativo, o herdeiro ou assumia pessoalmente a 

dívida, com a obrigação de solvê-la em prejuízo próprio ou a ela renunciava. A renúncia 

acarretava na venditio bonorum, lançando a mácula da infâmia ao falecido.  

    Para afastar esses inconvenientes, formulou-se no Direito Romano o 

pacto ut minus solvatur
16

 e o inducioe quinquennales, na qual o devedor de boa-fé obtinha 

do Imperador um prazo não superior de cinco anos para honrar com suas dívidas.  

    O instituto dava ao devedor o direito de repelir a ação dos credores 

por uma praescriptio ou exceptio moratória. Posteriormente, uma decisão de Justiniano a 

fez depender da deliberação dos credores, tomada por maioria de votos.   

                                                           
14

 Alfredo Buzaid explica: “Confessada a dívida, ou julgada a ação, cabia a execução trinta dias depois, sendo 

concedido este prazo para o devedor pagar a dívida. Se este não pagasse a dívida, o exeqüente lançava as 

mãos sobre o devedor e o conduzia a Juízo. Se o executado não satisfizesse o julgado e se ninguém 

comparecesse para afiançá-lo, o exeqüente o levava consigo, amarrando-o a uma corda ou algemando-lhes os 

pés. A pessoa do devedor era adjudicada ao credor e reduzida a cárcere privado durante sessenta dias. Se o 

devedor não se mantivesse à sua custa, o credor lhe daria algumas libras de pão. Durante a prisão era levado a 

três feiras sucessivas e apregoado o crédito. Se ninguém o solvesse, era aplicada ao devedor a pena capital, 

podendo o exeqüente matá-lo, ou vendê-lo. Ocorrendo pluralidade de credores, podia o devedor ser retalhado 

na terceira feira. In Do concurso de credores no processo de execução.” São Paulo: Saraiva, 1952, p. 43. 
15

 LOBO, Jorge. Direito Concursal. 3 ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1999, p. 17. 
16

VALVERDE, Trajano de Miranda. Comentários à lei de falências. Vol. II. 4 ed. Rio de Janeiro: Revista 

Forense, 1999, p. 229. 
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    Foi a partir do século XIII que o instituto da concordata se delineou, 

quando  as sanções pessoais foram substituídas pelo  processo coletivo compreendendo a 

liquidação dos bens do devedor.
17

.  

     Após a 2º guerra mundial, a crise econômica da empresa passa a 

demandar uma maneira diferente de enfrentar o fenômeno da insolvência, apregoando-se a 

separação da sorte da empresa da de seus dirigentes, preservando a unidade produtiva. 

Passa-se a se preocupar com a permanência da empresa e não apenas com sua liquidação 

judicial
18

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Assim ALMEIDA, Amador Paes de. Curso de falência e concordata. 17 ed. ampl. e atual. São Paulo: 

Saraiva, 1999. p. 4. LACERDA, José Cândido Sampaio de. Manual de Direito Falimentar. 13 ed. Rio de 

Janeiro: Freitas Bastos Editora, 1996. p. 41-43. REQUIÃO, Rubens. Curso de direito falimentar. 11 ed. v. 1. 

São Paulo: Saraiva, 1986. p. 9-10.  
18

 Conforme LOBO, Jorge. Direito Concursal. 3 ed. Editora Forense. Rio de Janeiro. 1999. p. 33-35. 
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4. MEIOS DE SANEAMENTO DA EMPRESA EM CRISE 

 

    A atual legislação falimentar pode ser considerada resultado de um 

longo processo histórico, pois no período compreendido entre 1850 e 2005, o 

procedimento falimentar sofreu diversas variações, ora protegendo os credores, ora 

protegendo os devedores.  

    Neste sentido, Comparato afirma que “Em nosso país, a legislação 

falimentar tem seguido um ritmo nitidamente pendular: protegendo-se alternadamente o 

insolvente, ou os seus credores, ao sabor da conjuntura econômica e da filosofia política 

do momento.”
19

  

 

4.1. Direito Anterior – Da concordata (até Lei 7.661/45) 

 

    Durante o período colonial, naturalmente se aplicava o direito 

português, consubstanciado nas Ordenações do Reino, de início pelas Ordenações 

Afonsinas, de 1446, que aboliram a pena de morte e permitiam ao devedor livrar-se da 

prisão por meio da cessão de seus bens aos credores. 

    Em 1521, as Ordenações Afonsinas, revistas por ordem do Rei D. 

Manuel, passaram a denominarem-se Ordenações Manuelinas. Previa-se que ocorrendo à 

falência, o devedor seria preso até pagar o que devia aos credores
20

.  

    Com Portugal submetido ao reino de Castela, as Ordenações 

Filipinas, surgidas na Espanha em 1603, passaram a ter maior influência no Brasil, 

agravando as punições ao falido
21

. 

                                                           
19

 COMPARATO, Fábio Konder. Aspectos jurídicos da macro-empresa. São Paulo: Revista dos Tribunais. 

1970. p. 95. 
20

 SADDI, Jairo. Recuperação de Empresas e Crise: É o fim do mundo? In: Jornal Carta Forense, 

04.05.2009. 
21

 REQUIÃO, Rubens. Op. cit. p. 14-15. 
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    Durante a vigência das Ordenações Filipinas, diversos alvarás forma 

expedidos, sobressaindo-se o Alvará de 1756, promulgado pelo marquês de Pombal, que 

tratava da falência e seu processo.  

    Neste alvará previa-se a pena de morte para os condenados em razão 

de uma falência caracterizada como fraudulenta
22

, o que vigoraria quase sem alterações no 

Brasil Colônia
23

.  

    Por outro lado, os comerciantes que quebrassem por sofrerem perdas 

em seus negócios lícitos, não eram punidos criminalmente. Eram levados a apresentarem-

se na Junta para (i) declarar as causas da falência e as perdas sofridas, (ii) entregar as 

chaves do estabelecimento e (iii) exibir ao menos o Livro Diário de sua escrituração 

contábil.   

    A Junta ficava encarregada de dar sequência ao processo, nomeando 

dois de seus membros para levantar o inventário de todos os bens do falido. Após, era 

nomeado um depositário a qual se fazia a entrega de todos os bens. Seguia-se, então, a 

publicação de editais para manifestação dos interessados, os quais eram convocados para 

conferências e votação a respeito das causas da falência, fraudulenta ou de boa-fé. 

    Verificando-se a quebra fraudulenta, o Juiz Conservador do 

Comércio mandava prender o devedor, sendo os bens arrecadados vendidos em leilão, e os 

credores pagos com o resultado
24

.    

    Mesmo com a proclamação da independência do Brasil, continuaram 

vigendo as leis portuguesas e apesar de estabelecida uma nova ordem política, houve uma 

fase de “vazio” legislativo
25

.  

                                                           
22

 Conforme Rubens Requião o Alvará regulava não só a punição penal do crime falimentar, mas também a 

falência culposa e a inocente. Assim determinava que os comerciantes que por culpa perdessem seus bens, 

jogando ou gastando demasiadamente, incorriam nas mesmas penas, exceto que não seriam equiparados aos 

“publicos ladroens”, nem seriam “condenados em pena de morte natural”, mas em pena de degredo. Op. cit. 

p. 15. 
23

 REQUIÃO, Rubens. Op. e loc. cit.  
24

 REQUIÃO, Rubens. Op. cit. p.  14-18.  
25

 BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de recuperação de empresas e falências: comentada: Lei 

11.101/2005: comentário artigo por artigo. 6. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2009. p. 34. 
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    Somente em 1850 houve adaptação à nova ordem, através da Lei 556 

de 25 de junho de 1850 (Código Comercial, Parte III, arts. 797 a 913), que passou a cuidar 

“Das Quebras”
26

.  

    A respectiva lei conferia ao devedor a possibilidade de evitar a 

quebra com pedido de moratória, desde que comprovada à dificuldade em satisfazer 

imediatamente suas obrigações por fatores alheios a vontade. Após a concessão da 

moratória, que dependia da anuência de determinado percentual dos credores, o Tribunal 

nomeava dois credores para fiscalização.  

    A par disso, na hipótese de quebra era realizada reunião dos credores 

para verificação de créditos e apreciação de eventual pedido de concordata, presidida pelo 

Juiz comissário, exigindo-se a aprovação da maioria em número e ainda dois terços dos 

valores de todos os créditos sujeitos aos efeitos da concordata.  

    O Decreto 3.065 de 06 de junho de 1882 reduziu a exigência à 

maioria dos credores, dispensando os dois terços do valor dos créditos. Também permitiu a 

“concordata por abandono”, que consistia na entrega de todos os bens ou parte do ativo da 

massa dos credores para que o realizassem e pagassem o passivo (cessão de bens).  

   O Decreto 917 de 24 de outubro de 1890 manteve a concordata por 

abandono e a moratória. Os credores eram convocados para reunião, presidida pelo juiz. 

Concedida a medida, elegia-se comissão de dois ou três membros, cabendo embargos dessa 

decisão.  

   Assim como na lei anterior, era prevista a convocação de reunião 

após a sentença de declaração de falência para verificação de créditos e discussão e 

votação da proposta de concordata porventura formulada. 

   Com este decreto, surge a concordata preventiva ou o acordo 

extrajudicial. Conforme Requião, o Juiz, após manifestação dos credores representando 

três quartos dos créditos aceitando a proposta, poderia ou não homologá-la
27

.  

                                                           
26

 BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Op. e loc. cit. 
27

 REQUIÃO, Rubens. Op.cit., p. 9.   
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   A Lei 859 de 16 de agosto de 1902 baniu a concordata por abandono 

e a moratória, sendo a reunião dos credores prevista somente para a hipótese de falência, 

sendo o conclave presidido pelo juiz. Ao falido concedia-se a oportunidade de apresentar 

proposta de concordata, com a aceitação ou rejeição pelos credores no ato.  

    Ademais, criou-se um sistema de nomeação dos síndicos, os quais 

deveriam ser escolhidos entre os nomes indicados pelas juntas comerciais de cada Estado. 

A idéia era de coibir conluios entre o devedor e os credores, mas fracassou, sendo que os 

quarenta inscritos, dadas as suas sinuosas atividades, logo foram apelidados, de forma 

jocosa, de “Ali-Babá e os quarenta ladrões”
28

. Para Comparato, a partir da presente lei as 

concordatas tornaram-se impraticáveis
29

.  

   O decreto 2.024 de 17 de dezembro de 1908, elaborada por Carvalho 

de Mendonça, cuja vigência foi de vinte e um anos, extinguiu de vez a concordata 

extrajudicial e a moratória. Firmou o sistema de concordata judicial de duas formas: 

preventiva e suspensiva.  

   Já o Decreto 5.746 de 09 de dezembro de 1929, de forma similar à 

Lei 2.024/1908, previa a possibilidade de concordata preventiva, com a realização de 

assembléia de credores presidida pelo juiz em que se discutia a proposta do devedor. Em 

caso de unanimidade a concordata era homologada.  

    

4.1.1. Do Decreto-lei 7.661/45 

 

   O Decreto-lei 7.661 de 21 de junho de 1945 praticamente eliminou a 

assembléia de credores, restringindo sua realização à hipótese de expresso requerimento de 

credores que representassem mais de um quarto do passivo habilitado, para deliberação 

sobre a forma de realização do ativo, cabendo ao juiz a presidência dos trabalhos.  

                                                           
28

 Confira a referência histórica de Nelson Abrão em Curso de Direito Falimentar, São Paulo: Saravia, 1980. 

p.13.   
29

 COMPARATO, Fábio Konder. Op. cit. p. 98. 
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   Outra possibilidade era a convocação de titulares de pelo menos dois 

terços do crédito, caso em que se poderia propor outra forma de liquidação do ativo. 

     A partir deste Decreto, a concordata preventiva ou suspensiva passou 

a ser apreciada pelo Juiz que proferirá a sentença, concedendo-a ou não.  

    Para Comparato este decreto acentuou o caráter judiciário do 

processo falimentar, pois a ação de concordata poderia ser julgada procedente pelo 

magistrado sem, e até mesmo contra, a vontade dos credores
30

. Para ele o único interesse 

protegido pelo instituto era o interesse pessoal do devedor de continuar o negócio, não 

passando de uma liberalidade do regime. Nas suas palavras um privilégio, no sentido quase 

odioso do termo
31

.  

  Por esta razão, o instituto era visto como um modo de adiar o 

vencimento das obrigações inadimplidas do passado mediante critérios meramente formais 

de concessão, mostrando-se ineficiente na busca de seu objetivo - evitar a decretação da 

falência. 

   Requião anota que o erro fundamental do sistema de concordata 

suspensiva era permitir sua concessão, atendidos apenas alguns pressupostos formais. Não 

se cogitava de saber as verdadeiras causas da insolvência do devedor; não se cogitava 

sequer de indagar se o plano era viável para reorganização da empresa; não se indagava se 

o empresário foi inepto ou incompetente. Atendidos os pressupostos legais e formais, os 

juízes geralmente complacentes estavam dispostos a fazer vista grossa sobre os desmandos 

econômicos e financeiros evidentes, para conceder a concordata.
32

  

 

 

 

 

                                                           
30

 COMPARATO, Fábio Konder. Op. cit. p. 99. 
31

 COMPARATO, Fábio Konder. Op. cit. p. 101. 
32

 REQUIÃO, Rubens. RDM 14/23-33, 1974. 
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4.2. Teses quanto a Natureza Jurídica da Concordata 

 

    Várias  são as teorias  que buscam caracterizar juridicamente a 

concordata, as quais podem ser  divididas em três grupos: teoria contratual, teoria 

processual e teoria da obrigação legal.  

 

4.2.1. Teoria Contratual  

 

    Segundo Waldemar Martins Ferreira: Apresentava-se a concordata, 

iniludivelmente, como contrato. Contrato judiciário, mais contrato. Preventiva ou 

suspensiva, em juízo se propunha. Judicialmente se processava. Sentença de juiz a 

homologava. Só em juízo, nos termos e pela forma da lei, era admissível o acordo entre o 

comerciante e seus credores, antes ou depois da sentença de falência. Contrato realmente 

celebravam aquele e estes
33

.  

    E, segue. Em tempos passados, as formas antigas da moderna 

concordata já constituíam verdadeiros e autênticos contratos coletivos mercantis
34

, 

afirmando que tem esse contrato coletivo duas modalidades conforme o tempo em que se 

celebra, se antes ou se no decurso da falência: ou é terminativo ou é preventivo desta. 

Opera, nos dois casos, a vontade majoritária, manifestada nos termos e forma da lei. É o 

pressuposto substancial da concordata. Exprimem-se os credores. Os que a aceitem. Os 

que a recusem. Existe a vontade contratual, que a sentença do juiz homologa e a que 

imprime obrigatoriedade
35

.   

    Na mesma linha Carvalho de Mendonça vislumbrava na concordata 

um contrato, embora admita tratar-se de um “contrato anômalo”, um “contrato original”, 

um “contrato sui generis”:  

Dominada por princípios jurídicos que lhe são peculiares, a concordata não perde, 

entretanto, a sua feição contratual, seja um contrato anômalo, desde que ao 

                                                           
33

 FERREIRA, Waldemar Martins. Instituições de Direito Comercial. Quinto Volume. A Falência. Rio de 

Janeiro: Livraria Freitas Bastos S.A, 1951, p.288.  
34

 FERREIRA, Waldemar Martins. Op. cit., p. 290. 
35

 FERREIRA, Waldemar Martins. Op. cit. p. 291. 
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devedor, já impossibilitado de pagar, já inábil para contratar sobre bens, 

interesses e direitos da massa, é conferida a extraordinária faculdade de, antes ou 

durante a sua falência, celebrar com os credores os acordos que entender; seja um 

contrato original, em virtude da exceção do princípio da liberdade de contratar, 

isto é, preponderância que a maioria dos credores exerce sobre a minoria, 

forçando-a aceitar a sua vontade, pois, homologada, a concordata adquire eficácia 

vinculativa relativamente a todos
36

. 

               Já para Sampaio de Lacerda, o acordo de vontades existia. Apenas a 

vontade individual do credor era absorvida pela vontade coletiva da massa de credores e, 

esta exprimia-se normalmente pelas decisões que, por maioria, tomava a assembléia de 

indivíduos que a compunham. Correspondia ao que se dá nas deliberações das assembléias 

de acionistas das sociedades anônimas
37

.  

    Em síntese, como assinala  Jorge Lobo, o ponto de vista qualificando 

a  concordata como um contrato entre o devedor e os seus credores não privilegiados era 

pacificamente aceito pela doutrina brasileira anterior à promulgação do Decreto-Lei 7.661 

de 1945.  

    Com este decreto lei  o legislador suprimiu o instituto da concordata, 

transformando-a em um favor concedido pelo juiz, cuja sentença substitui a manifestação 

da vontade dos credores na formação do contrato
38

.  

 

4.2.2. Teoria Processual 

   

    Mas, o fato de ser a concordata sujeita à direção e homologação da 

autoridade judiciária sugeriu a vários juristas a idéia de considerar a concordata um 

                                                           
36

 MENDONÇA, Carvalho de. Direito Comercial Brasileiro. Da Falência e da Concordata Preventiva. 4 ed. 

Rio de Janeiro: Livraria Editora Freitas Bastos, 1947, p. 308.  
37

 LACERDA, J.C. Sampaio de. Manual de Direito Falimentar. 13 ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1996, 

p. 244. 
38

 LOBO, Jorge. Op. cit. p. 45. 
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instituto eminentemente processual, constituindo para uns uma decisão judiciária e para 

outros um contrato processual
39

.  

    Pela teoria do contrato processual, o suprimento da falta de consenso 

de credores que não formam com a maioria para firmar o contrato surge da homologação 

do magistrado, sem a qual não poderia existir a concordata. E, por isso, não é um contrato 

propriamente dito, como conhecido no direito das obrigações, mas um acordo que tem o 

duplo caráter de convencional e judicial
40

. 

    Já a teoria da decisão judiciária se deve ao fato de todos os credores 

estarem sujeitos a um pronunciamento do Juiz
41

.  

 

4.2.3. Teoria da Obrigação Legal 

 

 

    Segundo esta teoria, a concordata não era um contrato, mas um 

benefício outorgado pelo Estado, através de Lei. Aplicando a lei, satisfeitos os requisitos 

para o gozo desse benefício nela estabelecido, o juiz apenas a concede. Não se fala em 

maioria ou minoria, não se fala em aceitação ou rejeição da proposta pelos credores. Estes 

apenas têm o direito de confrontar a existência dos pressupostos, a ocorrência de 

impedimentos
42

. 

 

 

4.2.4. A teoria adotada com o decreto 7.661/45 

   

    Com o decreto 7.661/45, a concordata tornou-se integralmente 

processual. Segundo Trajano de Miranda Valverde, o Decreto 7.661/45 deu à concordata 

estrutura integralmente processual. A demanda de concordata inicia-se, como nos 

processos contenciosos, com o pedido do devedor, e, queiram ou não os credores citados 

                                                           
39

 REQUIÃO, Rubens. Op. cit. p. 10. 
40

REQUIÃO, Rubens. Op. cit., p. 11. 
41

 REQUIÃO, Rubens. Op. e loc. cit. 
42

 REQUIÃO, Rubens. Op. cit.,  p. 12. 
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para dizer sobre o pedido, o juiz dele toma conhecimento e decide da sua procedência ou 

improcedência, segundo as regras previstas na lei. Aos credores fica reservado o direito 

de se oporem (art, 142) ao pedido, porém, não mais dependerá da vontade deles a 

terminação do processo da falência pela concordata suspensiva, quando cumprida, nem a 

concessão da concordata preventiva, definindo a concordata como uma demanda, tendo 

por objeto a regularização das relações patrimoniais entre o devedor e seus credores 

quirografários e por fim evitar a declaração da falência, ou fazer cessar os efeitos dela, se 

já declarada
43

.   

 

4.3. Direito Atual  

 

 

    A lei 11.101 de 2005 dispõe sobre a recuperação da empresa em 

dificuldade cujo objetivo é viabilizar a superação da situação econômica-financeira do 

devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores 

e dos interesses dos credores, promovendo a preservação da empresa, sua função social e o 

estimulo à atividade econômica
44

.  

    O artigo 75 da referida lei também preceitua que a falência, ao 

promover o afastamento do devedor de suas atividades, visa preservar e otimizar a 

utilização produtiva dos bens, ativos e recursos produtivos, inclusive os intangíveis.  

    Portanto, a continuidade da empresa, caracterizada como centro de 

múltiplos interesses, e não o interesse pessoal do empresário, torna-se o princípio  basilar 

da lei vigente, desde que a superação da situação de crise seja possível.  

    Neste sentido, o senador Ramez Tebet, em seu relatório final, 

indicou como princípio adotado pelo legislador a redução do custo do crédito no Brasil, na 

qual se vislumbrou ser “necessário conferir segurança jurídica aos detentores de capital, 

                                                           
43

 VALVERDE, Trajano de Miranda. Op. cit., p. 238. 
44

 A relevância do artigo 47 da Lei 11.101/2005 foi expressada por Newton De Lucca como “a maior 

novidade da NLF. Pode-se dizer, em certo sentido, que ele traduz o espírito que terá enformado toda a nova 

disciplina jurídica que acaba de ser dada à estampa em fevereiro do corrente ano de 2005. In DE LUCCA, 

Newton; SIMÃO FILHO, Adalberto (coord.). Comentários à nova lei de recuperação de empresas e de 

falências. São Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 202.  
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com preservação das garantias e normas precisas sobre a ordem de classificação de 

créditos na falência, a fim de que se incentive a aplicação de recursos financeiros a custo 

menor nas atividades produtivas, com o objetivo de estimular o crescimento econômico”
45

.  

 

4.3.1. Princípios adotados pela lei  

 

    No relatório do senador Ramez Tebet
46

, ressalta-se a enunciação de 

doze princípios
47

 que fundamentam o espírito da lei, adotados na análise do PLC n. 71 de 

2003, que são sintetizados por Jorge Lobo como a) conservação e função social da 

                                                           
45

 Relatório do Senador Ramez Tebet. In: MACHADO, Rubens Approbato (Coord.). Comentários à nova lei 

de falências recuperação de empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 363. 
46

 I) Preservação da empresa: Principal fundamento da lei. Em razão da função social, a empresa deve ser 

preservada sempre que possível, pois gera riqueza econômica e cria emprego e renda, contribuindo para o 

crescimento e o desenvolvimento social do País. II) Separação dos conceitos de empresa e de empresário: 

Não se deve confundir empresa com a pessoa natural ou jurídica que a controla. Assim, ainda que haja a 

falência é possível preservar a empresa. III) Recuperação das sociedades e empresários recuperáveis: Sempre 

que for possível a manutenção da estrutura organizacional ou societária, ainda que com modificações, o 

Estado deve dar condições para a recuperação da empresa.IV) Retirada do mercado de sociedades ou 

empresários não recuperáveis: Sendo a empresa inviável, por problemas crônicos na atividade ou na 

administração da empresa, o Estado deve promover de forma rápida e eficiente sua retirada do mercado. V) 

Proteção aos trabalhadores: Os trabalhadores devem ser protegidos, não só com a precedência no 

recebimento de seus créditos, mas com instrumentos que, por preservarem as empresas, preservem seus 

empregos. VI) Redução do custo do crédito no Brasil: Incentivo a aplicação de recursos financeiros a custo 

menor nas atividades produtivas. Necessidade de segurança jurídica aos detentores de capital, com 

preservação das garantias e normas precisas sobre a ordem de classificação dos créditos. VII) Celeridade e 

eficiência dos processos judiciais: As normas procedimentais na falência e na recuperação de empresas 

devem ser simples, conferindo-se celeridade e eficiência ao processo e reduzindo-se a burocracia que 

atravanca seu curso. VIII) Segurança jurídica: A lei deve ser clara e precisa para evitar que interpretações 

múltiplas tragam insegurança jurídica aos institutos e, assim, fique prejudicado o planejamento das empresas 

e de suas contrapartes. IX) Participação ativa dos credores: Os credores devem participar ativamente dos 

processos de falência e recuperação, a fim de que otimizem, na busca de seus interesses,  os resultados 

obtidos com o processo, visando reduzir a possibilidade de fraude ou malversação dos recursos da empresa 

ou da massa falida. X) Maximização do valor dos ativos do falido: A lei deve estabelecer normas e 

mecanismos que assegurem a obtenção do máximo valor possível pelos ativos do falido, evitando a 

deterioração provocada pela demora excessiva do processo e priorizando a venda da empresa em bloco, 

para evitar a perda dos intangíveis. XI) Desburocratização da recuperação de microempresas e empresas de 

pequeno porte: A lei deve prever mecanismos mais simples e menos onerosos para ampliar o acesso dessas 

empresas à recuperação. XII) Rigor na punição de crimes relacionados à falência e à recuperação judicial: A 

lei tipifica a conduta da prática de atos definidos como crime, em razão da falência ou recuperação judicial, 

coibindo a prática de fraudes de natureza falimentar. No que tange a recuperação judicial, a maior liberdade 

conferida ao devedor para apresentar proposta a seus credores precisa necessariamente ser 

contrabalançada com punição rigorosa aos atos fraudulentos praticados para induzir os credores ou o juízo 

a erro. In op. cit., p. 362-364. 
47

 Nem sempre será possível atender a todos os princípios expostos, principalmente quando ocorrer conflito 

entre dois ou mais deles, momento em que será importante sopesar as possíveis conseqüências sociais e 

econômicas e busca a melhor solução aos envolvidos.  
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empresa; b) dignidade da pessoa humana e valorização do trabalho; e c) segurança jurídica 

e efetividade do direito.  

      Para Calixto Salomão Filho
48

, apesar de ser necessário reconhecer a 

influência do interesse financeiro na elaboração da lei, o que cria riscos e dúvidas sobre a 

efetividade do próprio processo de recuperação de empresas nela previsto, é também 

necessário reconhecer que a recuperação de empresas pressupõe princípios e objetivos que 

não podem ser desconsiderados, sendo o principal deles a preservação da empresa.  Para 

ele, se aplicado de forma coerente, poderá ajudar em muito a efetivação da recuperação 

empresarial.  

    O ideal é buscar a satisfação harmônica de todos os interesses 

presentes na recuperação, porém, não sendo possível, o interesse principal a ser alcançado 

é a satisfação dos credores. A aplicação do princípio da preservação da empresa na 

recuperação não pode se afastar dos interesses dos credores, estes entendidos como 

unidade (comunhão de credores). 

     

  

4.3.2. A solução acatada pela lei 11.101 de 2005 

 

 

      A lei 11.101/2005, no âmbito de prevenir ou superar a falência, criou 

os instrumentos de recuperação judicial e extrajudicial, sendo que a primeira dá papel ativo 

aos credores através das assembléias gerais. 

 

4.3.3. A recuperação judicial 

 

    Os requisitos do pedido de recuperação judicial para sua 

admissibilidade estão no artigo 48 e incisos e devem ser atendidos pelo devedor de forma 

                                                           
48

 SALOMÃO FILHO, Calixto. Comentários à Lei de recuperação de empresas e falência: Lei 11.101/2005, 

coordenação Francisco Satiro de Souza Junior, Antonio Sérgio A. de Moraes Pitombo. – São Paulo : Editora 

Revista dos Tribunais, 2005, p. 41.  
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cumulativa, estando sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes até a data 

do pedido, ainda que não vencidos, conforme artigo 49.  

    Não estão sujeitos à ação de recuperação judicial os créditos (i) da 

União Federal, Estados, Municípios e INSS; (ii) dos credores por obrigações a título 

gratuito, por despesas realizadas para se habilitarem na recuperação, salvo às custas 

judiciais decorrentes de litígio com o devedor, por dívidas ilíquidas; (iii) dos titulares de 

crédito oriundos de contratos de alienação fiduciária, de leasing, de compra e venda ou 

promessa de compra e venda com cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, 

inclusive em incorporações imobiliárias, de venda com reserva de domínio, de 

adiantamento a contrato de câmbio para exportação.  

    Em que pese à lei ter excluído do âmbito da recuperação os créditos 

tributários, a norma do artigo 57 atribuiu ao devedor, após a aprovação do plano de 

recuperação, o dever de apresentar certidões negativas de débitos tributários nos termos 

dos artigos 151, 205 e 206 da Lei 5.172 de 1996 (CTN), ainda que parcelados (artigo 151, 

VI do CTN)
49-50

.  

    Em norma que se segue, a saber, aquela do artigo 68, se estabeleceu 

que as Fazendas Públicas e o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS poderão deferir, 

nos termos da legislação específica, parcelamento de seus créditos, em sede de 

recuperação judicial, de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo CTN.  

    Em sequência, os § 3
o
 e 4

o
 do artigo 155-A do CTN, introduzidos 

pela Lei Complementar 118/2005, dispôs que a lei específica disporá sobre as condições de 

parcelamento dos créditos tributários do devedor em recuperação judicial. Mas em que 

                                                           
49

 Vale lembrar que a primeira obrigação que deixa de ser honrada pelas empresas em dificuldade financeira 

é a tributária, diferentemente do que ocorre com aquelas junto aos fornecedores e empregados. Assim, 

quando requer sua recuperação judicial, muitas vezes a empresas já possuem passivo tributário volumoso, 

inexistindo condições para seu pagamento integral ou parcelamento.  
50

 O Comitê Gestor Tributário do Estado de São Paulo demonstrou que de um universo de quase dois milhões 

de empresas paulistas, um milhão delas estão em débito com o imposto. MELLÃO NETO, João. Justificativa 

para o projeto 1190/2007 proposta na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo. Diário do Comércio, 

p. 4, matéria Primeira Lista do Supersimples: 1,5 milhao de empresas fora.  
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pese às disposições acima, até o momento nenhuma norma foi aprovada  facultando este 

parcelamento
51

.  

    Diante da inexistência de legislação específica para o parcelamento 

de tributos por empresas em recuperação e da exigência das certidões negativas, a Câmara 

Especial de Falências e Recuperações Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo, de forma salutar, firmou entendimento pela inexigibilidade da apresentação das 

certidões negativas
52

. 

    Deferido o processamento da recuperação judicial, é suspenso o 

curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas 

dos credores particulares do sócio solidário.  

    Conforme § 4º do artigo 6 da LRF a suspensão em hipótese nenhuma 

excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do 

processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos 

                                                           
51

 (i) No Congresso Nacional há um projeto elaborado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional na qual 

a empresa em dificuldade poderá apresentar diretamente à Fazenda Nacional um plano de pagamento de 

débitos fiscais. (ii) Na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, o Projeto de Lei 1190/2007, entre 

outras disposições, estabelece parcelamentos em até 120 vezes para empresas em recuperação judicial. (iii) 

No Estado de Minas Gerais, o Secretário de Estado de Fazenda e o Advogado-Geral do Estado, através da 

Resolução Conjunta n. 4.069/2009, estabeleceram sistema de parcelamento fiscal diferenciado para empresas 

concordatárias ou em processo de recuperação judicial.  
52

 Neste sentido: “Recuperação Judicial. – Certidões negativas de débitos tributários (Art. 57 da Lei 

11.101/05) – Inadmissibilidade – Exigência abusiva e inócua – Meio coercitivo de cobrança – Necessidade 

de se aguardar para o cumprimento do disposto no art. 57, a legislação específica a que faz referência o art. 

68 da Nova Lei, a respeito de parcelamento de crédito da Fazenda Pública e do INSS – Dispensa da juntada 

de tais certidões – Agravo de Instrumento provido.” (TJ/SP, AI n. 507.990.4/8. Rel. Des. Romeu Ricupero, j. 

01.08.2007). “Agravo de Instrumento. Recuperação Judicial. Aprovação do plano de Recuperação Judicial. 

Decisão que concede a Recuperação Judicial, com dispensa da apresentação das certidões negativas de 

débitos tributários, exigidas pelo artigo 57, da Lei n. 11.101/2005 e artigo 191-A, do CTN. Recurso 

interposto pela Fazenda Estadual. Exigência do artigo 57 da LRF que configura antinomia jurídica com 

outras normas que integram a Lei n. 11.101/2005, em especial, o artigo 47. Abusividade da exigência, 

enquanto não for cumprido o artigo 68 da nova lei, que prevê  a edição de lei específica sobre o parcelamento 

do crédito tributário para devedores em recuperação judicial. Dispensa da juntada das certidões negativas ou 

das positivas com efeito de negativas mantida. Agravo desprovido.” (TJ/SP, AI n. 472.540.4/7-00. Rel. Des. 

Manoel de Queiroz Pereira Calças, j. 25.04.2007). “Agravo de Instrumento. Recuperação Judicial. 

Aprovação do plano de recuperação judicial, com dispensa da apresentação das certidões negativas de 

débitos tributários, exigidas pelo artigo 57, da Lei n. 11.1012005 e artigo 191-A, do CTN. Recurso interposto 

pela União Federal. Reconhecimento da legitimidade e interesse em recorrer, como “terceiro prejudicado”, 

mesmo não estando os créditos tributários sujeitos à habilitação na recuperação judicial. Exigência do artigo 

57 da LRE que configura antinomia jurídica com outras normas que integram a Lei n. 11.101/2005, em 

especial, o artigo 47. Abusividade da exigência, enquanto não for cumprido o artigo 68 da nova Lei, que 

prevê a edição de lei específica sobre o parcelamento do crédito para devedores em recuperação judicial. 

Dispensa da juntada das certidões negativas ou das positivas com efeito de negativas mantida. Agravo 

desprovido.” (TJ/SP, AI n. 455.187.4/0-00. Rel. Des. Manoel de Queiroz Pereira Calças, j. 17.01.07).  
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credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de 

pronunciamento judicial.
53

 

    Quanto aos meios para recuperação da empresa em crise, o artigo 50 

enumera, de forma exemplificativa, sem prejuízo de outros modelos, alguns modos que 

podem ser utilizados alternativamente ou em conjunto.  

    Neste ponto, a nova lei, de forma positiva, acertou ao delinear 

algumas formas de recuperação, trazendo uma relação não exaustiva de meios que o 

devedor poderá se utilizar para organizar um plano de reestruturação.  

    Como as dificuldades que atingem as empresas são de tão diferentes 

ordens e complexidade, torna-se impossível um diploma legal exaurir todos os meios de 

recuperação.  

    Assim, o artigo 50 congrega reformulações administrativas, 

contratos, formas de solução obrigacional, modificações societárias estruturais, alienação 

do ativo, usufruto empresarial, administração compartilhada, emissão de valores 

mobiliários e outros, deixando bem clara a intenção de permitir que os credores e 

devedores utilizem sua liberdade de contratar, embora sob parâmetros técnicos e 

jurisdicionais. 

    Jorge Lobo
54

 classifica-os em meios de reestruturação de poder de 

controle (incisos III, V, X e XIII); financeira (incisos I, VI, IX, XII, XV, ao caput e ao 

Parágrafo segundo); econômica (incisos II, VII, XI e XVI); administrativa (incisos IV, VIII 

e XIV); societária (inciso II); e complexa, mista ou hibrida, quando utilizados em conjunto.  

                                                           
53

 A Justiça do Estado de São Paulo está permitindo que o tempo de suspensão seja superior a 180 dias. Isso 

ocorreu, por exempo, na recuperação judicial do frigorífico Frigol, do interior de São Paulo. O juiz de 

Lençóis Paulista permitiu a suspensão por mais de 180 dias, entendendo que a recuperação da empresa era 

complexa, com um número grande de credores e questionamentos. O Juiz informou em sua decisão que 

suspender o prazo por mais de 180 dias seria do interesse tanto da empresa como dos credores, pois evitaria 

tumultos processuais. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo também se posicionou nesse sentido, ao 

permitir a extensão do prazo de 180 dias na recuperação judicial da fabricante de tecidos Textil Cryb, do 

município de Campo Limpo Paulista. O Tribunal citou o artigo 47 da LRE para justificar a decisão. A 2ª 

Seção do  Superior Tribunal de Justiça ao julgar, em março de 2011, um recurso envolvendo a cobrança de 

débitos trabalhistas da Viplas (Viação Planalto) afirmou que a extrapolação do prazo de 180 dias não causa o 

automático prosseguimento das ações e execuções, a não ser que fique provado que a empresa foi 

responsável pelo atraso na homologação do plano. In Justiça amplia prazo de blindagem de companhias em 

recuperação. Valor econômico. Caderno Legislação e Tributos. 13 de junho de 2011. 
54

 LOBO, Jorge. Op. cit., p.50.  
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    Com a apresentação do plano pelo devedor, publica-se  o edital para 

conhecimento dos credores e para que apresentem eventuais objeções no prazo legal. Se 

qualquer credor opõe-se ao plano, o Juiz convocará a assembléia-geral de credores para 

deliberar sobre ele.  

    Nesta assembléia, existindo expressa concordância do devedor e não 

implicando diminuição dos direitos exclusivos dos credores ausentes, o plano poderá sofrer 

alterações.  

    Após a juntada aos autos do plano aprovado e cumpridas às 

exigências legais, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano tenha sido 

aprovado nos termos do artigo 55 ou na forma descrita do artigo 45 da lei.  

    Ainda que o plano não seja aprovado na forma do artigo 45, pode o 

Juiz conceder a recuperação nos termos do artigo 58, § 1º, o chamado cram down 

brasileiro. 

 

4.3.4. A recuperação extrajudicial 

 

    Já no âmbito da recuperação extrajudicial são duas as modalidades. 

A convencional, que vincula apenas os credores signatários da proposta acordada. E a 

impositiva. Esta última sujeita os efeitos do plano de recuperação a todos os credores, 

inclusive àqueles que se recusaram a assiná-lo. Isto desde que assinado por credores 

representando mais de 3/5 dos créditos de cada espécie. Apesar de norma impositiva, o 

artigo 164 assegura aos credores o direito de impugnar o plano, desde que observado o 

parágrafo 3º.  

    Com a homologação, o plano produzirá seus efeitos sobre as 

pretensões dos credores, facultando-se, porém, que, sobre àqueles signatários da proposta, 

os efeitos tenham lugar antes da homologação. Isto, porém, só quanto à forma ou valor do 

montante dos créditos.  
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    De qualquer forma, ainda quando não obrigatória, a homologação 

judicial apresenta certas vantagens, não só ao devedor, como também aos credores, pois 

com a homologação, todos os credores, inclusive aqueles que não aderiram ao plano, 

poderão acompanhar a execução do plano de recuperação, garantido acesso às 

informações.
55

 

    Os requisitos a serem cumpridos são os mesmos impostos para o 

pedido de recuperação judicial, conforme artigo 48 da lei, além daqueles previstos nas 

normas dos artigos 161 a 165.  

    Conforme artigo 161 da lei (i) excluem-se do plano os créditos 

trabalhistas e acidentários até o limite de 150 salários mínimos, os créditos tributários, os 

créditos dos credores proprietários (aqueles garantidos por reserva de domínio, alienação 

fiduciária em garantia, o dos proprietários de adiantamento efetivado mediante contrato de 

câmbio) e os dos compromissários compradores de bens imóveis, cujos contratos 

contenham cláusula de irrevogabilidade; (ii) o plano não poderá prever o pagamento 

antecipado de dívidas ou tratamento desfavorável aos credores que dele não participam (§ 

2
o
); (iii) a homologação do plano não poderá ser requerida enquanto pendente pedido de 

recuperação judicial, recuperação judicial em curso ou existência de plano de recuperação 

extrajudicial há menos de dois anos (§ 3
o
).  

    Dispõe o artigo 162 da LRE que o plano deve estar  acompanhado de 

justificativa fundamentando suas razões, a par dos termos e condições propostos, contendo 

a assinatura de todos que a ele aderiram.  

    Para que o plano obrigue a todos credores (impositiva), de acordo 

com o artigo 163 da LRE, é preciso à assinatura de credores representantes de mais de três 

quinto dos créditos de cada espécie por ele abrangido.  

    Inclusive, (i) o plano só poderá abranger a totalidade de uma ou mais 

espécies dos créditos previstos no artigo 83, incisos II, IV, V, VI e VIII do caput, sendo tal 

                                                           
55 Segundo Rachel Sztajn: “(...) por conta da homologação judicial, a inserção de cláusula prevendo que o 

plano constituirá documento com força executiva de titulo extrajudicial estimulará todos a respeitarem o 

tratado e a renegociarem condições, sempre que eventos imprevistos incidam sobre as obrigações do devedor, 

tornando-as mais onerosas.” In Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência. TOLEDO, 

Paulo F.C. de. ABRÃO, Carlos Henrique. p. 483. 
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elenco taxativo (§ 1
o
); (ii) não serão considerados para cálculo do percentual necessário os 

créditos não incluídos no plano, os quais não poderão ter seu valor ou condições originais 

de pagamento alteradas (§ 2
o
); (iii) para efeitos de votação os créditos em moeda 

estrangeira serão convertidos para moeda nacional pelo câmbio da véspera da data de 

assinatura do plano, excluídos, para esta finalidade, os créditos das pessoas mencionadas 

no artigo 43 da lei (§ 3
o
); (iv) na alienação de bens com garantia real, a supressão da 

garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do 

credor titular (§ 4
o
); (v) a variação cambial dos créditos em moeda estrangeira só poderá 

ser afastada mediante consentimento expresso do credor no plano por ele assinado (§ 5
O
); 

(vi) para aprovação do plano, o devedor deverá juntar exposição de sua situação 

patrimonial e demonstrações contábeis relativas ao último exercício social, a par de 

balanço especialmente levantado para instruir  o pedido (§ 6
o
, I e II); e (vii) os subscritores 

devem compravar os poderes para novar ou transigir, devendo ser apresentada lista 

nominal completa dos credores, com a qualificação completa de cada crédito na forma 

prescrita pelo § 6
o
, incio III.     

    Em atenção ao artigo 164, § 3
O
, os credores só poderão apresentar 

oposição à homologação do plano se (i) não ocorrer o preenchimento do percentual 

mínimo previsto no caput do artigo 163 da lei; (ii)  descumprido qualquer exigência legal; 

e (iii) ocorrer a prática de qualquer dos atos de falência previstos no inciso III do artigo 94 

ou atos praticados em fraude a credores e com a intenção de prejudicá-los, conforme 

disposto no artigo 130 da lei.  

    Como o acordo é extrajudicial, sem qualquer interferência do 

Judiciário, há dúvidas quanto a viabilidade de tais acordos, pois sem o crivo do Judiciário, 

provavelmente, os credores com maior poder de influência tentarão ditar os termos do 

acordo, sob pena de não participarem dele e poderem levar a empresa à falência.  

   Entretanto, por ser um acordo privado, as partes (credores e devedor) 

deverão barganhar em busca do melhor resultado. É claro que credores com maior 

influência buscarão ditar o rumo do plano, porém, sabem que um plano bem desenhado é 

na maioria das vezes melhor do que a liquidação, até porque o procedimento extrajudicial é 

extremamente simplificado e breve.  
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    Neste sentido, Francisco Satiro de Souza Jr. afirma que a 

recuperação extrajudicial não tem a aptidão de resolver um problema generalizado da 

empresa, mas de resolver aspectos críticos pontuais atuais ou esperados no futuro, como 

aqueles ligados à incapacidade de pagamento de certos credores.
56

  

    Conclui que o devedor só precisará (i) negociar com o grupo ou 

espécie de credores dentro do qual se encontra a dificuldade; (ii) obter a adesão de todos ou 

da maioria; (iii) re-escalonar os pagamentos; e (iv) com muito menos formalidades, ver-se 

rapidamente com seu problema equacionado
57

.     

    De qualquer forma, parece que os planos de recuperação 

extrajudicial não estão sendo utilizados pelos empresários, como pretendido pelo 

legislador, pois é certo que o número de solicitações para estes planos é bem inferior ao 

dos planos de recuperação judicial.  

    Conforme Indicador SERASA EXPERIAN de Falências e 

Recuperações
58

, no período de janeiro a junho de 2009, houve 391 pedidos de recuperação 

judicial e apenas 06 pedidos de recuperação extrajudicial
59

. Em janeiro de 2011 ocorreram 

55 pedidos de recuperação judicial requeridas contra 03 pedidos de recuperação 

extrajudicial
60

, o que demonstra certo receio ou dificuldade por parte dos administradores 

das empresas em crise em utilizar o instrumento da recuperação extrajudicial.   

 

4.3.5. Outros meios (art. 167 da lei 11.101/05) 

 

    O artigo 167 da lei reafirma a possibilidade de realização de 

qualquer modalidade de acordo entre credores e devedor. Nestes acordos, o devedor não se 

sujeitará-se às exigências previstas na lei, como apresentação do plano, tratamento não 

                                                           
56

 In Op. cit. p. 512-513. 
57

 In op. e loc. cit. 
58

 O indicador é feito a partir do levantamento mensal dos números de falências (requeridas e decretadas) e 

das recuperações judiciais e extrajudiciais registradas mensalmente na base de dados da empresa e 

provenientes dos Fóruns, varas de falências e Diários Oficiais e da Justiça dos Estados.  
59

 Informações disponíveis in http://www.valor.com.br/arquivo/625355/pedidos-de-recuperacao-judicial-

saltam-185-no-semestre.  
60

 http://www.serasaexperian.com.br/release/noticias/2011/noticia_00391.htm  

http://www.valor.com.br/arquivo/625355/pedidos-de-recuperacao-judicial-saltam-185-no-semestre
http://www.valor.com.br/arquivo/625355/pedidos-de-recuperacao-judicial-saltam-185-no-semestre
http://www.serasaexperian.com.br/release/noticias/2011/noticia_00391.htm
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prejudicial aos credores não signatáros, etc., porém em contrapartida, também não se 

beneficiará das vantagens, como imposição a credores oportunistas, alienação de 

estabelecimento sem sucessão, etc.  

    Conforme Francisco Satiro de Souza Junior “trata-se da reafirmação 

do princípio da autonomia privada, que sepulta de vez a proposta da lei anterior de punir 

com a caracterização do estado de falência o devedor que propusesse acordo aos seus 

devedores fora do procedimento de concordata, o que vinha na contramão das mais 

modernas tendências de composição e busca de solução de mercado para as empresas em 

crise.”
61

   

    Este mecanismo poderá ser usado por todos aqueles que venham a 

não preencher as exigências necessárias para se beneficiar com as previsões expressas da 

lei, mas que tiveram obtido junto aos credores concordância quanto a termos e condições 

de sistematização de seus débitos. 

    Para Rachel Sztajn “o que há de prevalecer, na avaliação de outras 

modalidades de acordo entre credores e o devedor, deve ser a lisura na prestação de 

informações, a perspectiva de recuperação, ou não, do negócio e, particularmente, a busca 

de reduzir as perdas patrimoniais, seja no âmbito daquele quadro de credores, seja no de 

novos que venham a manter relações negociais com aquele devedor”
62

.  

 

4.3.6. As microempresas e empresas de pequeno porte frente a lei 

 

    O procedimento especial pode ser usado pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que preencham os requisitos do artigo 3
o
 da Lei Complementar 

n. 139, de 10 de novembro de 2011
63

.   

                                                           
61

 SOUZA JR., Francisco Satiro de. Op. cit. p. 530.  
62

 SZTAJN, Raquel. Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência, coordenação de Paulo F. C. 

Salles de Toledo, Carlos Henrique Abrão. 3 ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 491.  
63

 “Art. 3. consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade 

simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei n. 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis 
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   Segundo estudo do SEBRAE
64

, entre 1995 e 2000, 96% dos postos 

de trabalho formais do país foram criados em estabelecimentos de pequeno porte.  

    O relatório informa que cerca de 70% dos municípios brasileiros têm 

até 20 mil habitantes e, neles, os pequenos negócios são responsáveis pela totalidade ou 

pela maioria dos empregos oferecidos pela iniciativa privada.  

    Em outro estudo
65

, o SEBRAE informa que as microempresas foram 

responsáveis por 56,39% do total de empregos criados no último mês de agosto, com 

destaque para os empreendimentos que empregam até 04 pessoas, que sozinhas 

participaram com 53,04% das novas vagas criadas. As pequenas empresas geraram 13,35% 

das novas vagas e as médias e grandes participaram com 13,72% e 16,54% do saldo total, 

respectivamente.   

    Diante da representatividade destas empresas na economia brasileira, 

o legislador foi feliz ao inserir previsão expressa do princípio que dá tratamento 

diferenciado às médias empresas e empresas de pequeno porte
66

, a fim de que possam se 

utilizar do instituto da recuperação judicial especial de forma mais simplificada e menos 

onerosa
67

. 

    Neste procedimento somente os credores quirografários são 

atingidos, com exceção daqueles que menciona nas normas dos §§ 3
o
 e 4

o
, do artigo 49 da 

lei, e dos decorrentes do repasse de recursos oficiais, conforme artigo 71, I da LRE.  

                                                                                                                                                                                
ou no Registro de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que: I. no caso das microempresas, aufira, em 

cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); II. no 

caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 

(trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).” 

Esta lei alterou disposições da Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar n. 

127, de 14 de agosto de 2007.  
64

 Fonte: Lei Geral da micro e pequena empresa. Autor: Frente parlamentar da micro e pequena empresa. 

Disponível em 

http://www.busca.sebrae.com.br/search?btnG.x=0&btnG.y=0&btnG=Pesquisa%2BGoogle&entqr=3&getfiel

ds=*&output=xml_no_dtd&sort=date%253AD%253AL 
65

 Estudo realizado por Emanuel Malta Falcão Caloête (analista técnico da Unidade de Gestão Estratégica do 

SEBRAE Nacional). Disponível em 

http://201.2.114.147/bds/BDS.nsf/E3146DECF662E9BF83257717004C1667/$File/NT00043FA2.pdf  
66

 Seção V, artigos 70 a72 da LRE. 
67

 Para se ter uma idéia da importância deste instituto, as micro e pequenas empresas lideraram os pedidos de 

recuperação judicial no mês de janeiro de 2011, com 44 requerimentos, seguidas por empresas de médio 

porte (08) e grande porte (03). Fonte: Serasa Experian. Disponivel em 

http://www.serasaexperian.com.br/release/noticias/2011/noticia_00391.htm  

http://www.busca.sebrae.com.br/search?btnG.x=0&btnG.y=0&btnG=Pesquisa%2BGoogle&entqr=3&getfields=*&output=xml_no_dtd&sort=date%3AD%3AL
http://www.busca.sebrae.com.br/search?btnG.x=0&btnG.y=0&btnG=Pesquisa%2BGoogle&entqr=3&getfields=*&output=xml_no_dtd&sort=date%3AD%3AL
http://201.2.114.147/bds/BDS.nsf/E3146DECF662E9BF83257717004C1667/$File/NT00043FA2.pdf
http://www.serasaexperian.com.br/release/noticias/2011/noticia_00391.htm
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    O parcelamento dos débitos, devidamente corrigidos, deve ser feito 

em até 36 parcelas mensais, iguais e sucessivas, conforme artigo 71, II da LRE, e os juros 

devem obedecer ao limite de doze por cento ao ano. A primeira parcela deve ser paga 

dentro do prazo improrrogável de 180 dias a contar da distribuição do pedido e da sua 

concessão, o que implica redução de tempo para início dos pagamentos
68

.   

    Quaisquer aumentos das despesas ou a contratação de empregados 

estão submetidos à autorização judicial, ouvidos o administrador judicial e o comitê de 

credores, conforme artigo 71, IV da lei.  

    O pedido de recuperação judicial com base neste plano especial não 

acarreta a suspensão do curso da prescrição das ações por créditos não submetidos ao plano 

(art. 71, § único da LRF).  

    Uma vez que o devedor escolha opte pelo pedido de recuperação 

judicial com base no plano especial, dispensa-se a assembléia geral de credores para 

deliberar sobre o plano, e o juiz concederá a recuperação judicial se atendiddas as demais 

exigências da lei.  

    Porém, como afirmam Vera Helena de Mello Franco e Raquel 

Sztjan, isto não dá certeza da sua aprovação, posto que a objeção de mais da metade dos 

credores quirografários, como menciona a norma do artigo 72 da lei, pode levar à 

improcedência do pedido
69

.  

 

 

 

 

                                                           
68

 Carlos Klein Zanini alerta que “a dicção adotada no inciso II não parece autorizar a utilização de um 

cronograma de pagamento que não obedeça a formula ali consignada, de parcelas mensais, iguais e 

sucessivas, ainda que prevendo a satisfação de todos os credores dentro de um prazo inferior aos 42 meses 

contados da distribuição do pedido (36 meses das parcelas somados aos seis meses de carência). Ao estipular 

o pagamento em parcelas mensais, iguais e sucessivas, resta clara a intenção da lei de assegurar um fluxo 

mínimo e contínuo de pagamentos aos credores abrangidos no plano especial, observada apenas a carência de 

até seis meses prevista no inciso III. In SOUZA JUNIOR , Francisco Satiro. PITOMBO, Antonio Sérgio A. 

de Moraes. Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência. p. 319.  
69

 Op. cit. p. 256. 
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5. POSIÇÃO DO DIREITO ALIENÍGENA (MEIOS UTILIZADOS PARA O 

SANEAMENTO DA EMPRESA EM CRISE) 

 

5.1. Itália 

 

    Na Itália, o Regio Decreto n. 267 de 16 de março de  1942
70

 

disciplina del fallimento, del concordato preventivo (arts. 160 a 186), dell'amministrazione 

controllata  (arts. 187 a 193) e della liquidazione coatta amministrativa (arts. 194 a 215), 

com diversas alterações, dentre as quais destacam-se: (i) a Lei n. 391 de 24 de julho de 

1978
71

; (ii) o Decreto-lei n. 26 de 29 de janeiro de 1979, que introduziu a amministrazione 

straordinaria, com modificação pelo Decreto-lei 270 de 08 de julho de 1999; e (iii) a Lei 

n. 39 de 18 de fevereiro de 2004 que implementou a reestruturação das grandes empresas 

em estado de insolvência, mediante instituição de administração controlada pelo Estado.  

    Após houve uma recente reforma orgânica iniciada pela delegação 

ao Governo para implementação de novas regras no direito concursal, através do Decreto-

Lei n. 35, denominado recante disposizione urgenti nell’mabito del piano di azione pelo lo 

sviluppo economico, sociale e territoriale, convertido na Lei n. 80 de 14 de maio de 2005, 

que dispôs a respeito dos princípios e critérios que deveriam ser adotados na reforma, 

modificando a disciplina da revocatória e da concordata preventiva.  

    Em seguida, introduziu-se ao ordenamento italiano o Decreto-lei n. 

5, de 09 de janeiro de 2006, que revogou a administração controlada e introduziu os 

accordi di ristruturazione.   

    Atualmente, após sucessivas reformas, o direito italiano prevê os 

seguintes institutos concursais: (i) a falência; (ii) a concordata preventiva e de quebra
72

; 

(iii) a liquidação forcada administrativa; (iv) a administração extraordinária; (v) a 

                                                           
70

 Disponível em http://www.fallimento.it/Lalegge/Legge-Fallimentare-dal-1-gennaio-2008.htm  
71

 A partir desta alteração, a lei italiana passa a enfatizar a preservação da empresa com foco na preservação 

dos postos de trabalho, com iminente interesse social e a retirada do mercado das empresas economicamente 

inviáveis, que são fontes de custos sociais.  
72

 Trataremos apenas do instituto da concordata preventiva, embora os princípios da concordata de quebra e 

da preventiva sejam similares.  

http://www.fallimento.it/Lalegge/Legge-Fallimentare-dal-1-gennaio-2008.htm
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administração extraordinária das grandes empresas; e (vi) o acordo de reestruturação das 

dívidas, que consiste  na composição do devedor com seus credores, em princípio 

extrajudicial, mas com possibilidade de homologação e imposição de seus termos aos 

credores ausentes ou dissidentes, desde que reúna a aprovação de pelo menos sessenta por 

cento dos créditos.   

     O empresário em estado de crise econômica pode propor através da 

concordata um acordo com credores no âmbito de um plano que inclua a reestruturação da 

dívida e a satisfação dos créditos por qualquer meio
73

, inclusive venda dos bens. O plano 

apresentará a subdivisão dos credores de acordo com a situação jurídica e interesses 

econômicos homogêneos e um tratamento diferenciado entre credores pertencentes a 

diferentes classes
74

.   

    Na concordata a aprovação do plano se dá por maioria simples dos 

créditos votantes. Se o plano não foi aprovado por não ter atingido o quórum necessário, o 

juiz poderá aplicar o cram down desde que o plano obtenha aprovação da maioria das 

classes
75

.  

    Com o cumprimento da concordata, o devedor se liberta dos débitos 

passados
76

, ocorrendo o mesmo efeito para os empresários individuais em caso de falência.  

Ressalta-se que o artigo 1
o
 do Régio Decreto n. 267 de 1942, com  modificações 

introduzidas pelo decreto legislativo n. 5 de 2006, exclui o pequeno empresário da falência. 

    Quanto a administrazione controllata
77

, o atual Decreto Legislativo 

n. 05 de 09 de janeiro de 2006 revogou todo o título IV que cuidava do respectivo 

instrumento, introduzindo ao lado da concordata preventiva, os acordos extrajudiciais 

                                                           
73

 Artigo 160 
74

 A lei italiana não fixa as classes de credores, mas apenas estabelece os critérios de posição jurídica e 

interesse econômico homogêneo (art. 160, letras “c”e “d”).  
75

 Artigo 180 (Giudizio di omologazione) e Artigo 181 (Chiusura della procedura).  
76

 Effetto esbebitatorio. 
77

 O artigo 187 dispõe que o empresário que se encontra em estado de temporária dificuldade de adimplir 

suas obrigações e, comprovada a possibilidade de recuperar a empresa, poderá requerer ao Tribunal que o 

controle da gestão de sua empresa e da administração de seus bens passe à tutela dos interesses dos credores, 

por um período não superior a dois anos. 
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conforme artigo 182 bis
78

, sendo o depósito do acordo no registro de empresas suficiente 

para sua eficácia.  

    Após o depósito, os credores que não aderiram ao plano têm prazo 

de trinta dias para manifestarem sua discordância. Em seguida, o acordo é levado ao 

Tribunal para análise das impugnações e verificação das condições propostas. Se 

preenchido os requisitos da lei, o acordo é homologado, tornando-se impositivo aos demais 

credores.  

   Outro instituto previsto pelo direito concursal italiano é o regime de 

administração extraordinária
79

. Sujeitam-se a este procedimento os empresários ou 

sociedades empresárias com número de empregados não inferior a duzentos e com dívidas 

em montante não inferior a dois terço do total de seus ativos, assim considerada na relação 

do valor de venda dos bens, com o estado patrimonial apurado em balanço do último 

exercício.  

    Na administração extraordinária
80

 busca-se a recuperação do 

equilíbrio econômico-financeiro da atividade empresarial através das seguintes medidas
81

: 

(i) realização da cessão do estabelecimento, pelo período máximo de um ano, mediante a 

execução de um programa do exercício da atividade
82

, e (ii) execução de um profundo 

procedimento de reestruturação sob o âmbito econômico-financeiro da empresa, mediante 

apresentação de um plano de saneamento no prazo de dois anos
83

.  

    O artigo 162 faculta ao empresário em crise solicitar, mediante a 

apresentação da documentação referida no artigo 161, a aprovação do Accordi di 

Ristrutturazione com credores que representem, pelo menos, sessenta por cento dos 

créditos, juntamente com relatório contábil. O acordo será publicado no Registro 

Comercial, produzindo efeitos a partir da sua publicação.   

                                                           
78

 Art. 182-bis.  
79

 Amministrazione straordinaria 
80

 Lei n. 95, de 03 de abril de 1979 (Lei Prodis), alterada inicialmente em 16 de abril de 1985 (Legge Prodi) e 

posteriormente pelo Decreto Legislativo n. 270, de 08 de julho de 1999 (Lei Prodis Bis).  
81

 Artigo 27. 
82

 Programma di cessione dei complessi aziendali 
83

 Programma di ristruturazione 
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    Quanto a administração extraordinária de grandes empresas, esta foi 

regulamentada pela Legge n. 39, de 18 de fevereiro de 2004
84

, destinadas a empresas com 

dívidas de valor igual ou superior a um bilhão de euros, e que disponham de quadro de 

empregados em numero não inferior a mil, há pelo menos um ano.  

    A reestruturação prevista na Lei n. 39 de 2004 deflagra-se por 

requerimento de declaração do estado de insolvência do devedor, ao Tribunal do local da 

sede da empresa, com pedido para que o Ministério da Atividade Produtiva
85

 admita-o no 

regime de administração extraordinária. O estado de insolvência deve ser reconhecido pelo 

Tribunal, que nomeia um juiz delegado.  

    Preenchido os requisitos legais, expede-se um decreto de admissão 

imediata ao procedimento, com a nomeação de um comissário extraordinário
86

, cujas 

atribuições serão administrar a empresa em crise, promovendo todos os atos úteis 

necessários a superação da crise econômica-financeira
87

. Após 180 dias da admissão do 

procedimento, o comissário apresentará um plano de saneamento, a fim de obter do 

Ministério da Atividade Produtiva a autorização para sua execução. 

     Note-se que, para aprovação do plano, pelos credores a ele 

submetidos, o devedor depende da maioria absoluta do valor dos créditos. Caso haja 

aprovação, o plano é homologado pelo Tribunal e, não sendo aprovado, o comissário 

deverá proceder as alterações necessárias. 

    Com a declaração de insolvência pelo Tribunal e a autorização do 

plano de reestruturação pelo Ministério da Atividade Produtiva, o comissário fica investido 

de todos os atos de gestão da empresa, inclusive pela realização de operação de cessão e 

uso de bens ou estabelecimentos da empresa, desde que autorizado pelo Ministério. O 

administrador fica dispensado desta autorização e de qualquer outro tipo de formalidade se 

as operações para condução dos negócios e os atos necessários a reestruturação não forem 

superiores a duzentos e cinquenta mil euros.  

                                                           
84

 Esta lei é conhecida como Decreto Parmalat, pois sua promulgação foi precipitada pela crise econômica-

financeira da Parmalat, de tal ordem foi o impacto para a atividade econômica vinculada, direta ou 

indiretamente, àquela empresa.  
85

 Ministro delle atività produttiv. Artigo 2
o
, 1 da Lei 39./04.  

86
  Commissario straordinario 

87
 Accertamento dello stato di insolvenza 
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    O administrador também fica encarregado de propor ação 

revocatória, depois de autorizada a execução do programa de reestruturação para, no 

interesse dos credores, reaver bens e direitos que tenham sido alienados em contrariedade 

com os objetivos pretendidos no plano.   

      

5.2. Estados Unidos 

  

    Nos Estados Unidos da América do Norte, em conformidade com o 

Bankruptcy Reorganization
88

 (capítulos 11, 12 e 13 do Bankruptcy Code), o devedor 

apresentará um plano contendo proposta para o pagamento total ou parcial de seus débitos, 

durante um período de tempo, usualmente de três anos.  

    Diferente do que ocorre no direito brasileiro, os credores não 

precisam acatar o plano. Se o Juízo Falimentar (Bankruptcy Court) aprovar o plano, os 

credores estarão vinculados. Se o plano não preencher certos requisitos
89

, os credores 

poderão apresentar objeções. 

     A legislação norte-americana prevê diversos mecanismos de 

proteção ao devedor, dentre os quais as exemptions, aplicáveis somente as pessoas físicas, 

que correspondem à impossibilidade de sujeição de determinados bens ao procedimento 

concursal, e a discharge
90

,  que segundo o Chapter 11, opera-se desde o momento da 

homologação judicial do plano de reorganização, de modo que prevalecerão somente as 

obrigações previstas no plano.  

    Tais medidas estão ligadas a tese do fresh start, relacionada a idéia 

de propiciar ao devedor a possibilidade de retorno à atividade, desde que faça jus ao 

beneficio.  

                                                           
88

 Chapter 11 – Bankruptcy Reorganization: Plano similar ao de recuperação judicial. Conteúdo do plano 

previsto na seção 1123, alínea 5. 
89

 Vera Helena de Mello Franco e Rachel Sztajn, op. cit. p. 224.   
90

 Corresponde à extinção das obrigações do devedor assumidas antes da order of relief - momento do 

ajuizamento do procedimento concursal quando iniciado pelo devedor (voluntary case) ou àquele em que é 

proferida a decisão judicial que instaura o procedimento concursal quando este é de iniciativa do credor 

(involuntary case), resultando na quitação compulsória de parte dos débitos, mesmo que os ativos não 

tenham sido suficientes para quitação de todo a dívida.  
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    Tem-se ainda o Bankruptcy Reform Act de 1994 com medidas 

destinadas a incrementar a desoneração da propriedade privada e do imóvel destinado à 

residência da família do devedor
91

.    

    Em virtude de diversas críticas em razão da facilidade com que 

alguns devedores (indivíduos ou sociedades) conseguiam obter a declaração de falência, 

beneficiando-se da extinção de parte de suas obrigações, em desfavor dos credores, que 

arcavam com os prejuízos, e, com propostas de uma reforma legislativa, foi promulgada  

em 2005, o Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act of 2005, 

destinado, principalmente a previnir abusos quanto ao mecanismo do fresh start.  

    A reforma, por exemplo, dificultou a outorga da discharge para as 

pessoas físicas que requerem o procedimento previsto no Chapter 7, ao exigir que façam 

prova da impossibilidade de pagamento de seus débitos, e que passa a ser requisito de 

processamento do pedido.  

   Um dos aspectos que se deve destacar foi a inserção do Chapter 15 

que disciplina o tratamento dos casos de insolvência com repercussão no exterior, ou 

cross-border insolvency.    

   O Chapter 7 consiste fundamentalmente em um processo de 

liquidação (liquidation) pelo qual os bens penhoráveis do devedor são vendidos pelo 

trustee
92

, sendo o produto partilhado entre os credores, de acordo com a ordem de 

preferência fixada pela Absoluty Priority Rule (APR)
93

.  Este procedimento é aplicável aos 

devedores pessoas físicas, sociedade conjugal, sociedades de pessoas e por ações.  

   Interessante informar que o empresário individual (sole 

proprietoshirp), para efeito do direito falimentar, é tratado como se fosse um único ativo, 

de propriedade da pessoa física que é seu titular. Por esta razão, o procedimento de falência 

                                                           
91

 Vera Helena de Mello Franco e Rachel Sztajn informam que a idéia é levar os devedores a se valerem do 

disposto no capítulo 13, a, do Bankruptcy Code, para requerer a reorganização das suas dívidas, tendo em 

vista a possibilidade de manter a maior parte de suas propriedades, quando residente em Estado no qual 

vigore as exceções federais acatadas no Código. Op. cit. p. 225. 
92

 Exerce funções similares ao administrador judicial na legislação falimentar brasileira. Com ressalva que é 

um órgão do governo americano.  
93

 Em linhas gerais prevê a seguinte ordem: (i) créditos garantidos; (ii) créditos sem garantia e (iii) créditos 

dos acionistas.  
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deste empresário deve abranger tanto os bens pessoais, quanto os bens afetos às suas 

atividades.   

   Para evitar fraudes, se a renda do devedor mostrar-se suficientemente 

elevada para realizar os pagamentos, tanto o trustee quanto o Tribunal podem indeferir o 

pedido, sob fundamento de abuso (substancial abuse), impedindo que o devedor que tenha 

condições de saldar suas dívidas, ou pelo menos parte delas, faça uso do sistema previsto 

no Chapter 7 com a finalidade de evitar o adimplemento regular
94

.  

   Com conseqüência imediata do ajuizamento do pedido, ficam todos 

os credores impedidos de ajuizar ações singulares contra o devedor (stay goes). No caso da 

liquidation, o devedor é dasapossado de seus bens
95

, e se existir bens penhoráveis, o 

trustee toma posse deles e procede a sua venda. O produto será destinado primeiramente ao 

pagamento das despesas atinentes à administração do processo, sendo o saldo restante 

distribuído entre os credores. 

  O devedor deve comparecer na primeira assembléia geral, onde será 

inquirido, tanto pelos credores quanto pelo trustte, a respeito de seus bens e garantias. 

Após esta assembléia, a responsabilidade do devedor fica geralmente restrita ao dever de 

cooperação com o trustte, transmitindo informações necessárias ao processo. Caso não 

ocorra oposições pelos credores, o Tribunal poderá declarar a quitação dos débitos sujeitos 

ao procedimento.       

   O CHAPTER 12 é um plano de reorganização simplificado, 

destinado especificamente a negócios de agricultura familiar, no qual o devedor mantém a 

sua propriedade rural e bens, e paga os credores com sua renda futura, sendo que uma parte 

de tais dívidas poderá ser perdoada em circunstâncias específicas previstas nas normas que 

regem o procedimento.  

   O Chapter 13 consiste em um plano de pagamento destinado ao 

devedor pessoa física com renda regular que possua dívidas não garantidas dentro de um 

                                                           
94

 Antes da reforma de 2005, se não existisse suspeita de abuso substancial, havia a presunção de que o 

devedor estava impossibilitado de pagar todas as suas dívidas, sendo cabível o procedimento do Chapter 7. 

Com a reforma, o devedor passou a ser obrigado a demonstrar que não está habilitado ao procedimento 

previsto no Chapter 13, por ter bens suficientes para pagar todos os seus credores.  
95

 Todo e qualquer vencimento decorrente de salário (ou equivalente) percebida pelo devedor individual após 

o ajuizamento do pedido fica fora do alcance dos credores e não é atingido pelos efeitos do processo.  



45 

 

 

 

patamar fixado na lei. O devedor mantém a propriedade de seus bens e promove 

pagamentos regulares ao trustee nomeado pelo período em que o plano perdurar, que 

poderá variar de três a cinco anos. O valor do pagamento poderá variar entre dez e cem por 

cento do débito, dependendo da renda do devedor e da natureza das obrigações sujeitas ao 

procedimento.   

   Há o Chapter 14 que prevê um plano de pagamentos para sujeitos 

com renda regular e débitos abaixo de um certo limite (não garantidos abaixo de 

US$336,900 e quando garantidos, menores do que US$1.010,650).  

  O Chapter 11 é o procedimento de reorganização das empresas, 

embora as pessoas físicas que excedam os limites da dívida previstos no Chapter 13, 

também se utilizam do procedimento, já que no Chapter 11 não há limite de valor do 

débito para propositura do pedido.  

  Em regra, neste procedimento o devedor é mantido na posse e 

administração de seus bens, e continua a operar a sua atividade econômica sob fiscalização 

do Poder Judiciário
96

. As hipóteses de afastamento, e conseqüente designação de um 

trustee, relacionam-se a fraude, desonestidade, incompetência e má gestão evidente; ou 

interesse dos credores, dos acionistas ou da massa falida na nomeação de um trustee para 

condução dos negócios
97

.  

   O procedimento previsto consiste basicamente na apresentação de 

um plano de reorganização que, pela aceitação da maioria dos credores
98

 vincula o devedor 

e seus credores aos termos da forma e prazos de pagamento ali previstos.  

   A Section 362, a exemplo da brasileira, estabelece a suspensão 

automática (automatic stay period) de todas as ações e execuções, mas não define um 

                                                           
96

 Figura jurídica denominada debtor in possession. 11 U.S.C., § 1101 (1) e 1107 (a) 
97

 Vide Paulo Fernando Campos Salles de Toledo. In A empresa em crise no direito francês e americano. 

Dissertação de mestrado apresentado na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. 1987. p. 37.  
98

 No direito norte-americano os credores assumem um papel significativamente relevante e, por esta razão, o 

papel do juiz será essencialmente de controle do adequado desenvolvimento do processo e de tutela dos 

credores – relevo da função do juiz na hipótese do cram down. 
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termo final para apresentação. A suspensão estende-se até o termo final do processo de 

recuperação, ou seja, até aprovação ou não do plano
99

.  

   Eduardo Sechi Munhoz informa que os processos de médias e 

grandes empresas nos Estados Unidos levam de dois a três anos, sendo que durante este 

periodo ficam suspensas todas as ações movidas contra o devedor
100

.  

   A lei  define apenas que nos primeiros cento e vinte dias após a 

order for relief
101

, o devedor tem a prerrogativa exclusiva de apresentar o plano
102

. Se o 

devedor apresentar o plano no prazo referido, disporá de um segundo período de 

exclusividade, o qual, somado ao primeira, totalizará cento e ointenta dias
103-104

.  

   Os prazos acima podem ser alterados por decisão judicial, podendo 

tanto ser aumentados quanto diminuídos. A lei concede ao juiz a possibilidade de adequar 

a previsão legal do acordo com o caso concreto
105

.  

   Este período de suspensão automática das ações (automatic stay) e a 

possibilidade de adequação do prazo pelo juiz, permite ao devedor maior tempo de 

negociação com os credores, na busca de soluções que se desviam da ordem de 

classificação dos créditos (absolute priority of claims).  

                                                           
99

 § 362 (c) (2).  
100

 In Comentários à Lei de recuperação de empresas e falência : Lei 11.101/2005, coordenação Francisco 

Satiro de Souza Junior, Antonio Sérgio A. de Moraes Pitombo. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 

2005, p. 272..  
101

 A order of relief se dá com o ajuizamento do pedido, se se tratar de um voluntary case ou com a 

declaração judicial, quando se tratar de um involuntary case.  
102

 § 1121 (b) 
103

 Conforme ensinamento de Paulo Fernando Campos Salles de Toledo “esse segundo período destina-se à 

aceitação do plano. Exemplificando: se o devedor apresentar o plano no 100
o
 dia, terá um prazo de 80 dias 

para obter a aceitação do plano pelos credores. Durante esses 180 dias, em virtude do direito de exclusividade 

que lhe é conferido por lei, nenhum outro plano pode ser apresentado”, conforme artigo 11 U.S.C.  In op. cit. 

p. 39.  
104

 § 1121 (a), (b) e (c) (3). 
105

 Paulo Fernando Campos Salles de Toledo esclarece que a lei não especifica as situações que podem dar 

causa à alteração do prazo, confiando na discrição judicial, acrescentando que não só o devedor, mas 

qualquer parte interessada pode propor a alteração do prazo. Informa que o conceito de parte interessada 

(party in interest) é dada pelo Bankruptcy Code no §1109 (b), incluindo the debtor, the trustee, a creditor’s 

commitee, an equity security holder, or any indenture trustee, sendo o conceito repetido no § 1121 (c).  In op. 

e loc. cit.  
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   Todavia, o direito de exclusividade do devedor para apresentação do 

plano cessa ao termo final, variável conforme acima, ou quando do seu afastamento, e 

conseqüente designação do trustee
106

.  

   Assim,  se o devedor for afastado de suas funções ou não apresentar 

o plano no respectivo prazo, qualquer interessado poderá fazê-lo
107

, hipótese em que, 

havendo mais de um plano, todos concorrerão à votação, inclusive o próprio devedor
108

.  

   Os credores apreciarão o plano em assembléia
109

, para aceitá-lo ou 

rejeitá-lo. Para que os credores possam apreciar o plano, é distribuido aos credores das 

classes envolvidas e interessados um relatório circunstanciado (disclosures statement) 

contendo todas as informações suficientes e adequadas para que cada credor possa estar 

devidamente informado.  

   O critério qualitativo e quantitativo das informações contidas no 

relatório é deixado a critério discricionário do Juízo, porém deve conter informações 

suficientes à  informar um investidor reasonable and typical a respeito do plano.  

  O plano deve ser detalhado indicando os meios pelos quais se dará 

sua execução, esclarecendo quais credores ou interessados estão, e os que não estão, 

sujeitos à reorganização. E, não poderá prever tratamento desigual entre credores da 

mesma classe, a menos que com tais diferenças estejam de acordo os credores que 

receberem o tratamento menos favorável
110

.    

   A lei deixa em aberto os meios adequados para a execução do 

plano
111

. Apenas exemplifica, indicando as alternativas que devem ajustar-se ao perfil da 

dívida e à natureza do patrimônio do devedor, envolvendo, entre outras soluções, 

recapitalização, fusões, venda de ativos, participação dos credores como acionistas, 

                                                           
106

 11 U.S.C. § 1121 (c) (1). 
107

 11 U.S.C. § 1121 (c). 
108

 Segundo Paulo Fernando Campos Salles de Toledo. In op. cit. p.. 40. 
109

 Sec. 317 e Section 3419 (a).  
110

 11 U.S.C. § 1123. 
111

 11 U.S.C. § 1123 (a) (5).  
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satisfação ou modificação de garantias, aumento de prazo de pagamento de obrigações, 

etc.
112

   

  Estão habilitados para votar todos os credores que tiveram seus 

claims ou interests incluídos
113

. A votação faz-se em cada uma das classes. Para aceitação 

do plano, exige-se quorum variável conforme a classe.  

   Na classe de claims o quorum é de dois terços quanto ao valor total 

dos créditos e de mais da metade do número de credores
114

. Na classe de interests a 

exigência resume-se ao valor dos interests incluídos, que devem igualmente corresponder a 

dois terços do total, não se computando o número de votantes
115

.  

   Os credores cujos créditos não tenham sido objeto de alteração 

(unimpaired class of creditors) não votam
116

.  

   Com a aprovação pelos credores, o plano deverá ser homologado 

pelo juiz. Se o plano não alcançar a aprovação da maioria dos credores, o plano poderá ser 

imposto pelo Juízo através do cram down
117

.   

   Ao utilizar o mecanismo do cram down o juiz terá em mente afastar 

objeções que não se afigurem razoáveis, e terá sempre como norte oferecer a solução mais 

justa para a hipótese. O veto imposto pelo juiz às classes de credores afetadas pelo plano 

deverá ser fair, quitable e feasible
118

 e não poderá implicar unfair discrimination
119

.  

   Na lei norte-americana se o plano de recuperação rejeitado por uma 

determinada classe de credores previu pagamento para uma classe de credores com 

prioridade inferior, a despeito do não pagamento integral dos valores devidos à primeira 

                                                           
112

 11 U.S.C. § 1123 (a) (5) (a) a (j). 
113

 11 U.S.C. § 1126 (a).  
114

 11 U.S.C. § 1126 (c).  
115

 11 U.S.C. § 1126 (d).  
116

 11 U.S.C. § 1126 (f). 
117

 11 U.S.C. § 1129 (a) e (b).  
118

 Refere-se as relações verticais entre os credores sujeitos a condições semelhantes (credores da mesma 

classe na legislação brasileira).  
119

 Refere-se as relações horizontais entre as diversas classes de credores. O significado deste princípio é 

concretizado pelas regras do § 1129 (b) (2) que variam segundo as seguintes classes: (i) secured creditors; (ii) 

unsecured creditors; e (iii) interests creditors.  
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classe, o juiz não poderá superar o veto manifestado pelos credores, pois não será o plano 

considerado fair and equitable.  

  Portanto, o cram down americano toma em conta tanto a relação 

horizontal (dentro da mesma classe) como a vertical (entre classes diversas)
120

.  

    Percebe-se do exposto que o principal objetivo do sistema falimentar 

norte-americano é  proporcionar a reabilitação da empresa em crise, visando sua 

preservação
121

, sendo o procedimento previsto no Chapter 11
122

.   

 

5.3. Portugal 

 

   O direito falimentar português é regido pelo Decreto-lei n. 53, de 18 

de março de 2004, com atualizações pelo Decreto-lei n. 200, de 18 de agosto de 2004, e 

Decreto-lei 76-A, de 29 de março de 2006.  

   A lei portuguesa prevê um único tipo de processo, sem distinção 

entre recuperação de empresas e insolvência
123

, sendo a atuação dos credores de grande 

relevância, pois há prevalência de sua vontade na avaliação da viabilidade econômica da 

empresa
124

.  

                                                           
120

 No capítulo 7.3 será analisado o cram down brasileiro e como não há preocupação com as relações 

verticais. Também será exposto críticas da doutrina americana quanto ao uso do cram down.   

121
 Será visto no capítulo 7.4 as críticas da doutrina norte-americana quanto ao viés social da lei. 

122
 Entendimento questionado por TODD ZYWICKI in The past, present, and future of Bankruptcy Law in 

America. 
123

 Nota-se que o artigo 1
o
 da lei dispõe que “o processo de insolvência é um processo de execução universal 

que tem como finalidade a liquidação do patrimônio de um devedor insolvente e a repartição do produto 

obtido pelos credores, ou a satisfação destes pela forma prevista num plano de insolvência, que 

nomeadamente se baseie na recuperação da empresa compreendida na massa insolvente”. Conforme Luís 

Manuel Teles de Menezes Leitão “a indicação da finalidade do processo de insolvência, referida neste artigo, 

representa uma grande alteração da filosofia do Código, na medida em que passa a haver um único processo, 

o qual deixa de ter como finalidade principal a recuperação da empresa, ao contrário do que se previa nos 

arts. 1
o
, n. 1 e 2, do CPEREF, para passar a ter como único fim a satisfação dos credores, de que a 

recuperação da empresa é um mero instrumento. Aliás, a recuperação da empresa apenas aparece 

incidentalmente referida aquando do plano de insolvência (art. 195, n. 2, b) e mesmo assim apenas como 

meio de satisfação dos credores.” In LEITÃO, Luís Manuel Teles Menezes. Código da Insolvência e da 

Recuperação de Empresas Anotado. Aprovado pelo Decreto-Lei n. 53/2004, de 18 de Marco, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n. 200/2004, de 18 de agosto e pelo Decreto-Lei n. 76-A/2006, de 

29 de Março. 3 ed. Editora Almedina S.A. Coimbra, Portugal. 2006. p. 45. 
124

  Do Decreto-Lei n. 53/2004 extraí-se que: “o objectivo precípuo de qualquer processo de insolvência é a 

satisfação, pela forma mais eficiente possível, dos direitos dos credores. (...) Quando na massa insolvente 
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   Segundo as regras estabelecidas no código português, os credores 

devem decidir se o pagamento de seus créditos será atingido por uma liquidação total dos 

bens do devedor, ou por uma reestruturação da empresa, mantendo os negócios sob a 

titularidade do devedor ou de terceiros.  

   A reestruturação é definida através de um plano aprovado em 

reunião de credores, sendo que estes têm total liberdade de escolha de quais medidas serão 

tomadas
125

.  

   A legitimação do requerimento da insolvência, em princípio, cabe ao 

próprio devedor, que deverá fazê-lo dentro de sessenta dias seguintes à data de 

conhecimento da situação de insolvência
126

. O prazo em questão tem a finalidade de 

estabelecer a presunção de culpa grave dos administradores que se omitirem ao 

requerimento, com a consequência de ser declarada a insolvência culposa, estimulando o 

devedor a precipitar o procedimento, impedindo que a situação de crise seja agravada pela 

demora do devedor em requerer sua insolvência
127

. 

                                                                                                                                                                                
esteja compreendida uma empresa que não gerou os rendimentos necessários ao cumprimento das suas 

obrigações, a melhor satisfação dos credores pode passar tanto pelo encerramento da empresa, como pela sua 

manutenção em actividade. Mas é sempre dos credores que deve depender, em última análise, a decisão de 

recuperar a empresa, e em que termos, nomeadamente quanto à sua manutenção na titularidade do devedor 

insolvente ou na de outrem.”  In LEITÃO, Luís Manuel Teles Menezes. Op. cit. p. 6-7. 
125

 Conforme Luís Manuel Teles de Menezes “o CIRE não se preocupa, aliás, se a opção dos credores, após a 

declaração de insolvência, é no sentido da recuperação ou da liquidação, dando-lhes inteira liberdade de 

optarem, em termos de racionalidade econômica, pela que julgarem ser a melhor solução de defesa de seus 

interesses.” In LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes. Direito da Insolvência. Editora Almedina S.A. 

Coimbra, Portugal. 2009. p. 279. 
126

 Nos termos do n. 1 do artigo 18, o devedor tem o dever de se apresentar à insolvência, salvo tratando-se 

de uma pessoa singular não titular da empresa. O descumprimento do dever de apresentação à insolvência 

implica presunção de culpa grave na insolvência (art. 186, ns. 3 e 4) e poderá corresponder aos crimes 

previstos nos arts. 227 e ss. do Código Penal, além de responsabilidade civil nos termos gerais (art. 486 do 

Código Civil). Além disso, tratando-se de pessoa singular, o descumprimento a impede de solicitar a 

exoneração do passivo restante (art. 238, n. 1, d, 1
a
 parte). Já no caso de inexistência de dever de 

apresentação à insolvência, a mera omissão ou retardamento na apresentação não implica a qualificação de 

insolvência como culposa, ainda que tenha conduzido a um agravamento da situação econômica do 

insolvente (art. 186, n. 5). No entanto, ocorrendo a omissão de apresentação durante seis meses, com 

prejuízos aos credores, conhecido ou que não pudesse ser ignorado pelo devedor, verifica-se igualmente a 

exclusão da possibilidade de o devedor obter a exoneração do passivo restante (art. 238, n. 1, d, 2
a
 parte). In 

LEITÃO, Luís Manuel Teles Menezes. Op. cit. p. 59. 
127

 “Sendo o devedor titular de empresa, é estabelecida uma presunção júris et de jure quanto ao seu 

conhecimento da situação de insolvência, passados três meses sobre o incumprimento generalizado das suas 

obrigações tributárias, ou das suas obrigações à seguridade social, ou das suas obrigações de retribuição 

laboral, ou das rendas devidas por locação, incluindo financeira, ou ainda de dívidas respeitantes a 

empréstimo hipotecário para aquisição do local da actividade, sede ou residência (art. 18, n. 3). Dado que se 

trata de um prazo dilatório (art. 128, n. 2, C.P.C), a sua ultrapassagem não extingue o direito do devedor 

realizar posteriormente a apresentação à insolvência, apenas o sujeita às consequências legais. Como 

sustentam CARVALHO FERNANDES/ JOÃO LABAREDA, Código da Insolvência, I, sub art. 18, n. 5, p. 
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   Além do devedor, a declaração de insolvência pode ser requerida por 

qualquer credor e pelo Ministério Público, em nome de entidades cujos interesses possa 

representar
128

.    

  São órgão da insolvência no direito português: (i) o administrador da 

insolvência
129

; (ii) a assembléia de credores
130

 presidida pelo juiz; e (iii) a comissão de 

credores
131

 (órgão facultativo
132

), composta por três a cinco membros e dois suplentes, 

devendo o encargo da presidência recair de preferência sobre o maior credor da empresa e 

a escolha dos demais assegurar a adequada representação das várias classes de credores, 

com exceção dos credores subordinados
133

.  

   O voto na assembléia de credores é atribuído em função do montante 

dos créditos, contando-se um voto por cada euro ou fração. Para este efeito, é necessário 

que os créditos já estejam reconhecidos por decisão definitiva
134

.  

   No caso de créditos sob condição suspensiva, o número de votos 

conferidos é sempre fixado pelo juiz, tomando em consideração a possibilidade de 

verificação da condição
135

. Já os créditos subordinados não conferem direito de voto, 

exceto quando a deliberação da assembléia de credores incida sobre a aprovação de um 

plano de insolvência
136

.  

   Em relação aos créditos com garantias reais pelos quais o devedor 

não responda pessoalmente, os mesmos conferem um voto por cada euro do seu montante, 

ou do valor do bem dado em garantia, se este for inferior
137

.  

                                                                                                                                                                                
123, essa extinção apenas ocorre com a instauração do processo de insolvência pelos outros legitimados, 

referidos no art. 20.”  In LEITÃO, Luís Manuel Teles Menezes. Op. e loc. cit.  
128

 Artigo 20. 
129

 Artigos 52 a 65. 
130

 Artigos 72 a 80. 
131

 Artigos 66 a 71. 
132

 Artigo 66, n. 2. “O juiz pode não proceder à nomeação da comissão de credores quando considerar 

justificado, em atenção à exígua dimensão da massa insolvente, à simplicidade da liquidação ou ao reduzido 

número de credores da insolvência.”  
133

 Consideram-se subordinados aqueles previstos no artigo 48.  
134

 Admite-se a concessão de direito de voto a créditos não reconhecidos se o credor já os tiver reclamado no 

processo ou, se não estiver esgotado o prazo fixado na sentença para reclamações de créditos, os reclamar em 

assembléia, apenas para o efeito de participação na reunião
134

.  Nesse caso, exige-se, porém, que os mesmos 

créditos não sejam objeto de impugnação na assembléia por parte do administrador da insolvência ou de 

algum credor com direito de voto. Conforme Artigo 73, n. 1.  
135

 Artigo 73, n. 3.  
136

 Artigo 73, n. 3.  
137

 Artigo 73, n. 7.  
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  Conforme artigo 77 as deliberações da assembléia de credores são 

tomadas pela maioria dos votos emitidos, não se considerando como tal as abstenções, seja 

qual for o número de credores presentes ou representados ou a percentagem dos créditos de 

que sejam titulares. Em certos casos, a lei exige maiorias superiores, como sucede quando 

da escolha de novo administrador
138

, disposições sobre a comissão de credores
139

, ou a 

aprovação do plano de insolvência
140

.     

   Ressalta-se que o plano de insolvência poderá não conduzir à 

extinção da atividade do devedor, mesmo na hipótese de decidir-se pela liquidação, já que 

o artigo 162 permite que a empresa compreendida na massa insolvente seja alienada como 

um todo
141

.   

   O plano deve obedecer ao princípio da igualdade dos credores da 

insolvência
142

, admitindo-se, porém, diferenciações justificadas por razões objetivas. No 

entanto, o artigo 194, n. 2 estabelece que nenhum credor pode ser objeto de tratamento 

desfavorável em relação a credores em idêntica situação, a não ser com o seu 

consentimento, que se considera tacitamente prestado, em caso de voto favorável
143

. 

    O plano deve indicar quais os meios que serão utilizados para 

satisfação dos credores, esclarecendo se serão obtidos pela liquidação da massa insolvente, 

pela recuperação do titular da empresa ou pela transmissão da empresa a outra entidade
144

.  

     O plano não pode afetar as garantias reais e os privilégios creditórios 

acessórios de créditos detidos pelo Banco Central Europeu ou por bancos centrais de 

Estados-Membros da União Européia, ou por participantes num sistema de pagamentos tal 

como definido pela alínea a) do artigo 2
o
 da Diretiva 98/26/CE do Parlamento Europeu e 

                                                           
138

 Artigo 53, n. 1.  
139

 Artigo 67, n. 3.  
140

 Artigo 212.  
141

 Luís Manuel Teles de Menezes Leitão esclarece que a obrigação de se alienar a empresa como um todo é 

justificável em ordem a não permitir a perda do valor do aviamento que a alienação separada da empresa 

normalmente implica. In Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas Anotado. p. 175. 
142

 Artigo 194, n. 1.  
143

 Luís Manuel Teles de Menezes Leitão adverte que a jurisprudência em Portugal admite amplamente que o 

plano da insolvência estabeleça diferenciações entre classes de credores, e altere a sua situação jurídica sem 

consentimento destes. O autor apresenta jurisprudência que considerou ser admissível a homologação de 

plano de insolvência que previa a manutenção apenas de alguns trabalhadores na empresa adquirente do 

patrimônio da insolvente e diferentes percentagens de pagamento imediato a certos credores privilegiados. In 

Direito da Insolvência, p. 282.     
144

 Artigo 195, n. 2, b). 
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do Conselho, de 19 de maio de 1998
145

, ou equiparável, em decorrência do funcionamento 

deste sistema.  

       Quanto ao plano de insolvência em relação às sociedades comerciais, 

este pode ser condicionado à adoção e execução de medidas que não consubstanciem 

meros atos de disposição do patrimônio societário
146

.  

   Podem ser adotados pelo plano as seguintes medidas: redução do 

capital social para cobertura de prejuízos; aumento do capital social a subscrever por 

terceiros ou por credores, nomeadamente mediante a conversão de créditos em 

participações sociais; alteração dos estatutos da sociedade; transformação da sociedade em 

outro tipo; alteração dos órgãos sociais; exclusão de todos os sócios, tratando-se de 

comandita simples ou sociedade em nome coletivo, acompanhada da admissão de novos 

sócios; a exclusão dos sócios comanditados acompanhada da redução do capital social a 

zero, tratando-se de sociedade em comandita por ações
147

.  

   Ademais, o artigo 199 prevê a possibilidade de o plano incluir a 

medida do saneamento por transmissão, consistente na constituição de uma ou mais novas 

sociedades, destinadas à exploração de um ou vários estabelecimentos compreendidos na 

massa insolvente.  

    Apresentada a proposta do plano de insolvência, compete ao juiz 

decidir pela sua admissão, ou não admissão, devendo rejeitar a proposta nas situações 

previstas no artigo 207: (i) ausência de legitimidade do requerente, se não sanada em prazo 

fixado pelo juiz; (ii) ausência de veracidade na aprovação do plano; (iii) inexequibilidade 

das propostas nele contidas; e (iv) se apresentado pelo devedor, em contrariedade com a 

opinião do administrador da insolvência e da comissão de credores.   

        A proposta considera-se aprovada se, estando presentes ou 

representados um terço dos créditos com direito de voto, recolher simultaneamente mais de 

dois terços dos votos emitidos e mais da metade dos votos emitidos correspondendo a 

créditos não subordinados, não se considerando como tal as abstenções
148

.  

   São excluídos do direito de voto (i) os créditos que não sejam 

modificados pela parte dispositiva do plano; e (ii) os créditos subordinados de determinado 

                                                           
145

 Estabelece a definição de sistema de pagamentos.  
146

 Artigo 198, n. 1.  
147

 Artigo 198, n. 2.  
148

 Artigo 212, n. 1.  
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grau, quando o plano decretar o perdão integral de todos os créditos de grau 

hierarquicamente inferior e não atribuir qualquer valor econômico ao devedor ou aos 

respectivos sócios, associados ou membros, conforme o caso
149

.    

     Após aprovação da proposta, o plano de insolvência deve ser objeto 

de homologação pelo juiz através de sentença. Uma vez que  conteúdo do plano é 

livremente fixado pelos credores, o controle jurisdicional do mesmo é limitado a questões 

de legalidade
150

.         

   O código português também institui medidas especiais de proteção 

do devedor pessoa singular, uma das quais é a exoneração do passivo restante, através do 

qual pode ser-lhe concedida a exoneração dos créditos sobre a insolvência que não forem 

integralmente pagos no processo de insolvência ou nos cinco anos posteriores ao 

encerramento deste
151

.  

   Visa-se com esta medida
152

, conceder ao devedor um fresh start, 

permitindo-lhe recomeçar a sua atividade, sem o peso da insolvência anterior
153

.  

   A exoneração do passivo restante só é possível em relação a pessoas 

singulares. Assim, os requerentes poderão ser consumidores, mas também comerciantes ou 

profissionais liberais, como médicos, advogados e arquitetos. 

   O despacho inicial de concessão da medida deve ser proferido após 

audição dos credores e do administrador da insolvência em assembléia, sendo este o lugar 

próprio para manifestarem oposição à pretensão do devedor.  

   O despacho inicial determina que, durante os cinco anos 

subseqüentes ao encerramento do processo de insolvência (período de cessão), o 

rendimento disponível que o devedor venha auferir se considera cedido ao fiduciário, 

escolhido pelo Tribunal entre os inscritos na lista oficial de administradores de 

insolvência
154

.  

   Integram o rendimento disponível todos os rendimentos que 

advenham a qualquer titulo ao devedor, com exclusão (i) dos créditos a que se refere o 

                                                           
149

 Artigo 212, n. 2.  
150

 Conforme Luis Manuel Teles de Menezes Leitão. In Direito da Insolvência. p. 289. 
151

 Artigo 235.  
152

 Preceito inspirado nas disposições da Insolvenzordnung relativas à liberação das obrigações (Parágrafos 

286 e SS.) e a insolvência dos consumidores (Parágraors 304 e SS.).  
153

 Conforme Luís Manuel Teles de Menezes Leitão. In Código de Insolvência e da Recuperação de 

Empresas. p. 220.  
154

 Artigo 239, n. 2.  
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artigo 115 do CIRE (cessão e penhor de créditos futuros) cedidos a terceiros, pelo período 

em que a cessão se mantenha eficaz; e (ii) do que seja razoavelmente necessário para (a) o 

sustento minimamente digno do devedor e sua família, não devendo exceder, salvo decisão 

fundamentada do juiz em contrário, três vezes o salário mínimo nacional, (b) o exercício 

pelo devedor de sua atividade profissional, (c) outras despesas ressalvadas pelo juiz no 

despacho inicial ou em momento posterior, a requerimento do devedor
155

.  

    A concessão da exoneração do passivo restante implica a extinção de 

todos os créditos sobre a insolvência que ainda subsistam à data em que é concedida, sem 

exceção dos créditos que tenham sido reclamados e verificados, sendo aplicável o disposto 

no n. 4 do artigo 217
156

.  

   A exoneração do passivo restante não abrange, porém: (i) os créditos 

por alimentos; (ii) as indenizações devidas por fatos ilícitos dolosos praticados pelo 

devedor; (iii) os créditos por multas e outras sanções pecuniárias por crimes ou contra-

ordenações; e (iv) os créditos tributários
157

.   

   Outro regime específico da insolvência de pessoas singulares, no 

caso de não serem empresários ou serem titulares de empresas de pequeno porte, nos 

termos do artigo 249, é a exclusão dos regimes da administração do devedor e do plano de 

insolvência
158

.  

   Estes regimes podem ser substituídos pela faculdade de apresentação 

de um plano de pagamentos ao credores
159

, que pode prever moratórias, perdões, 

constituições de garantias, extinções de garantias reais ou privilégios creditórios existentes, 

programa de parcelamento da dívida, entre outras medidas que possam melhorar a situação 

patrimonial do devedor
160

.  

    O plano de pagamentos será aprovado se nenhum dos credores o 

tiver recusado, ou se a aprovação de todos os que se oponham vier a ser objeto de 

suprimento judicial, nos termos do artigo 258
161

.  

                                                           
155

 Artigo 239, n. 3.  
156

 Artigo 245, n. 1.  
157

 Artigo 245, n. 2.  
158

 Artigo 250.  
159

 Artigo 251 e ss.  
160

 Artigo 252, n. 2.  
161

 Efetivamente, dispõe o respectivo artigo que se o plano de pagamentos tiver sido aceito por credores cujos 

créditos representem mais de dois terços do valor total relacionado pelo devedor, pode o tribunal, a 

requerimento de algum desses credores ou do devedor, substituir a rejeição dos demais credores pela 

aprovação, desde que: (i) para nenhum dos oponentes decorra do plano uma desvantagem econômica 
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   O código também ocupa-se da insolvência de ambos os cônjuges, 

admitindo uma coligação dos cônjuges no processo de insolvência, desde que o regime de 

bens não seja o da separação
162

.   

   Há também o procedimento extrajudicial de conciliação
163

 mediado 

pelo Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao Investimento
164

 (IAPMEI) 

com objetivo de facilitar um acordo entre a empresa
165

 em dificuldade e todos ou alguns de 

seus credores
166

.  

   O procedimento de conciliação pode ser requerido pela própria 

empresa devedora ao IAPMEI sempre que ela esteja em condições de requerer 

judicialmente sua insolvência
167

, e ainda por qualquer credor que tenha legitimidade para 

requerer a declaração de insolvência
168

.  

   Sendo o procedimento requerido pelo devedor, a apresentação do 

respectivo requerimento suspende
169

, durante a pendência do procedimento, o prazo para a 

apresentação à insolvência constante do artigo 18 da lei.  

   O procedimento de conciliação é iniciado por um requerimento 

apresentado por escrito ao IAPMEI
170

, devendo este recusar liminarmente o procedimento 

no prazo de quinze dias nos caso de: (i) inviabilidade econômica da empresa; (ii) 

improvável o acordo entre os principais interessados na recuperação; (iii) ineficácia de sua 

intervenção para a obtenção do acordo; (iv) inexistência da situação de insolvência, ainda 

que meramente iminente; (v) ultrapassagem do prazo para apresentação à insolvência, tal 

como fixado no n. 1 do artigo 18 do CIRE
171

.  

                                                                                                                                                                                
superior à que resultaria do prosseguimento do processo de insolvência; (ii) os oponentes não sejam objeto de 

tratamento discriminatório injustificado; (iii) os oponentes não suscitem dúvidas legítimas quanto à 

veracidade ou completude da relação de créditos apresentada pelo devedor, com reflexos na adequação do 

tratamento que lhes é dispensado.   
162

 Artigos 264 a 266.  
163

 Decreto-Lei n, 316/98, de 20 de outubro, com alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 201/2004, de 18 

de agosto.  
164

 Procedimento disponível em http://www.iapmei.pt/iapmei-art-03.php?id=1114.  
165

 O artigo 1
o
, n. 2, do DL 316/98, define como empresa “toda a pessoa colectiva dotada de personalidade 

jurídica e de património autónomo”. Para Luis Manuel Teles de Menezes Leitão a definição foi 

manifestamente infeliz, pois implica que o procedimento de conciliação só pode aplicável a pessoas 

coletivas, sendo dele excluídos as pessoas singulares e os patrimônios autônomos. In Direito da Insolvência. 

p. 303.    
166

 Artigo 2, n. 1, DL 316/98. 
167

 Artigo 1, n. 1, DL 316/98. 
168

 Artigo 1, n. 3, DL 316/98. 
169

 Artigo 1, n. 4, DL 316/98. 
170

 Artigo 3, DL 316/98. 
171

 Artigo 4, DL 316/98. 

http://www.iapmei.pt/iapmei-art-03.php?id=1114
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   O IAPMEI pode ainda em fase posterior declarar extinto o 

procedimento, caso conclua pela verificação de alguma dessas situações
172

.  

   O requerimento a apresentar ao IAPMEI deve integrar credores que 

representem mais de cinqüenta por cento das dívidas da empresa
173

 e, após a entrega do 

requerimento, deve ser apresentado um plano de negócios que demonstre a adequabilidade 

do acordo e a viabilidade da empresa
174

.  

   Para o plano se estender aos demais, impositivo o suprimento 

judicial
175

, o que se aproxima da recuperação extrajudicial brasileira
176

.   

   Uma das diferenças entre o procedimento português e o brasileiro, é 

que no procedimento de conciliação extrajudicial português a participação dos credores 

públicos é obrigatória desde que a regularização das respectivas dívidas contribua, de 

forma decisiva, para a recuperação da empresa
177

.  

   Compete ao IAPMEI promover todas as diligências e contatos com a 

empresa e os interessados com vista à obtenção do acordo, acompanhando as negociações 

e podendo apresentar propostas e modelos negociais
178

.       

   A pendência de processo judicial de insolvência não impede o 

procedimento extrajudicial de conciliação
179

. Se ainda não tiver sido declarada a 

insolvência, a instância judicial pode ser suspensa, a requerimento da empresa ou de 

qualquer interessado, instruído por declaração emitida pelo IAPMEI
180

, cabendo a decisão 

                                                           
172

 Artigo 9, DL 316/98. 
173

 Artigo 3, n. 3, DL 316/98. 
174

 Artigo 3, n. 5, DL 316/98. 
175

 O artigo 2, n. 5 do DL 316/908, com alteração do DL 201/2004 estipula que “caso o conteúdo da proposta 

de acordo corresponda ao disposto no n. 2 do artigo 252 do CIRE e haja sido, no âmbito do procedimento de 

conciliação, objecto de aprovação escrita por mais de dois terços do valor total dos créditos relacionados pelo 

devedor no procedimento de conciliação, pode a mesma ser submetida ao juiz do tribunal que seria 

competente para o processo de insolvência para suprimento dos restantes credores e conseqüente 

homologação, com os mesmos efeitos previstos no CIRE para o plano de pagamentos.” Com as alterações 

dadas pelo DL 201/2004 “(...) prevê-se a possibilidade de as empresas que obtenham a aprovação, em sede 

de procedimento de conciliação, de uma proposta de acordo de viabilização por, pelo menos, dois terços dos 

credores envolvidos obterem suprimento judicial da aprovação dos restantes credores (...). Assim se procura 

ultrapassar um dos principais obstáculos ao sucesso dos acordos de viabilização promovidos no âmbito do 

IAPMEI, qual seja a necessidade de unanimidade entre todos os credores envolvidos. Naturalmente, a 

dispensa dessa unanimidade, com a conseqüente imposição a determinados credores do acordo alcançado, 

não pode deixar de implicar a intervenção judicial, como forma de tutela dos direitos desses mesmos 

credores. In Decreto-Lei n. 201/2004. Disponível em http://iapmei.pt/iapmei_leg_03p.php?lei=3041.      
176

 FRANCO, Vera Helena de Mello. SZTAJN, Rachel. Op. cit. p. 260.   
177

 Artigo 2, n. 3, DL 316/98, alteração dada pelo DL 201/2004.  
178

 Artigo 5, DL 316/98. 
179

 Artigo 10, n. 1, DL 316/98. 
180

 Artigo 10, n. 2, DL 316/98. 

http://iapmei.pt/iapmei_leg_03p.php?lei=3041
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ao juiz, após audição das partes, com fundamento em juízo de conveniência
181

, sem que a 

suspensão possa se prolongar por mais de dois meses
182

.  

   O prazo de conclusão do procedimento de conciliação é de seis 

meses
183

, podendo o referido prazo ser prorrogado por mais três meses, por uma única vez, 

sempre que, de forma fundamentada, a empresa ou um dos seus credores o requeira e o 

IAPMEI dê parecer favorável
184

.  

 

 

5.4. Espanha 

 

    A lei espanhola n. 22 de 09 de julho de 2003
185

 estabelece um único 

procedimento judicial
186

 para o processo desencadeado pela insolvência do devedor, o 

denominado concurso de acreedores, sendo que a lei faz referência ao concurso fortuito
187

 

e ao concurso culpable
188-189

, sendo que nesta última circunstância os bens pessoais dos 

                                                           
181

 Conforme Luis Manuel Teles de Menezes Leitão. In Direito da Insolvência. p. 304.  
182

 Artigo 10, n. 3, DL 316/98.  
183

 Artigo 11, n. 1, DL 316/98. 
184

 Artigo 11, n. 2, DL 316/98.  
185

 Disponível em http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l22-2003.html.  
186

 Conforme Alberto Núñez-Lagos: “La reforma del Derecho concursal español realizada por la Ley 

22/2003, de 9 de Julio, se inspira en el principio básico general de unidad (con sus três manifestaciones 

essenciales: unidad de disciplina, unidad de procedimiento y unidad de sistema) con el que se pretende 

abordar la dispersión normativa y la pluralidad de instituciones y procedimientos existentes en nuestro aún 

vigente Derecho concursal. Como consecuencia de la adopción de este principio, la Ley estructura el 

concurso como un nuevo instituto y procedimiento de naturaleza flexible, aplicabe con caráter general a toda 

clase de deudores y que permite su adaptación a lãs circunstancias concurrentes en cada caso. De esta forma, 

el nuevo procedimiento concursal prevé que trás una fase común de declaración del concurso y de 

verificación de los créditos que concluye con el trámite de impugnaciones al inventario o a la lista de 

acrredores, el concurso pueda desembocar según la situación de solvência del deudor y la viabilidad de su 

negocio, bien en una solución de índole conservativa (el convenio) o directamente en su liquidación. Al 

configurar la nueva instituición concursal el legislador ha partido de la premisa de que el convenio debería de 

ser la forma prioritária de resolucion del procedimiento, pero no necesariamente en todos los casos sino 

únicamente en aquellos en los que la solución conservativa se presente como la mejor forma mejor a través 

de la cual los acreedores vayan a ver satisfechos sus créditos en comparación con la liquidación del 

patrimônio del deudor.” In El convenio del concurso: contenido y procedimiento. p. 35-36. Disponível em 

http://www.uria.com/documentos/publicaciones/1104/documento/03Alberto.pdf?ID=2018       
187

 Qualifica-se como concurso fortuito quando o concurso não for qualificado como culpable, conforme 

Fernando Gomez Martín, in La Calificación del concurso en la nueva ley. p. 5. Disponível em 

http://www.fgm.net/idb/publicaciones/ED-51-2.pdf   
188

 Artigos 163 a 166.  
189

 Convém transcrever da Exposição de Motivos da lei espanhola: “La última calificación (culpable) se 

reserva a aquellos casos que en la generación o agravación del estado de insolvência hubiera mediado dolo o 

culpa grave del deudor, o de sus representantes legales, administradores o liquidadores. La ley formula el 

criterio general de calificación del concurso como culpable y a continuación enuncia una serie de supuestos 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l22-2003.html
http://www.uria.com/documentos/publicaciones/1104/documento/03Alberto.pdf?ID=2018
http://www.fgm.net/idb/publicaciones/ED-51-2.pdf
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administradores ficarão indisponíveis e responderão pelos débitos caso a massa não seja 

suficiente para satisfazer todos os credores.   

    Analisando a lei espanhola, percebe-se a preocupação única com a 

satisfação dos credores
190

 e com o conceito de insolvência, caracterizada pelo estado 

patrimonial do devedor que o impede de cumprir regularmente suas obrigações
191

. 

    O pedido pode ser feito pelo devedor
192

 ou pelos credores
193

. Na 

hipótese de pedido pelo credor, se houver denegação deste, o processo finda, porém se 

admitido, o devedor será citado, podendo apresentar defesa. Se procedente a defesa, 

extingue-se o processo, mas, do contrário, o juiz
194

 decretará o concurso de acreedores, 

instaurando a fase común. 

     A partir deste momento, o devedor passa a ter o dever de colaborar 

com a Justiça, prestando informações necessárias à conservação e administração da massa. 

    A sentença que declara e reconhece o concurso deverá satisfazer os 

seguintes requisitos formais
195

: (i) declaração informando se o concurso tem caráter 

necessário ou voluntário, com indicação, se for o caso, de que o devedor solicitou a 

liquidação ou propôs proposta antecipada de convênio; (ii)  os efeitos sobre os poderes de 

administração e disposição sobre o patrimônio do devedor, bem como a designação e 

poderes dos administradores concursais; (iii) em caso de concurso necessário, o 

requerimento ao devedor para que apresente no prazo de dez dias a contar da notificação 

                                                                                                                                                                                
que, en todo caso, determinan esa calificación, por sua intríseca naturalexa, y otra de supuestos que, salvo 

prueba en contrario, son presuntivos de dolo o culpa grave, por constituir incumplimento de determinadoas 

obligaciones legales relativas al concurso”. Disponível em 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l22-2003.html.    
190

 Extraí-se do item II da Exposição de Motivos da lei espanhola: “La unidad del procedimiento de concurso 

se consigue en virtud de la flexibilidad de que la ley lo dota, que permite su adecuación a diversas siuaciones 

y soluciones, a través de lás cuales puede alcanzarse la satisfacción de los acreedores, finalidad essencial del 

concurso. A mayor abundamiento, se han previsto reglas especialmente ágiles para los concursos de menor 

entidad.”  
191

 Neste sentido, o artigo 2
o
 determina que a declaração do concurso tem fundamento nas hipóteses de 

insolvência do devedor, caracterizadas quando o devedor não pode cumprir regularmente com suas 

obrigações exigíveis. Caso a solicitação de declaração de concurso seja apresentada pelo devedor, este deverá 

justificar seu endividamento e seu estado de insolvência, que poderá ser atual ou eminente.  
192

 Concurso voluntario 
193

 Concurso necesario  
194

 O Juiz competente para conhecer do processo é o Juízo Mercantil em cujo território o devedor desenvolve 

suas principais atividades, assim entendido o local onde está centralizada a administração dos interesses do 

devedor (art. 10).  
195

 Artigo 21.  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l22-2003.html
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ao autos, dos documentos enumerados no artigo 6
o196

; (iv) sempre que necessário, as 

medidas cautelares que o juiz considere adequadas para garantir a integridade, a 

conservação e a administração do patrimônio do devedor, até que o administrador 

concursal aceite o cargo; (v) informação aos credores para que informem ao administrador 

sobre a existência de seus créditos, no prazo de um mês a contar do dia seguinte à 

publicação da declaração do concurso.   

   Conforme artigo 27, a administração do concurso é feita por órgão 

colegiado, composto por três membros: (i) um advogado; (ii) um contador ou economista; 

e (iii) um credor titular de crédito quirografário ou com privilégio geral, sem garantia. O 

advogado e o contador ou economista devem ter no mínimo cinco anos de experiência.  

    A declaração do concurso, por si só, não resulta na interrupção do 

exercício das atividades do devedor. O encerramento, total ou parcial, das atividades será 

determinado por ato discricionário do magistrado, após oitiva do devedor e dos 

representantes dos trabalhadores.  

    Conforme dispõe o artigo 40, em caso de concurso voluntario o 

devedor conservará a administração de seus bens, que ficarão, entretanto, submetidos à 

orientação dos administradores concursais. No caso de concurso necesario, o devedor deve 

deixar a administração, sendo substituído pelos administradores concursais.  

    Na fase común, os administradores elaboram um documento 

contendo a descrição da situação econômica do devedor, o inventário dos ativos do 

devedor, bem como a lista dos credores, devidamente classificados.  

                                                           
196

 Os documentos exigidos são: (i) documento que comprove os poderes par solicitar o concurso; (ii) 

memorial descrevendo a história econômica e jurídica do devedor, a atividade ou atividades a que se dedicou 

nos últimos três anos, seus estabelecimentos, as causas do estado de insolvência e a proposta de viabilidada, 

se o devedor for casado, deverá indicar no memorial a identidade do cônjuge, com indicação do regime 

adotado, se for pessoa jurídica, indicará a identidade dos sócios, dos administradores, dos liquidantes, e se for 

o caso, dos auditores; (iii) inventário de bens e direitos, com expressão de sua natureza, lugar em que se 

encontram, dados de indentificacao registral, valor de aquisição, os gravames que afetam tais bens e direitos, 

com expressão de sua natureza e dados de identificação; (iv) relação de credores por ordem alfabética, com a 

quantia e o vencimento dos créditos e as garantias reais e pessoais constituídas; (v) a relação de trabalhadores 

e o órgão de representação destes, se houver; e (vi) os livros contábeis, contendo as contas anuais, operações 

financeiras, transferências, investimentos e informes de auditoria, se for o caso.   
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    Após apresentação do documento, o juiz determinará que se proceda 

à proposta de convenio ou, não sendo este possível, encerra-se a fase común e inicia-se a 

fase de liquidação dos bens.  

    Ao proceder com a proposta de convenio, o juiz designará dia, hora e 

local para realização da assembléia de credores, para que possam aderir aos termos da 

proposta.  

    O convenio
197

 será instaurado mediante apresentação, por escrito, 

assinado pelo devedor ou por todos os credores proponentes, que deverão representar um 

quinto da parte total do passivo resultante da lista definitiva, e por terceiros que 

eventualmente assumam obrigações na proposta.  

    O teor básico do convenio consiste na remissão da dívida não 

superior a cinquenta por cento e em prazo não superior a cinco anos; ou pela liquidação, 

atribuindo-se preferência na venda da empresa ou de suas unidades produtivas, a fim de 

utilizar o resultado para pagamento dos créditos de acordo com a ordem aprovada.   

    Caso o devedor seja empresa com expressão mercadológica, poderá 

apresentar propostas alternativas
198

 como a conversão de crédito em participação no capital 

                                                           
197

 Artigos 100 a 103. 
198

 Alberto Núñez-Lagos esclarece que “el párrafo primero del artículo 100.2 de la Ley establece que la 

propuesta puede ofrecer a los acreedores la posibilidad de elegir entre proposiciones alternativas. Hay que 

entender que estas proposiciones pueden ser tanto alternativas de quita o espera (por ejemplo, pago inmediato 

con una quita del 25% o alternativamente pago íntegro con una espera de 3 años) como alternativas distintas 

a la quita y espera, enumerando la Ley a titulo de ejemplo como tales la conversíon del crédito en acciones, 

participaciones, cuotas socialeso en créditos participativos. La oferta puede ser tanto para todos los 

acreedores como para los de una o varias classes. En primer lugar, cabe destacar que el artículo 100.2 LC no 

permite realizar proposiciones alternativas a grupos concretos de acreedores (por ejemplo, a los acreedores 

por suministro) ya que el precepto se refiere a clases de acreedores y éstos son los que establece el artículo 

89.1 LC (privilegiados, ordinários y subordinados). En segundo lugar, debe enfatizarse que la Ley deja 

abierta la possibilidad de que se puedan diseñar otras alternativas diferentes de lãs que enumera siempre y 

cuando no sean contratias a lo estabelecido en la Ley (por ejemplo, la alternativa de pagar cediendo bienes o 

derechos en pago o para pago no sería admisible en cuanto está prohibida expresamente por el parágrafo 

tercero del articulo 100.3 LC).” Ele alerta que “con relación a los acreedores subordinados, el párrafo 

segundo del artículo 134.1 LC dispone que únicamente podrán escoger entre aquellas propuestas alternativas 

que establezcan la conversíon de sus créditos en acciones, participaciones, cuotas sociales, o en créditos 

participativos y no otras que se pudieran presentar distintas de la quita y espera. Según apunté en el apartado 

3.1 anterior, si las propuestas alternativas que se presenten tienen efectos similares a la quita o a la espera, 

dichas alternativas deben cumplir con los limites previstos a tal efecto en el párrafo primero del articulo 

100.1 LC (quita superior al 50% de cada uno de los créditos ordinarios y espera superior a 5 años a contar 

desde la aprobación judicial del convenio). Estas condiciones obligan a comprobar si las alternativas que se 

presentan tienen el referido efecto y, en su caso, si encuentran cabida dentro de las referidas limitaciones. Por 

ejemplo, si analizamos los efectos de una propuesta de capitalización de créditos, parece concluyente que la 
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social da devedora, a alienação total ou parcial da empresa, a fusão ou cisão da sociedade 

devedora. Estas propostas devem ser acompanhadas de um plano de pagamento, com 

indicação da origem dos recursos com os quais pretende cumpri-las.  

    Para aprovação do plano é necessário
199

 (i) o voto favorável dos 

credores que representem metade do passivo quirografário; (ii) que a proposta consista em 

pagamento integral dos créditos quirografários em prazo inferior a três anos, ou consistir 

em pagamento imediato de tais credores na proporção de vinte e cinco por cento, situação 

na qual será possível a aprovação do passivo quirografário em maioria simples; (iii) a 

adesão de credores titulares de, pelo menos, a metade do passivo quirografário do 

concurso, para que seja considerada aprovada uma proposta antecipada de convenio do 

concurso.   

    A assembléia que delibera sobre a proposta do convenio inicia-se 

com a apresentação da proposta pelo devedor, e, caso não seja aceita, passa-se então a 

deliberar sobre as propostas apresentadas pelos credores, na ordem que resulte do maior 

valor dos créditos firmatórios até o menor valor.  

    Aceito o convenio, ele será levado para aprovação do Tribunal, que 

examinará o teor do acordo e o procedimento de aprovação do mesmo para verificar se 

houve descumprimento a qualquer norma legal. Sempre que as adesões alcançarem a 

maioria estabelecida no artigo 124 da lei, o convenio deve ser aprovado pelo juiz.  

    A aprovação pelo juiz poderá ser contestada por credores dissidentes 

e só poderá fundar-se no descumprimento das normas que digam respeito ao conteúdo do 

convênio e à forma e conteúdo das adesões.  

   Uma vez aprovado o convenio por sentença, cessarão todos os 

efeitos da declaração do concurso, surtindo efeitos a todos os credores quirografários e 

subordinados
200

, ocorrendo novação da dívida, conforme artigo 136
201

.  

                                                                                                                                                                                
misma supone un convenio de pago del 100% del crédito sin aplicación de quita alguna. En cuanto a la 

alternativa de convertir el pasivo en un crédito participativo, resulta evidente que su remuneración debe estar 

determinada en función de los benefícios futuros del deudor.” Op. cit. p. 40-41.    
199

 Artigo 124. 
200

 Alberto Núñez-Lagos esclarece que “el contenido del convenio vinculará al deudor y a los acreedores 

ordinarios y subordinados, incluso aunque sus créditos anteriores a la declaración del concurso no hubieran 
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    Quanto aos credores privilegiados, o convenio só lhes afetará se 

votarem a favor do mesmo ou se aderirem antes da declaração do convenio cumprido
202

.     

    O processo apenas será concluído com o cumprimento do acordo. 

Após seu cumprimento, o devedor informará o juiz, requerendo a declaração judicial de 

cumprimento. Qualquer credor que julgar não ter sido adimplido o convenio no que diz 

respeito aos seus interesses poderá requerer que seja declarado o descumprimento, 

formando-se um incidente no processo de declaração de cumprimento. Em caso de 

descumprimento do acordo, inicia-se a fase de liquidação da empresa devedora.  

    Em 2009 houve uma reforma em matéria tributária, financeira e 

concursal através do Decreto-lei n. 3
203

, de 27 de Março de 2009, que tem 

fundamentalmente por objetivo: (i) facilitar a reestruturação fora do procedimento 

concursal das empresas que atravessam dificuldades financeiras; (ii) facilitar as 

negociações e a tramitação de um convenio antecipado; (iii) agilizar o procedimento 

concursal daquelas empresas que decidam ou estão obrigadas a reestruturar-se em sede 

concursal; e (iv) encerrar definitivamente certas discussões sobre determinados conceitos 

em matéria de subordinação de créditos
204-205

.  

                                                                                                                                                                                
sido reconocidos (artículo 134.1 primer párrafo LC). Respecto de los acreedores subordinados serán 

aplicables las mismas quitas y esperas que para los ordinarios, con la excepción de que el prazo de la espera 

se computará una vez que se haya cumplido el convenio respecto de los acreedores ordinarios (artículo 134.1 

LC segundo párrafo). Asimismo tengase en cuenta la limitación que los acreedores subordinados tienen para 

escoger entre las propuestas alternativas a la que nos referimos en el apartado 3.3 anterior.  Op. cit. p. 50.  
201

 Conforme Alberto Núñez-Lagos “el convenio tiene como efecto primordial la novación por virtud de la 

Ley de las obligaciones a las que se refiere, que afectará tanto a las partes en sentido estricto (e.d. aquelos 

acreedores que han votado el convenio ya sean acreedores ordinarios o privilegiados), como también a los 

acreedores que nos lo han votado y aquellos privados del derecho de voto (los acreedores subordinados) 

(artículo 136 LC). El efecto novatorio del convenio en relación con la responsabilidad solidaria, avales o 

garantias de terceros frente los acreedores tiene una regulación especial en el artículo 135 LC. Así, se 

estabelece “en este artículo que el acreedor garantizado que vote una quita o una espera puede ver 

condicionado el ejercicio de la acción contra el fiador o responsable solidário como consecuencia de sua 

adhesión al convenio. Normalment si no se pacta nada para regular esta situación en el documento entre el 

acreedor y el fiador se estará a lo dispuesto en los artículos 1851 y 1847 del Código Civil. Es por ello muy 

conveniente que los beneficiários de garantias o fianzas regulen esta cuestión en sus documentos con el 

fiador en el sentido de obtener el derecho a pactar libramente cualquier quita o espera con el deudor, 

incluídos los supuestos en los que el fiador hubiera pagado parcialmente alguna cantidad bajo una 

fianza.”Op. e loc. cit.  
202

 Artigo 134.2.  
203

 Disponível em http://www.boe.Es/boe/dias/2009/03/31/pdfs/BOE-A-2009.5311.pdf   

 
204

 Conforme Alberto Nuñez-Lagos e Angel Alonso. In Reforma de la Ley Concursal 22/2003. p. 96. 

Disponível em http://libros.revistas.derechos.ulex.es/uid/reforma-ley-concursal-68623910  

http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/31/pdfs/BOE-A-2009.5311.pdf
http://libros.revistas.derechos.ulex.es/uid/reforma-ley-concursal-68623910
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    Entre as principais novidades está o novo regime de acordos de 

refinanciamento
206

 que gozará da proteção prevista na disposição adicional quarta da lei 

sempre e quando cumpridas as seguintes condições: (i) responda a um plano de viabilidade 

que permita a continuação da atividade do devedor em curto e médio prazo; (ii) seja 

subscrito por credores que representem ao menos sessenta por cento do passivo do 

devedor; (iii) que um expert independente designado pelo Registro Mercantil do domicílio 

do devedor realize um estudo técnico sobre a suficiência das informações e o caráter 

razoável e realizável do plano, bem como a proporcionalidade das garantias conforme as 

condições normais do mercado; e (iv) que o acordo seja formalizado em instrumento 

público.  

    Se cumpridos os requisitos, os termos do Acuerdo de Refinanciación 

não estarão sujeitos à ações de rescisão e, em caso de concurso, somente a administração 

concursal poderá impugnar o acordo.  

     Outra modificação introduzida pela reforma é com relação ao 

convenio concursal.  

    Em relação ao convenio antecipado a lei estabelece que se dentro do 

prazo de dois meses de que dispõe o devedor em insolvência para solicitar o concurso, ele 

começar a negociar uma proposta de convênio antecipado, poderá contar com três meses 

adicionais para negociar adesões dos credores, sem que tenha que solicitar o concurso. 

                                                                                                                                                                                
205

 Quanto a matéria de subordinação de créditos, Alberto Nuñez-Lagos e Angel Alonso esclarecem as 

principais novidades: “Como principales novedades respecto del régimen de subordinación de créditos, se 

recognen las siguientes: (i) Se otorga ao juez la posibilidad de subordinar el crédito que surja de un contrato 

con obligaciones recíprocas, siempre que (prévio informe de la administración concursal) entienda que el 

acreedor obstaculiza reiteradamente el cumplimiento del contrato. (ii) El crédito afianzado por persona 

especialmente relacionada con el concursado solo será subordinado una vez que el fiador en cuestión haya 

pagado al acreedor y, por tanto, se haya surogado en su posición frente al concursado. (iii) el acreedor que 

devenga sobrevinidamente una persona especialmente relacionada con el deudor por adquisición de una 

participación en el capital de este no será subordinada, aunque quedan abiertos algunos supuestos en una 

casuística generalmente muy compleja. Op. cit. p. 99.   
206

 De acordo com Alberto Nuñez-Lagos e Angel Alonso a disposição adicional quarta da lei considera 

acuerdos de refinanciación “los alcanzados pr el deudor en virtud de los cuales se proceda al menos a la 

ampliación significativa del crêdito disponible o la modificación de sus obligaciones, bien mediante la 

prorroga de su plazo de vencimiento, bien mediante el establecimiento de otras obligaciones contraídas en 

sustitucion de aquélas.”  In Op. cit. p. 294.  
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    Uma vez encerrado o prazo, a Lei 3/2009 dispõe que o devedor 

deverá solicitar o convenio no mês seguinte ao seu término. Durante este período, não se 

tramitará nenhuma solicitação de concurso feita por credores
207

.  

    Outras novidades introduzidas pela reforma, em relação ao convenio 

antecipado, são: (i) a possibilidade de que as adesões mínimas que devem receber a 

proposta antecipada sejam prestadas por credores de qualquer classe, frente ao regime 

anterior, que previa a adesão de credores ordinários e privilegiados; (ii) a redução do 

número de adesões para uma décima parte do passivo quando a proposta antecipada 

acompanhar a solicitação do concurso.  

    Em relação ao convenio ordinário, a reforma estabelece duas 

modificações.  

    Em primeiro lugar, foi introduzido a possibilidade de tramitação 

escrita para concursos com mais de trezentos credores. Em segundo lugar, restou eliminado 

o requisito do relatório apresentado pela administração econômica competente, conforme 

artigo 100 da lei concursal, que devia valorar a importância do concursado para a 

economia. Agora é o juiz do concurso que deve fazer a valoração.  

    A reforma também introduziu a figura da liquidação antecipada pela 

qual o devedor poderá solicitar ao juiz durante a fase común do concurso uma proposta 

antecipada do plano de liquidação da massa ativa.  

    As principais características da liquidación anticipada são: (i) pode 

ser solicitada pelo devedor; (ii) deverá ser necessariamente avaliada pela administração 

concursal; (iii) o juiz decidirá sobre sua aprovação ou não; (iv) o pagamento aos credores 

se ajustará conforme o disposto na lei concursal. 

 

 

                                                           
207

 Conforme Alberto Nuñez-Lagos e Angel Alonso “esta modificación parece dirigida a evitar determinadas 

prácticas que habian venido acaeciendo en casos en los que una empresa estaba negociando la reestruturación 

de su deuda con sus acreedores más relevantes (fundamentalmente, entidades de crédito) y en el transcurso 

de tales negociaciones otro acreedor instaba la declaración de concurso a fin de presionar para obtener el 

cobro de su deuda.” Op. cit. p. 98.    



66 

 

 

 

5.5. Argentina  

 

    O direito concursal argentino está previsto na Lei n. 24.522
208

 (Ley 

de Concursos e Quiebras), de 20 de julho de 1995, com alterações posteriores, dentre as 

quais a Lei n. 25.563
209-210

, sancionada em 30 de janeiro de 2002, a Lei 25.589
211

, de 15 de 

maio de 2002, que alterou dispositivos das Leis 25.522 e 25.563, a Lei 26.086
212

 de 11 de 

abril de 2006, que introduziu importantes alterações ao sistema de reconhecimento aos 

créditos laborais
213

, e a Lei 26.684 de 01 de junho de 2011
214

.   

   A Ley de Concurso e Quiebras prevê a liquidação dos bens do 

devedor insolvente para pagamento dos credores, e também o instituto do concurso 

preventivo, que consiste na aprovação, pelos credores, de um plano de reestruturação do 

passivo, denominado acuerdo preventivo.  

    Para instauração do procedimento concursal, o pressuposto objetivo 

é o da cessação de pagamentos, que consite na impossibilidade patrimonial do devedor 

fazer frente ao passivo, podendo exteriorizar-se em: (i) confissão judicial pelo próprio 

devedor; (ii) mora no cumprimento de obrigações; (iii) ocultação ou ausência do devedor 

ou dos administradores da sociedade, sem  deixar meios suficientes ao cumprimento das 

obrigações; (iv) fechamento do estabelecimento onde se desenvolve a empresa; (v) 

dilapidação patrimonial; (vi) revogação judicial dos atos praticados em fraude aos 

                                                           
208

 Disponível em http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/25379/texact.htm   
209

 Se destaca seu prazo de vigência provisório para alguns de seus dispositivos, mas de particular interesse, 

pois a finalidade da lei foi a implementação de medidas que pudessem estabelecer condições favoráveis de 

preservação de empresas, como um dos meios de política econômica dirigida à superação da crise em que a 

Argentina se encontrava à época (2002). Conforme Julio César Rivera. In El derecho concursal: una rama 

cuya legislación está en permanente cambio. p. 4. Disponível em 

http://www.rivera.com.ar/es/assets/Uploads/Publicaciones/Rivera_El-derecho-concursal-Una-rama-

cuya%20legislacion-esta-en-permanente-cambio.pdf    
210

 Lei disponível em http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/70000-74999/72339/texact.htm 
211

 Disponível em http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/70000-74999/74331.texact.htm  
212

 Disponível em http://www.laboral.org.ar/Novedades_Legislativas/Ley_26086/ley_26086.html  
213

 Conforme Horacio A. Brignole. In Alguns Aspectos transcendentes de la reforma a la ley de concursos y 

quiebras por la ley 26.086, frente a los acreedores laborais. Disponível em 

http://www.laboral.org.ar/Novedades_Legislativas/Concursos_y_Quiebras/concursos_y_quiebtas.html  
214

 Disponível em http://infoleg.mecon.gov.ar/InfolegInternet/anexos/180000-184999/183856/norma.htm  

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/25379/texact.htm
http://www.rivera.com.ar/es/assets/Uploads/Publicaciones/Rivera_El-derecho-concursal-Una-rama-cuya%20legislacion-esta-en-permanente-cambio.pdf
http://www.rivera.com.ar/es/assets/Uploads/Publicaciones/Rivera_El-derecho-concursal-Una-rama-cuya%20legislacion-esta-en-permanente-cambio.pdf
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/70000-74999/72339/texact.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/70000-74999/74331.texact.htm
http://www.laboral.org.ar/Novedades_Legislativas/Ley_26086/ley_26086.html
http://www.laboral.org.ar/Novedades_Legislativas/Concursos_y_Quiebras/concursos_y_quiebtas.html
http://infoleg.mecon.gov.ar/InfolegInternet/anexos/180000-184999/183856/norma.htm
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credores; (vii) qualquer meio ruinoso ou fraudulento empregado para obtenção de 

recursos
215

.  

    Sujeitam-se a lei as pessoas físicas e jurídicas de direito privado, 

empresários ou não, além das sociedades na qual o Estado seja acionista, qualquer que seja 

seu percentual de participação
216

.  

    Estão excluídas as pessoas jurídicas de direito publico, as 

companhias seguradoras e as instituições financeiras, pois a insolvência destas sujeita-as a 

lei especial.  

    No concurso atuam o síndico
217

 e o comité de control
218

. O primeiro 

é auxiliar do juízo, com diversas funções, entre as quais destaca-se a função fiscalizatória 

dos atos do devedor, a elaboração do quadro de credores e de um informe geral contendo a 

análise das causas do desequilíbrio econômico do devedor, a composição atualizada e 

detalhada do ativo, a composição do passivo e a enumeração dos livros contábeis
219

.  

    Já o comité de control, com atribuições consultiva e informativa, é 

órgão colegiado, composto incialmente pelos três maiores credores quirografários, 

denunciados pelo devedor e por um representante dos trabalhadores do devedor, elegido 

pelos próprios trabalhadores
220

.  

    Quando da finalização do plano no prazo de dez dias, conforme 

artigo 40, o juiz designará novos integrantes para compor o comité de control, formado 

com no mínimo um credor por cada categoria estabelecida, devendo estes serem os 

maiores credores de cada categoria, e por dois novos representantes dos trabalhadores, 

quando a folha de pagamento assim se justifique.  

    A partir da constituição deste novo comitê, as funções dos 

integrantes anteriores cessam
221

.  

                                                           
215

 Conforme artigo 79, cujo rol é exemplificativo.  
216

 Artigo 2
o
. 

217
 Artigo 39 e ss.  

218
 Artigo 42 e 260.  

219
 Artigos 14 e 39.  

220
 Inciso 13 do artigo 14 (alteração dada pela Lei 26.684 de 2011). 

221
 Artigo 42 (alteração dada pela Lei 26.684 de 2011).  
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    A lei prevê o concurso preventivo
222

, na qual o devedor declinará o 

estado de sua situação econômico-financeira, detalhando o valor de seu ativo e passivo, 

atualizados. Se não for o caso de indeferimento liminar por descumprimento de requisito 

de forma
223

, o juiz decide e declara a instauração do procedimento denominado resolución 

de apertura, e determina a publicação dos editais para conhecimento dos credores, além de 

nomear um sindico, entre outras providências.  

    Em regra, o devedor mantém a administração de seus bens
224

. 

Apenas será afastado nas hipóteses de ocultação de bens, omissão de informações 

solicitadas pelo juiz ou pelo síndico, ou ainda se incidir em falsidade ou prática de atos em 

prejuízo aos credores, realização de viagens ao exterior sem autorização judicial, hipóteses 

em que o juiz nomeará um administrador judicial
225

.  

    Após decisão judicial que homologa o quadro de credores, o devedor 

deverá apresentar no prazo de dez dias, uma proposta de classificação e agrupamento dos 

créditos admitidos, visando oferecer propostas diferenciadas para cada classe.  

    Apesar da proposta dirigir-se aos credores quirografários, a lei prevê 

que a organização dos credores poderá contemplar categorias distintas, levando em 

consideração o valor dos créditos, a natureza das prestações correspondentes, a existência 

de privilégios ou qualquer outro elemento que possa justificar o seu agrupamento.  

    Na lei há referência a três agrupamentos possíveis: quirografários, 

quirografários laborais e privilegiados
226

.  

    O devedor tem o direito de formular, no prazo de noventa dias
227

, 

com exclusividade, uma proposta de acuerdo preventivo, por categorias, a seus credores, o 

que a lei designa por período de exclusividad.         

   O artigo 43 da lei elenca as alternativas de acuerdo preventivo, 

                                                           
222

 Artigo 5 e ss. 
223

 O devedor deverá cumprir com diversos requisitos, seja de natureza formal, seja de natureza relacionada a 

seu próprio conteúdo. De natureza formal, citamos a apresentação da lista de credores, a prova de inscrição 

no registro próprio dos empresários, balanço detalhado do ativo e passivo e apresentação dos livros 

empresariais (se empresário).  
224

 Artigo 15. 
225

 Artigo 17.  
226

 Artigo 41.  
227

 Artigo 43.  
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sendo elas meramente exemplificativas, dentre as quais destacam-se: (i) propostas de 

quitação, prazo ou combinação de ambos; (ii) dação em pagamento; (iii) constituição de 

sociedade de credores quirografários; (iv) reorganização da sociedade devedora; (v) 

instituição de administração de parte ou de todos os bens, em favor dos credores; (vi) 

emissão de debêntures ou bônus conversíveis em ações; (vii) instituição de garantias com 

bens de terceiros; (viii) capitalização de créditos, inclusive trabalhistas.  

    A proposta deverá conter cláusulas iguais para os credores de cada 

categoria, que poderão, no entanto, ser diversas entre distintas categorias. Entretanto, é 

possível formular propostas alternativas dentro de uma mesma categoria, deixando a 

critério dos credores a opção entre uma ou outra, o que deverá ocorrer no momento da 

adesão à proposta
228

.  

     A proposta será aprovada por maioria absoluta dos credores em cada 

uma das classes e que representem dois terços do valor computado dentro de cada 

categoria. A prova de aceitação da proposta é feita por meio da apresentação, em juízo, dos 

documentos de adesão assinados pelos credores, com firma reconhecida
229

.  

    A falta de obtenção do quórum de aprovação necessário resultará na 

quebra do devedor
230

. A falência só não será declarada se, em se tratando de sociedade 

limitada, sociedade por ações, sociedade cooperativa ou sociedade de que participa o poder 

público, no prazo de cinco dias, existam credores ou terceiros interessados na aquisição da 

empresa
231

.  

    Caso a aprovação não tenha alcançado as maiorias necessárias à 

aprovação, o Juiz poderá aprovar o plano, impondo-o a todos os credores, desde que os 

seguintes requisitos estejam reunidos: (i) aprovação por pelo menos uma das categorias de 

credores quirografários; (ii) conformidade de pelo menos três quartos dos créditos 

quirografários; (iii) não discriminação contra categoria ou categorias dissidentes; (iv) que o 

pagamento resultante do acordo imposto aos dissidentes seja pelo menos equivalente aos 

                                                           
228

 Artigos 43 e 44. 
229

 Artigo 45.  
230

 Artigo 46. 
231

 Artigo 48. 
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valores que seriam obtidos no processo de falência
232

. Este acordo não pode ser imposto 

aos credores com privilegio especial que o rejeitaram.  

    A lei argentina também prevê o acuerdo preventivo extrajudicial
233

, 

pelo qual o devedor em dificuldades econômicas de caráter geral fica autorizado a celebrar 

acordo com a totalidade ou com parte de seus credores, podendo submetê-lo à 

homologação judicial.  

    Em regra, os credores que não firmarem o acordo não ficarão 

sujeitos a seus termos e conservarão seus direitos e ações individuais, exceto se o acordo 

for homologado judicialmente. Entretanto, a homologação só se opera se o devedor 

apresentar acordo com assinatura da maioria absoluta dos credores e que representem dois 

terços do valor do passivo total. 

    Os credores não compreendidos no acordo poderão opor-se à 

homologação mediante alegação de descumprimento do quórum, bem como de omissões 

ou exageros no cômputo dos créditos dos credores signatários.  

 

5.6 Inglaterra 

 

    Na Inglaterra há os chamados processos “pré-insolvência” na qual os 

devedores podem celebrar acordos formais ou informais. Nos acordo formais os credores 

aceitam uma remissão parcial das dívidas contraídas pelos devedores. Estes acordos são 

vinculativos para todos os credores que tenham sido notificados do processo. Os acordos 

informais não são vinculativos.  

    Dentre os diversos procedimentos contemplados pela lei inglesa, 

destacam-se: (i) informal moratorium, (ii) unofficial receivership, (iii) informal 

reconstruction scheme, e (iv) the london approach. 

                                                           
232

 Artigo 52, alínea 2. 
233

 Artigo 69.  
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      O informal moratorium trata-se de um acordo extrajudicial com o 

intuito de outorgar ao devedor uma moratória no pagamento de suas obrigações ou na 

parcial remissão de créditos. Neste procedimento os credores quirografários 

obrigatoriamente devem ter seus créditos satisfeitos de forma integral. Somente os credores 

que aderirem ao procedimento estarão sujeitos aos efeitos do acordo.  

    O unofficial receivership consiste na nomeação de um especialista 

em finanças, que fiscalizado pelos credores, terá acesso as informações do devedor e a 

incumbência de informar aos credores qual a real situação econômica do devedor.  

    O informal reconstruction scheme prevê a reestruturação da 

empresa, normalmente através  da transferência de bens e contratos de trabalho a outras 

empresas, em geral uma sociedade controlada (subsidiary). 

    Quanto ao the london aproach é um procedimento extrajudicial 

utilizado em procedimentos com grandes empresas e grandes credores, por exemplo, 

instituições financeiras. Neste procedimento há a intervenção do Banco Central de Londres 

e as negociações se desenvolvem informalmente, contudo de forma confidencial, visando 

evitar a perda de confiança da clientela.   

    Apesar destes processos “pré-insolvência”, a legislação
234

  estabelece 

o processo de recuperação, a administration, concebido como um procedimento para 

recuperar as empresas
235

 ou destinado a alcançar melhores resultados para os credores do 

que seria possível no âmbito de um processo de liquidação.  

    Neste processo, um administrador da insolvência agirá de acordo 

com os interesses dos credores no seu conjunto. As ações do administrador podem ser 

acompanhadas pelo tribunal e pelos credores, que poderão recorrer ao tribunal se 

considerarem a atuação do administrador prejudicial aos interesses dos credores ou não 

equitativa
236

.  

                                                           
234

 Insolvency Act de 25 de julho de 1986. Disponível em  

http://www.insolvency.gov.uk/insolvencyprofessionandlegislation/legislation/uk/insolvencyact.pdf.  
235

 Aquelas que se encontram na situação prevista no artigo 123.  
236

 Conforme informações extraídas da Rede Judiciária Européia em matéria civil e comercial. Disponível em 

http://ec.europa.eu/civiljustice/bankruptcy/bankruptcy_eng.htm  

http://www.insolvency.gov.uk/insolvencyprofessionandlegislation/legislation/uk/insolvencyact.pdf
http://ec.europa.eu/civiljustice/bankruptcy/bankruptcy_eng.htm
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    Também há o processo de reestruturação através do company 

voluntary arrangement (CVA)
237

.  

    Qualquer empresa em crise pode requerer ao juiz que suspenda, pelo 

prazo de duas semanas, todas as execuções que correm contra ela.  

    O devedor nomeará um mediador
238

, que durante o prazo de 

suspensão, deverá notificar os credores e apresentar uma proposta de pagamento dos 

créditos. Efetuada a comunicação da existência da proposta de pagamento, o juiz ampliará 

a suspensão para quatro semanas, com a possibilidade de ampliá-la por mais duas semanas. 

    Para obtenção do CVA se faz necessário atingir o quórum mínimo de 

mais da metade dos presentes na votação ou ali representados, bem como é necessário 

maioria simples, sendo contudo, obrigatória para aprovação assemblear a presença de 

todos os credores quirografários. Uma vez aprovado, o acordo vincula todos os credores 

notificados da proposta.  

    Inviabilizada a recuperação do devedor, tem-se a liquidation ou a 

wound up, que implica na distribuição dos ativos da companhia e seu encerramento.   

   

5.7. França 

 

     Com o decreto de 20 de maio de 1955, criou-se na França ao lado da 

liquidação judicial
239

, o procedimento do Reglement judiciaire, cuja finalidade era permitir 

a concordata.  

    A lei n. 85/98, de 25 de janeiro de 1985, criou o procedimento único 

denominado Redressement Judiciare cujo objetivo era permitir a sobrevivência da 

empresa, a manutenção da atividade e do emprego e a apuração do passivo
240

. 

                                                           
237

 Regulamentado nas Seções 425 a 427 do The Companies Act 1985 e na Seção 110 da Insolvency Act 

1986. 
238

 Deve ser um especialista na área de recuperação de empresas e falência.  
239

 Procedimento adotado pela Lei de 04 de Marco de 1889 e reservada ao comerciante infeliz e de boa-fé.  
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     Após, seguiu-se a lei de 10 de junho de 1994 que reforçou os direitos 

dos credores e proprietários envolvidos no procedimento, ao dispor que a liquidação 

judicial poderia ser decretada imediatamente, independentemente do transcurso da fase 

inicial consistente no período de observação, desde que inviável o Redressement. 

     Por último, houve uma reforma no direito concursal francês através 

da Lei 721, de 01 de agosto de 2003, e da Lei 845, de 26 de julho de 2005. 

    Após a reforma, assinalam-se duas categorias de procedimentos 

destinados ao saneamento da crise da empresa, sendo uma de natureza preventiva
241

 ou de 

prevenção e outra destinada ao tratamento desta
242

. Outro procedimento aplicável quando 

não é possível a superação da crise é a liquidation.  

    Dentre as medidas de natureza preventiva está a previsão de 

nomeação de um mandatário ad hoc
243

, o que é feito sem qualquer tipo de publicidade 

sobre a instauração do procedimento.  

     Outra medida preventiva é a conciliation
244

, de caráter notadamente 

contratual, instaurada a pedido do empresário ou devedor (se pessoa física)
245

.  

    Este procedimento é aplicável ao devedor em dificuldade jurídica, 

econômica e financeira. A atribuição do conciliador nomeado pelo Tribunal é de favorecer 

o funcionamento da empresa e a realização de um acordo com os principais credores, de 

modo a colocar fim à situação de dificuldade da empresa.  

    Para facilitar a conclusão do acordo, o conciliador poderá solicitar ao 

Tribunal a suspensão provisória das ações judiciais de iniciativa dos credores contra o 

devedor que tenham por objeto a cobrança de dinheiro ou rescisão de contratos. Esta 

suspensão não ocorre no procedimento com o mandatário ad hoc.   

                                                                                                                                                                                
240

 Conforme Paulo Fernando Campos Salles de Toledo com a nova lei a satisfação do passivo passa a ter 

papel secundário. Toda a atenção passa a ser dada à preservação da empresa. In op. cit. p. 56. 
241

 De la prévention des difficultés des entreprises. 
242

 Du redressement judiciare. 
243

 Artigo L611-3 do Code de Commerce. 
244

 Artigo L611-3 do Code de Commerce.  
245

 Artigo L631-11 do Code de Commerce. 
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    O conciliador atuará por um período de até quatro meses, 

prorrogável a pedido deste por mais um mês. Caso não ocorra a conciliação, o conciliador 

informará o Tribunal, que encerrará o procedimento de conciliação e notificará o devedor.  

    Se a conciliação tiver êxito, o Tribunal proferirá uma decisão não 

submetida a publicação e nao sujeita a recurso, mas que outorgará força executória ao 

acordo, que suspenderá durante o período de sua execução, qualquer ação judicial ou 

penhora que recair sobre o devedor.  

    O devedor poderá requerer a homologação do acordo ao Tribunal, 

desde que preenchido os seguintes requisitos: (i) não esteja em estado de cessação de 

pagamentos ou este estado tenha sido afastado pelo próprio acordo; (ii) os termos do 

acordo sejam de natureza a assegurar o funcionamento da empresa; e (iii) o acordo não 

poderá prejudicar os interesses de credores não signatários.  

     Há também o procedimento de sauvegarde
246

. Neste procedimento, o 

devedor fica autorizado a tomar a iniciativa para a sua reorganização, cuja finalidade é a 

manutenção da atividade econômica e dos empregos, e a apuração do passivo.  

    Aberto o procedimento, o Tribunal nomeia um juge-commissaire
247

 e 

forma um comitê de empresa, ou, na falta deste, é designado um representante dos 

empregados.  

    Instaura-se um período de observação
248

  com duração de até seis 

meses, que poderá ser prorrogado por decisão motivada, ou por requerimento do 

administrador, do devedor ou do Ministério Público.  

    Neste período, algumas ações promovidas por credores ficam 

suspensas e obstado o pagamento de alguns credores com direitos anteriores à data de 

abertura do procedimento.  

    O procedimento pode ser suspenso ou convertido em redressement a 

qualquer momento.  

                                                           
246

 Artigo L 620-1 do Code de Commerce. 
247

 Responsável pela condução célere do procedimento e em zelar pelos interesses dos envolvidos. 
248

 Période d’observation. 
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    A sauvegarde reforça a eficácia da superação da crise, pois admite a 

negociação entre o devedor e seus credores, estes representados por dois comitês, um 

formado pelos principais fornecedores e outro pelas instituições financeiras.  

    Os comitês elaborarão um projeto que leva em consideração a 

votação da maioria dos credores (dois terço em cada comitê), o qual será apreciado pelo 

Tribunal e aprovado desde que todos os credores estejam com seus direitos assegurados.   

    Percebe-se que os empresários em dificuldade podem valer-se dos 

procedimentos preventivos (nomeação de mandatário ad hoc ou conciliation), além da 

sauvegarde. Além destes, poderão se valer do regime de redressement judiciare
249

, com o 

objetivo de evitar a liquidação da empresa.  

    O procedimento de redressement judiciare será instaurado desde que 

comprovado a impossibilidade do devedor de fazer frente ao passivo exigível, com suas 

reservas atuais de caixa ou créditos a receber.  

    Após declaração do Tribunal com o início do procedimento, é 

instaurado o période d’observation no qual será realizado o levantamento do estado 

econômico-financeiro do devedor e elaborado um plano de reerguimento, que deverá 

prever a continuidade da empresa, mediante o pagamento do passivo (pagamento mínimo 

anual aos credores), ou a alienação total ou parcial de seu patrimônio, sendo a última opção 

avaliada pelo Tribunal, que inclusive poderá verificar se não é caso de liquidation
250

.   

    A princípio, o empresário é mantido na administração da empresa, e 

o seu afastamento ocorre apenas se houver razões que o justifique.   

    Por último, o procedimento de liquidation
251

 resulta na extinção da 

empresa para realização do ativo e pagamento do passivo, podendo ser realizada por meio 

da venda de uma parte da empresa passível de exploração por terceiro. 

                                                           
249

 Conforme artigo L 631.1 do Code de Commerce, o  procedimento de redressement judiciare tem como 

finalidade a preservação da manutenção da atividade empresarial e do emprego e apuração do passivo. 

250
 O artigo L 631-15 do Code de Commerce dispõe que a qualquer momento o Tribunal poderá rescindir o 

redressement e convertê-lo em procedimento liquidatório.   
251

 Artigos 640-1 a 644-6 do Code de Commerce. 
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    Para os pequenos empresários a lei francesa disponibiliza um 

procedimento simplificado disposto nos artigos 644-1 a 644-6 do Code de Commerce. Em 

relação as pessoas naturais previstas no artigo L653-1 do mesmo diploma legal, a Lei 845 

de 2005 prevê a bancarrota quando configurado crime falimentar nas situações previstas no 

artigo L654-2.  

 

5.8. Alemanha  

 

    O direito alemão disciplina a crise da empresa por meio da Lei de 

Insolvência
252

, de 05 de outubro de 1994, cujo objetivo é satisfazer coletivamente os 

credores do devedor, mediante a apresentação de um plano de insolvência
253

, que poderá 

ser divergente das regras previstas em lei, visando à manutenção da empresa ou à 

realização do patrimônio e ao rateio do produto resultante
254-255

.       

       Dentre os planos, que podem ser combinados para tratar 

diferentemente as diversas partes da atividade exercida pela empresa em crise
256

, 

destacam-se: (i) o Ubertragungsplan consistente em um plano de transferência da 

sociedade para um terceiro; (ii) o Sanierungsplan que visa a conservação e continuidade da 

empresa através de um plano de saneamento; (iii) o Liquidationsplan para realização do 

ativo e distribuição do resultado obtido entre os credores; e (iv) o Moratiumsplan que 

permite a protelação dos pagamentos através da concessão de maior prazo.  

                                                           
252

 Insolvenzordnug (InsO). 
253

 Artigo 217. 
254

 Artigo 1
o
.  

255
 Dora Berger acentua que “considerando o papel econômico social que a empresa desempenha, os 

objetivos principais da lei de insolvência alemã são combater a inexistência e/ou insuficiência da massa 

falida (Massearmut), que os casos de insolvência sejam ajuizados e decididos de acordo com um 

processamento judicial ordenado, assim como oferecer possibilidades legais que permitam uma melhor opção 

entre o reequilíbrio patrimonial e a liquidação do patrimônio penhorável do devedor. In A insolvência no 

Brasil e na Alemanha. Sergio Antonio Fabris Editos. Porto Alegre. 2001. p. 25.  
256

 Conforme Vera Helena de Mello Franco e Raquel Sztajn. Op cit. p. 226. 
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    O procedimento pode ser requerido pelo devedor, pelos credores ou 

pelo Ministério Público. O Comitê de Credores e outros interessados podem atuar como 

consultores na elaboração do plano
257

.  

    A lei alemã permite que o juiz aprove o plano a despeito do veto do 

devedor, desde que (i) o devedor não seja colocado em situação econômica pior à que teria 

sem ele; (ii) os credores de cada grupo recebam uma quantia econômica razoável, de 

acordo com as condições gerais previstas no plano; e (iiii) a maioria dos grupos votantes 

tenham votado com as maiorias necessárias à sua aprovação
258

.  

    Considera-se preenchido o requisito do item ii acima quando (i) 

nenhum credor tenha recebido quantia que excedam ao valor integral de sua prestação; (ii) 

os credores em posição inferior na classificação de crêdito não recebam valor algum; e (iii) 

não haja discriminação entre credores integrantes do mesmo grupo.  

    Percebe-se que a lei alemã, como a norte-americano, toma em conta 

não só a relação horizontal (dentro da mesma classe) como a vertical (entre diversas 

classes) para definição dos requisitos da concessão do cram down. 

    Uma vez aceito o procedimento, a liquidação da empresa em crise 

fica suspensa. A qualquer momento é possível interromper o procedimento, mediante uma 

proposta de plano alternativo, sendo que seu conteúdo poder variar desde a reestruturação 

da empresa, a cessão total ou parcial dos bens, até a liquidação pura e simples.  

    A finalidade é sempre obter a solução mais adequada aos credores 

em face da que adviria da liquidação falimentar.  

    A lei prevê a possibilidade de um acordo extrajudicial
259

, visto como 

obrigação legal, que deve ser cumprida antes da apresentação do pedido de falência, com a 

finalidade de evitar sobrecarregar o tribunal.  

    Perante o insucesso, o devedor deverá pedir a abertura do 

procedimento de insolvência
260

.   

                                                           
257

 § 218 (1) e (3).  
258

 §§  245 e 247 (2).  
259

 Artigo 305, I, InsO.  
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    Há também um procedimento simplificado para as pequenas 

empresas
261

, que será realizado caso os bens do devedor sejam suficentes e o número de 

credores pequeno.  

    Uma particularidade da lei alemã é o zero-plan, que deve ser 

apresentado pelo devedor perante o tribunal. Tem lugar quando o devedor não tem 

rendimentos, nem qualquer propriedade.  

    Deferido o zero-plan e transcorrido o prazo de seis anos, o devedor 

libera-se de suas obrigações, ainda que não tenha feito qualquer pagamento.  

 

5.9. Reflexos na orientação acatada no direito nacional  

 

     Após a apresentação e detalhamento dos modelos concursais 

alienígenas no que tange à valorização da preservação da empresa e a qualificação dos 

mecanismos de recuperação, o trabalho abordará os aspectos acatados pelo direito 

nacional, principalmente quanto à influência do direito norte americano na formulação da 

lei brasileira. 

    Conforme capítulo 7 do trabalho, a lei brasileira demonstra a 

expressa opção do legislador pelo princípio da preservação da empresa, pelo qual as 

medidas adotadas para solucionar a crise empresarial devem ser concebidas como um 

fórum capaz de tutelar todos os interesses envolvidos.  

    Nesse sentido, o legislador  optou por seguir os passos da legislação 

norte-americana
262

, o que é uma tendência em grande parte do mundo
263

. 

 

 

                                                                                                                                                                                
260

 Artigo 305, InsO.  
261

 Capítulo 3. Seção 311. 
262

 No Capítulo 7.3, ficará demonstrado que o legislador brasileiro deixou de acompanhar alguns preceitos 

norte-americanos, como no caso do cram down. 
263

 Confira Todd Zywicki in The Past, Present, and Future of Bankruptcy Law in America. p. 215-217. 
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6. QUESTÕES AVENTADAS 

 

6.1.1. Direito e Economia  

 

   O movimento Law & Economics tomou corpo após publicação do 

estudo The Problem of Social Cost, de Ronaldo Coase, contribuindo, também, para o 

desenvolvimento da matéria, o trabalho Economics Analysis of Law, de Richard Posner
264

.    

    No Brasil, o assunto não é novo e vem sendo discutido à décadas 

(desde 1960)
265

, porém, nova é a popularização de sua leitura e ensino no Brasil, pois por 

muito tempo, os operadores do Direito enxergaram o sistema jurídico como mero sistema 

de punição e coação, sem compreender todo o arsenal de subsídios que a teoria econômica 

poderia fornecer a tal conjunto de normas postas.  

    Sobre o tema, Raquel Sztajn afirma que a relação entre Direito e 

Economia é tão antiga quanto a última, embora seja vista como alguma coisa marginal, 

sendo imensa a contribuição que o diálogo entre Direito e Economia (Ciências Sociais 

Aplicadas) pode oferecer ao propor solução para questões atuais ao contrário do que 

afirmam os detratores dessa corrente de estudos.
266

 

   Isto porque a Teoria de Law & Economics cuida da aplicação de 

determinados princípios econômicos, como os da racionalidade e da eficiência alocativa, 

com vistas a explicar a conduta humana e como a legislação estimula ou não tais 

comportamentos na formação, estrutura e processos das relações sociais.  

                                                           
264 George J. Stigler no artigo Law or Economics conclui “No discipline welcomes a broad-scale invasion by 

an aliena and complex body of doctrine and method. Most economists stubbornly ignored mathematics form 

the 1890s until amost Word War II. The invasion of history by cliometrics appears to the outsider to have had 

no warmer a reception. Once this natural reaction is taken into account, the width of the foothold that 

economics has obtained in Law schools is impressive. Most major Law schools have one tenured economist, 

and some have two. This degree of acceptance is a tribute to the labors of Coase and Posner and their gifted 

colleagues.” p. 466. Disponível em http.//links.jstor.org/sici=0022-

2186%28199210%2935%3A2%3C455%ALOE%3E2.0.CO%3B2-G      
265

 PINHEIRO, Armando Castelar e SADDI, Jairo. Curso de Law & Economics. p. 16. Disponível em  

http://www.iadb.org/res/laresnetwork/files/pr251finaldraft.pdf  
266

 In Law and Economics. Direito & Economia. Análise econômica do direito e das organizações. 

ZYLBERSZTAJN, Décio. SZTAJN, Rachel (organizadores). Rio de Janeiro: Campus, 2005. p. 75. 

http://www.iadb.org/res/laresnetwork/files/pr251finaldraft.pdf
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   Cuida também de entender qual é o impacto econômico no Direito e 

nas instituições legais e o impacto do Direito na economia.
267

 

    Conforme exposto por Jairo Saddi e Armando Castelar Pinheiro o 

movimento da análise econômica do direito divide-se em duas correntes: uma positivista e 

outra normativista. A primeira prediz os efeitos das várias regras legais e a segunda 

procura estabelecer recomendações de políticas e regras legais.
268-269

 

                                                           
267

 PINHEIRO, Armando Castelar e SADDI, Jairo. Op. cit. p. 15. 
268

 “O movimento da análise econômica do direito pode ser dividida en duas grandes correntes: uma 

positivista e outra normativista. A primeira prediz os efeitos das várias regras legais; por exemplo, como o 

agente econômico reagirá à mudanças no Direito, pois, uma análise econômica positivista de indenizações, 

em matéria de responsabilidade civil, deve predizer os efeitos das normas de responsabilidade objetiva e 

subjetiva em oposição às condutas ou comportamentos de negligência. Já a corrente normativista vai adiante 

e procura estabelecer recomendações de políticas e regras legais baseadas nas várias conseqüências 

econômicas caso sejam adotadas. Não por outra razão, a corrente normativista estabelece como dogma o uso 

da expressão “eficiência” (...) No entanto, as premissas fundamentais para a abordagem são mais ou menos 

universais (...). São três as que norteiam o movimento: (i) existe  maximização racional das necessidades 

humanas; (ii) os indivíduos obedecem a incentivos de preços para conseguir balizar o seu comportamento 

racional; e (iii) regras legais podem ser avaliadas com base na eficiência de sua aplicação, com a conseqüente 

máxima de que as prescrições normativas devem promover a eficiência do sistema social.” In Op. cit. p. 21-

22.  
269

 Segundo os mesmos autores: “A primeira premissa tem como pressuposto que agentes econômicos são 

maximizadores racionais de satisfação, ou seja, para suas escolhas, sempre irão se basear na adequação 

racional e eficiente dos fins aos meios. Esta premissa leva à inevitável conclusão de que os indivíduos só se 

engajarão conscientemente em unidades adicionais de atividades (seja de consumo, de produção, de oferta de 

trabalho ou qualquer outra natureza) se o beneficio auferido por aquele movimento for maior que o custo 

despendido para obtê-lo. Isso significa que, aplicada ao universo do Direito, a decisão de rescindir um 

contrato, de engajar-se em atividades originalmente não previstas, ou qualquer outro comportamento ilícito, 

faz com que, racionalmente, se comparem benefícios com custos marginais para optar-se pela ação. Por 

exemplo, o custo dos acidentes. O condutor do veículo só respeita a norma de parar em sinal vermelho 

porque é a atitude é mais econômica do que receber uma multa de trânsito. Aqueles que violam a lei ou os 

contratos, com base nessa premissa, percebem benefícios a seu favor quando estabelecem uma comparação 

com custos de oportunidade que possam justificar o seu comportamento “ilegal”, com objetivo de maximizar 

a sua satisfação líquida. A segunda premissa é resultante da primeira. Se os indivíduos maximizaram suas 

satisfações racionalmente, há sempre e em qualquer lugar uma resposta ao sistema de incentivos de preços, 

ou seja, o sistema de preços que baliza o comportamento humano. Na área legal, a norma estabelece preços 

(sanções pecuniárias) tais como multas, serviços comunitários ou mesmo reclusão/detenção penal para os 

vários tipos de comportamento ilegal. A escolha de cada opção é analisada em face dos benefícios auferidos 

por meio de uma comparação qualitativa, vale dizer, monetária. Não é atoa que, segundo Posner, um dos 

expoentes do movimento de Law & Economics, a função básica do Direito, numa perspectiva econômica, 

seja manipular corretamente os incentivos. A terceira das premissas consiste no conceito de eficiência, ou 

seja, a maximização da riqueza tendo em vista os escassos bens existentes. Para os seguidores de Law & 

Economics, o segundo significado de “justiça” é “eficiência”. Por exemplo, se uma indústria, é acionada 

judicialmente por danos ambientais, e o valor da ação é de R$ 1 milhão, e supondo-se o custo adicional de R$ 

700 mil referente à instalação de filtros antipoluidores, a medida deve ser julgada procedente porque há um 

“ganho” de eficiência, mensurável em R$ 300 mil. Por oposição, se o autor da suposta ação puder resolver a 

questão ambiental por R$ 200 mil, a ação deve ser julgada improcedente, visto que, em termos mais amplos 

da sociedade, independentemente de quem tem razão, não houve igual ganho de eficiência.” In Op. cit. p. 22-

23. 
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    Para Rachel Sztajn as áreas em que a interação entre Direito e 

Economia produzem resultados mais positivos são propriedade, contratos e operações em 

mercados, por ser mais evidente a existência de interesses comuns. Particularmente 

envolvem instituições sociais e institutos jurídicos.”
270

 

     Assim, Rachel Sztajn e Haroldo Malheiros Duclerc Verçosa afirmam 

que os economistas podem contribuir para o aperfeiçoamento da ciência do Direito e por 

este motivo questionam “por quê não trazer para este campo – ao lado dos custos de 

transação e da assimetria de informações – a percepção da incompletude contratual? Por 

quê, na análise dos contratos, não investigar as propostas de estudos econômicos, 

correspondentes a algumas formulações recentes de extrema importância? Será concebível 

que as duas áreas do conhecimento – direito e economia – não se interpenetrem, mantendo-

se em linhas paralelas, presas em compartimentos estanques?”
271

    

    Portanto, analisaremos a importância do Direito e Economia para o 

processo de recuperação de empresas, pois apesar do artigo 47 expor que a recuperação 

judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira 

do devedor, não há na lei qualquer menção aos aspectos econômicos ligados à matéria.
272

  

     Ademais veremos que os planos de recuperação de empresas podem 

ser considerados contratos incompletos na visão dos economistas e, nesse ambiente de 

interdisciplinariedade, será possível preencher algumas incompletudes dos planos.  

 

 

    

                                                           
270

 SZTAJN, Rachel. Op. cit. p. 76. 
271

 SZTAJN, Rachel. VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. A incompletude do contrato de sociedade. In 

RDM, n. 131, p. 10. 
272
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6.1.1.1. Contrato de execução continuada.  

      

    A literatura econômica trata o contrato completo como sendo aquele 

que especifica todas as conseqüências legais a todas as contingências que podem surgir no 

decorrer da relação contratual, delineando todos os possíveis eventos futuros que possam 

surgir na execução do contrato.  

    Com a completude do contrato, não haveria necessidade de 

verificação ou determinações adicionais aos direitos e obrigações das partes durante sua 

execução, já que o contrato preveria todas as possibilidades de eventos futuros, 

especificando todas as ações a serem tomadas pelas partes em cada possível situação futura 

de execução contratual.   

    Contudo, é improvável que este tipo de contrato exista  no complexo 

mundo dos negócios, pois a negociação e a contratação representam custos de tempo e 

recursos, e quanto maior a necessidade de se especificar as relações contratuais, mais 

oneroso será a contratação, tornando o negócio inviável pelos custos necessários à coibir e 

controlar todas as variantes envolvidas na execução do objeto da contratação. 

     Ademais, as partes não possuem capacidade para antecipar todas as 

contingências futuras, mesmo levando-se em conta que nenhum dos contratantes tornar-se-

á inadimplente durante ou após a contratação. 

    Como analisado por Décio Zylbersztajn, se pudéssemos desenhar 

contratos completos, não existiria problemas para as organizações se estruturarem e os 

problemas gerados a partir do comportamento não ético seriam antecipados e tratados com 

cláusulas de salvaguarda.
273

   

    Este é o caso dos contratos de execução continuada ou diferida, que 

para os economistas são incompletos por não preverem todas as regras aplicáveis a toda e 
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qualquer mudança no “estado da natureza”
274

, pois os custos para sua completude seriam 

proibitivos.   

    Estes custos fazem com que todos os contratos de alguma forma 

deixem ganhos de transação irrealizados, tornando os contratos incompletos, na qual 

acordos flexíveis tornam-se preferíveis aos olhos dos envolvidos.  

    São apontadas como causas da incompletude a impossibilidade de 

previsão do futuro; a improbabilidade do acontecimento de certos fatos; a imprecisão da 

expressão do acordo
275

; e os custos da transação. 

    A teoria considera que os agentes deixam lacunas contratuais que 

serão preenchidas a posteriori, pois não há como antecipar todas as contingências futuras. 

    Um dos fundamentos é o pressuposto da racionalidade limitada que 

impede o desenho de contratos completos, além da existência de uma lógica de eficiência 

para a definição dos direitos pós-contratuais
276

.  

    Ademais, em diversas situações os agentes são incapazes de prever 

todas as contingências ou os direitos dos envolvidos são mal definidos, não existindo 

mecanismos internos a estabelecer todas as variáveis na execução do contrato.   

    Os contratos incompletos implementam provisões contratuais 

especificando arbitragem compulsória ou impondo custos sobre o comportamento 

oportunístico dos envolvidos como alternativas empregadas para economizar nos custos de 

disputas, criando flexibilizações sem a especificação de cada possível contingência ou 

dimensão de qualidade de uma transação
277

.  

    A celebração destes contratos expõe as partes aos riscos de serem 

forçadas a suportar uma situação não prevista quando da elaboração do contrato.    
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    Sobre o tema, Armando Castelar Pinheiro leciona que dois 

elementos, implícitos ou explícitos, de qualquer transação, são previsão dos fatores de 

riscos que podem impedir a realização conforme desejam as partes e a definição de como 

as mesmas se ajustarão a essa ocorrência.  

    Em tese, esses dois elementos deveriam constar explicitamente dos 

contratos, formais ou informais, que sustentam cada transação.  

    Porém, os contratos são, em geral, incompletos, seja porque as partes 

podem, inadvertidamente, esquecer de incluir alguma contigência, seja porque, 

propositalmente, se decide não especificar todas as possibilidades futuras no contrato.  

    Há várias razões para se redigir contratos incompletos: por exemplo, 

a dificuldade de prever todas as futuras contigências, a complexidade de especificar por 

escrito todas as regras que prevalecerão para cada contigência que se possa prever, e a 

dificuldade de se observar e verificar a ocorrência de muitas contigências, para que se 

possa determinar se as ações contratualmente previstas devem ser colocadas em prática.  

    É racional, pois, não ter contratos completos, ainda que haja riscos 

em deixar um contrato muito aberto. O nível ótimo de lacunas contratuais dependerá dos 

riscos e do custo de tornar o contrato mais completo. A função da norma é, exatamente, 

reduzir esse risco, sem implicar custos elevados. Quando a norma é clara, certa, previsível 

e calculável, ela completa os contratos, na medida em que determina como proceder em 

diversas situações. Isso dispensa as partes de mencionarem, explicitamente, essas situações 

no contrato.  

    Porém, para Rachel Sztajn, ao conceituar as duas modalidades de 

recuperação – judicial e extrajudicial – como negócio de cooperação, de colaboração, um 

tipo de contrato de execução continuada, adverte que a redação do instrumento que 

desenha o plano e ao qual aderem os credores deve ser cuidadosa.
278

  

    Neste aspecto, afirma que o plano deve prever medidas que sejam 

implementadas e com o máximo de eficiência, alternativas para as que não atinjam os 
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objetivos, tudo para que se evitem negociações durante a implementação do plano que 

possa dar espaço a comportamentos oportunistas, quer do devedor, quer de alguns 

credores.
279

   

    Diante do fato de ser o plano de recuperação de empresas um 

contrato de execução continuada, e, não visão dos economistas, incompleto, serve o 

presente trabalho para analisar as possibilidades de renegociação dos termos do plano de 

recuperação, bem como que soluções podem ser usadas quando da incompletude, 

ressaltando que quanto mais incompleto o contrato, maior a margem de manobra para 

condutas estratégicas.  

    Inclusive nosso sistema jurídico prevê hipóteses para o 

preenchimento dos contratos incompletos, como a imprevisão (artigo 317), a onerosidade 

excessiva (artigo 478) e a lesão grave (artigo 157), todos tendo como pressuposto a boa-fé 

objetiva, que serão analisados no trabalho.   

    Alem destas hipóteses, serão analisadas outras possíveis soluções à 

incompletude do plano, como a boa-fé objetiva, a arbitragem, a integração contratual, a 

governança coorporativa e a cláusula hardship
280

.  

   

6.1.1.2. Da Racionalidade, Incertezas e Oportunismos 

 

    A racionalidade dos agentes envolvidos no processo de recuperação 

de empresas é limitada porque não há como conhecer todas as alternativas, havendo 

incertezas quanto aos eventos externos e a impossibilidade de cálculo de todas as 

conseqüências possíveis.  
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    Os agentes tomarão a decisão levando em conta solução que lhe 

traga maior benefício, conforme seu custo, lembrando que ninguém corre risco sem um 

prêmio.  

    Neste sentido, a teoria da Law & Economics ensina que os atores 

racionais tomarão, para minimizar os acidentes de percurso na conclusão da execução dos 

contratos, todas as precauções em que o custo é inferior aos aborrecimentos que ele 

permite evitar, tendo em conta a probabilidade de sua serventia. 

    Mesmo quando a execução do contrato parecer demasiadamente 

incerta, como pode ser o caso do processo de recuperação de empresa, o agente, no caso o 

credor, pode insistir para que o devedor forneça informações seguras e apresente garantias 

expressas quanto ao bom funcionamento do plano de recuperação.  

   Quanto maiores as incertezas ou inseguranças quanto à realização e 

resultado do plano de recuperação (transação) visada pelos envolvidos, maiores são os 

custos de transação
281

.  

    Estes são maiores ou menores dependendo das informações obtidas. 

A obtenção de informações relevantes para minimizar a assimetria entre partes constitui 

custo diretamente proporcional a posição e a informação de cada parte na relação
282

.  

    Assim, quanto maior a assimetria informacional
283

, maiores os 

custos envolvidos na transação, seja para equilibrá-la, seja para nivelar o conhecimento das 

partes em relação aos demais, pois, deve-se evitar que a parte melhor informada tenha 

êxito ao utilizar informações para modificar a seu favor a repartição dos ganhos conjuntos 

em que as partes visaram no momento da elaboração do contrato.    

    Vale lembrar que na maioria das vezes não há interesse homogêneo 

nas Assembléias de Credores, e esta heterogeneidade é umas de suas características, o que 

torna particularmente difícil obter resultados em termos de grupo, já que cada credor 
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buscará seu interesse de forma individual, lembrando que os credores, como jogadores 

racionais, não reagem de forma idêntica diante de situações identicas.  

    Eles não só podem ter preferências diferentes quanto aos resultados 

de suas decisões, como também quanto aos riscos que estão dispostos a correr, em caso de 

incerteza no resultado
284

.  

    Além da assimetria das informações, constitui custo para as partes a 

negociação travada a fim de obter os melhores resultados para cada um, ou pelo menos 

para encontrar a situação mais equilibrada entre as partes. Por fim, influem nos custos de 

transação as tarefas necessárias a execução dos negócios, a fim de obter maior equilíbrio 

ou melhores resultados para as partes envolvidas na transação.  

    Se todas estas cautelas não são tomadas ou são muito custosas, tendo 

em conta o desafio buscado com o plano de recuperação, resta ao credor o último recurso 

de não aderir ao plano, votando pela falência da empresa devedora.  

    O custo de oportunidade desta opção é o ganho certo que o plano 

teria permitido esperar, devendo ser compreendido que a credor que se abstêm de votar 

favoravelmente ao plano avalia este ganho como sendo negativo.    

    Todas estas situações devem ser negociadas entre os envolvidos na 

Assembléia Geral de Credores, sendo que a negociação deve permitir que cada parte se 

sinta abrigada de surpresas desagradáveis, e por outro lado, repartir entre as partes os riscos 

ou imputar os riscos à parte que puder assumí-los com o melhor custo.  

    O plano de recuperação está sujeito ainda a surpresas desagradáveis, 

como comportamentos oportunistas dos sócios e dos administradores da empresa em 

recuperação ou de credores que venham a preferir a quebra independente do plano 

demonstrar ou não a viabilidade econômico-financeira da empresa. 

    Neste sentido, Raquel Sztajn adverte que administradores e 

controladores de empresas em crise, tendem a adotar comportamentos que levam à 

assunção de riscos cada vez maiores, já que seus bens pessoais estão isolados de qualquer 

constrição pelos credores sociais.  

    Assim, com os negócios em má situação, tentam salvar o máximo 

possível, com o que acrescem riscos aos já existentes, piorando o que já estava ruim. Agem 
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como jogadores que acreditam que, em certo momento, recuperarão o que perderam e, 

desafortunadamente, perdem o pouco que lhes restara nessa aposta final. 

    Trata-se de oportunismo, que para a teoria econômica é 

comportamento que consiste no fato de um dos contratantes modificar, por engano ou pela 

força, para sua vantagem ou detrimento de outro, a repartição dos ganhos conjuntos do 

contrato – as quase-renda, no vocabulário dos economistas – que cada parte podia 

normalmente visar no momento da assinatura do contrato
285

, no presente caso, quando da 

Assembléia Geral de Credores.  

    Os contratantes, crendo serem vítimas de oportunismo adaptarão seu 

comportamento de maneira geral a evitar este tipo de eventualidade, como no mercado dos 

lemons
286

.  

    Em resposta a essas precauções, os oportunistas potenciais 

aumentam sua sutileza, que, por sua vez, exige uma vigilância maior por parte das 

eventuais vítimas. Tudo isso faria aumentar os custos de transação e diminuir as trocas
287

.  

    Tentando evitar os custos, os agentes envolvidos na aprovação ou 

não do plano de recuperação da empresa devem ser conduzidos a empreender nas suas 

interações através de ações cooperativas e honestas que produzam e mantenham efeitos 

mutuamente benéficos, neutralizando a tentação de cada um cometer atos oportunistas ou 

enganadores, que alavanquem seus próprios interesses em prejuízo ao bem-estar comum.  
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6.1.1.3. Necessidade de Cooperação   

     

    Geralmente os credores não possuem todas informações necessárias 

ao monitoramento da empresa em recuperação, tendo como ferramenta apenas alguns 

sinais de seu desempenho ou liquidez como forma de obter qualquer certeza sobre a 

capacidade da devedora honrar seus passivos
288

.  

    Esclarece Haroldo Malheiros Duclerc Verçosa
289

 que para a 

recuperação dar certo, será necessário contar com ampla margem de colaboração dos 

envolvidos que, no regime anterior, sempre se portaram de forma amplamente antagônica. 

    Para ele será necessário uma mudança cultural, pois, conforme suas 

palavras “não lhes bastará dormir com o inimigo, mas será necessário, fundamentalmente, 

trabalhar em conjunto com o inimigo de forma harmônica e evitar, de outro lado, o fogo 

amigo.”  

    Para ele este trabalho em conjunto deverá estar voltado para um alvo 

positivo, concernente a efetiva reinserção da empresa no mercado, sob o antigo comando 

ou com uma nova direção, dando-se no passar do tempo a reposição das perdas dos 

credores que colaboraram com o processo, esclarecendo que o resultado da recuperação 

não poderá ser de soma zero, ou seja, sem perdas ou ganhos
290

.  

    Neste sentido, visando permitir ações cooperativas que produzam 

efeitos mutuamente benéficos, neutralizando a tentação do devedor para atos oportunistas 

ou enganadores, alavancando os próprios interesses em detrimento do bem-estar comum, o 

artigo 50 da LRF indica como meios de recuperação judicial: (i) a substituição total ou 

parcial dos administradores do devedor ou modificação de seus órgãos administrativos
291

; 

(ii) concessão aos credores de direito de eleição em separado de administradores e de poder 

de veto em relação às matérias que o plano especificar
292

 e; administração 

compartilhada
293

.  
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    Estes, em que pese serem tratados pela lei como meios de 

recuperação judicial, devem ser enxergados como instrumentos para que meios efetivos de 

recuperação sejam colocados em prática.    

    Vale aqui a lição de Alexandre Uriel Ortega Duarte
294

, a afirmar que 

a reestruturação da empresa focando a recuperação plena, em conformidade com o artigo 

47 da LRF, compreende um conjunto de ações, processos e ferramentas que visam 

transformar o modelo de gestão por meio da adoção de modelos inspirados na governança 

corporativa e da transformação dos processos internos, adequando-os à noção de geração 

de resultados quantificáveis, sem perder de vista critérios como competitividade, qualidade 

e perenidade, o que pode ser alcançado através destes instrumentos.  

    Estes instrumentos, muitas vezes, são vistos pelos credores como 

mecanismos de gestão adequados à realização do plano, pois, não vislumbram nos 

administradores e controladores das empresas que se encontram em crise econômico-

financeira capacidade técnica adequada ao momento vivenciado.  

 

 

6.1.1.4. A importância da informação
295
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Almedina. p. 28-39   
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    Conforme Maria Isabel Candelario Macías
296

 o direito de informação 

nas diferentes sociedades de capital vem adquirindo um papel cada vez mais singular e 

preponderante para o acionista ou sócio da sociedade, pois a informação para qualquer um 

é “poder”, pois permite ao seu detentor abrir portas e adentrar-se para assistir, atuar e 

desenvolver outra série de direitos (assistência, voto, impugnação de acordos, entre 

outros).  

    Fabio Konder Comparato e Calixto Salomão Filho afirmam que o 

concentrador de conhecimento e informações não só desequilibra as relações 

instantaneamente, como ainda permite a perpetuação da relação de desequilíbrio, já que 

impede que a parte sem poder adquira informação ou conhecimento
297

.  

     Para Rachel Sztajn o poder da informação em poucas mãos 

atrapanha a eficiência do mercado, pois esta também depende de informação, a qual deve 

estar igualmente disponível para todos os participantes daquele mercado e não apenas entre 

as partes envolvidas, reduzindo assim as assimetrias de informação e conhecimento.  

    Como advertem Fábio Konder Comparato e Calixto Salomão 

Filho
298

 é preciso reconhecer as diferenças de informação e o poder de atuar dos 

envolvidos, sendo necessário intervir diretamente nas estruturas que concentram o poder, 

estrangulam os canais de comunicação e limitam as informações dos agentes. Deve-se 

garantir a interação dos agentes em igualdade de condições.   

    Na maioria dos contratos celebrados, as partes detêm informações 

incompletas, implicando este fato em custos de transação que afetam a eficiência da 

estrutura contratual.  

    Assim sendo, as decisões tomadas pelos envolvidos podem e devem 

ser guiadas pelos ideais de transparência e boa governança societária
299

, tornando-se 

necessário formatar uma sistemática jurídica de controle que acomode o interesse de todos 

os envolvidos, que pode ser entendida como governança corporativa.  

    E, este é o “sistema pelo qual as sociedades são dirigidas e 

monitoradas, envolvendo os relacionamentos entre os acionistas/quotistas, Conselho de 

                                                           
296

 In A vueltas sobre el derecho de información como herramenta gerencial y de supervisión social. p. 9.10. 

Disponível in http://www.usergioarboleda.edu.co/investigacion-derecho/edicion1/¿A-vueltas-sobre-el-

Derecho-de-Información-como-herramienta-gerencial-y-de-supervisión-social.pdf      
297

 COMPARATO, Fabio Konder. SALOMÃO FILHO, Calixto. Op. cit. p. 15-16 
298

 SZTAJN, Rachel. Op. Cit. p. 17-18. 
299

 Teoria Econômica da Informação. 
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Administração, Diretoria, Auditoria independente e Conselho Fiscal. As boas práticas de 

governança corporativa têm a finalidade de aumentar o valor da sociedade, facilitar seu 

acesso ao capital e contribuir para a sua perenidade.”
300

  

    O próprio Banco Mundial estabelece a necessidade de haver 

transparência a fim de estabelecer padrões mínimos de comunicação e cooperação entre a 

empresa recuperanda e os credores, aplicando princípios de governança corporativa na 

execução do plano de recuperação
301

.   

 

 

 

 

 

 

                                                           
300

 Definição extraída do Código Brasileiro das Melhores Práticas de Governança Corporativa emitido pelo 

Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. 

301
 Consideraciones generales acerca de los climas de inversión sólido. Transparencia, responsabilidad y 

administración societaria (corporate governance). Deben establecerse estándares mínimos de transparencia 

y administración societaria a fin de promover la comunicación y cooperación. A los efectos de la sana 

evaluación del riesgo se recomienda la divulgación de la información básica, que incluye: estados 

financieros, estadísticas operativas y flujos de caja detallados. Los estándares de contabilidad y de auditoría 

deben ser compatibles con las mejores prácticas internacionales para que los acreedores puedan evaluar el 

riesgo crediticio y controlar la viabilidad financiera de un deudor. Es necesario contar con un marco legal y 

un proceso judicial predecible y confiable con el objeto de implementar reformas, asegurar el tratamiento 

equitativo de todas las partes e impedir las prácticas inaceptables. La legislación de sociedades y sus 

normas reglamentarias deben orientar la conducta de los accionistas de las entidades tomadoras de crédito. 

El directorio de una empresa debe ser responsable e independiente de la administración gerencial, y estar 

sujeto a rendición de cuentas de la gestión, según las mejores prácticas de la administración societaria. La 

ley debe imponerse de manera imparcial y coherentemente. Los sistemas de insolvencia y de derechos de los 

acreedores interactúan y están afectados por estos sistemas adicionales, y son más efectivos cuando se 

adoptan las buenas prácticas en otros aspectos importantes del sistema legal, particularmente en el derecho 

comercial. Transparencia y administración societaria. La transparencia y la buena administración 

societaria constituyen los pilares de un sistema de crédito y de un sector societario o corporativo sólidos. La 

transparencia existe cuando la información recopilada se pone a disposición de otras partes en forma 

inmediata y, cuando sumada a la buena conducta de los “ciudadanos corporativos”∗, crea un entorno 

informado y comunicativo propicio para una mayor cooperación entre todas las partes. La transparencia y 

la administración societaria son especialmente importantes en los mercados emergentes, más sensibles a la 

volatilidad causada por factores externos. Sin transparencia, las probabilidades de que el precio de los 

préstamos no refleje los riesgos subyacentes son mayores; esta situación da lugar a tasas de interés más 

elevadas y otros costos. La transparencia y la administración societaria sólida son necesarias, tanto en las 

transacciones nacionales como en las transfronterizas y en todas las fases de la inversión: al comienzo, 

cuando se concede un préstamo, cuando se maneja el riesgo mientras el préstamo se encuentra pendiente de 

pago y, especialmente, una vez que las dificultades financieras del tomador resultan evidentes y el 

prestamista trata de cancelar el préstamo. Los prestamistas exigen confianza para su inversión, y la 

confianza puede brindarse sólo mediante un monitoreo progresivo, ya sea antes o durante una 

reestructuración o después de la implementación de un plan de reorganización. 

In: Banco Mundial, Principios para sistemas efectivos de insolvência y derechos de los acreedores.   
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6.1.1.5. Externalidades  

 

    O estudo das externalidades tem relevância no direito falimentar e da 

recuperação das empresas, pois a própria crise econômico-financeira das empresas pode 

decorrer da eficácia de atos praticados por terceiros agentes econômicos, não diretamente 

relacionados com o complexo obrigacional da empresa.  

    Nota-se que as externalidades
302

 são perdas ou ganhos não 

internalizados e que, portanto, não integram o cálculo dos custos e preços das mercadorias, 

bens ou serviços
303

.  

    São atividades que envolvem a imposição involuntária de custos ou 

benefícios à terceiros, sem que estes possam impedir tal imposição. As externalidades 

podem produzir efeitos positivos, designadas externalidades positivas
304

, ou efeitos 

negativos, designadas externalidades negativas
305

.  

    Do ponto de vista econômico, as externalidades são importantes 

porque levam a que a defesa do interesse individual possa conduzir a decisões que, do 

ponto de vista coletivo, não são eficientes.  

                                                           
302

 Elas podem ser assim sintetizadas: “Economias externas (Externalidades). Benefícios obtidos por 

empresas que se formam (ou já existentes) em decorrência da implantação de um serviço público (por 

exemplo, energia elétrica) ou de uma indústria, proporcionando à primeira vantagens antes inexistentes. Por 

exemplo, a construção de uma rodovia pode permitir aos produtores agrícolas próximos custos de transporte 

mais baixos e acesso mais rápido aos mercados consumidores. A existência de economias externas permite 

em geral uma redução de custos para as empresas e significa uma importante alavanca do desenvolvimento 

econômico. Muitas empresas, antes de tomar a decisão de se instalar em determinados locais, avaliam seu 

potencial presente e futuro de economias externas. O contrário acontece quando a instalação de certas 

atividades traz aumentos de custos para as empresas ou afugenta clientes, ou, ainda, desestimula a demanda 

de certos produtos. Nesse caso, ocorrem as “deseconomias externas”, como por exemplo, quando indústrias 

contaminam com chumbo as pastagens e águas adjacentes: o leite produzido na região pode ter sua demanda 

em queda não apenas por constatar-se que o produto contém aquele metal, como pelo simples fato de que os 

consumidores, sabendo da origem do leite, se recusam a comprá-lo, por precaução.” SANDRONI, Paulo. In 

Novíssimo dicionário da economia. São Paulo: Best Seller, 1999. p. 193. 
303

 CARVALHO, Cristiano. JOBIM, Eduardo. O Direito Tributário e a Interpretação econômica do Direito: 

deveres instrumentais, custos de conformidade e custos de transação. In Direito & Economia. TIMM, 

Luciano Benetti (Org.). 2 ed. rev.atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora. 2008. p. 241.  
304

 Exemplo de externalidade positiva é quando um vizinho contrata segurança particular e os demais 

vizinhos se beneficiam sem contribuir para o custo necessário, os chamados free riders.  
305

 Exemplo de externalidade negativa é a poluição ambiental provocada pelas atividades econômicas, como 

a fábrica na qual a fumaça (poluentes) da chaminé gera efeitos prejudiciais aos ocupantes de propriedades 

vizinhas; como o confeiteiro que, em sua atividade, utilizava um maquinário que gerava ruídos e vibrações 

que prejudicavam o trabalho de um médico; o problema do gado que ao se desgarrar, destruía a propriedade 

vizinha. 
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    O agente econômico que provoca uma externalidade negativa recebe 

a totalidade dos benefícios da sua atividade mas impõe parte dos respectivos custos a 

outros membros da sociedade.  

    Na defesa de seu interesse privado, o agente leva a cabo a atividade 

desde que os benefícios excedam os custos que pessoalmente suporta. Mas a defesa da 

eficiência exigiria do agente que só o fizesse se os benefícios excedessem a totalidade dos 

custos, independentemente de quem os suporta.  

    Logo, as externalidades negativas geram uma tendência para que os 

agentes econômicos levem a cabo atividades que socialmente seri preferível que não 

concretizassem ou que só concretizassem em menor medida. Simetricamente, quando estão 

em causa extenalidades positivas, os agentes econômicos têm incentivos para não 

concretizar atividades que socialmente seria desejável que concretizassem ou para o fazer 

em medida insuficiente.  

   Do ponto de vista econômico, a função fundamental do direito é 

evitar que a existência de externalidades impeça a obtenção de resultados socialmente 

eficientes, ou, de outra forma, desincentivar atividades que geram custos que, para o 

conjunto da sociedade, excedam os respectivos benefícios e incentivar aquelas em que se 

passa o oposto
306

. 

    A esse respeito, Todd Zywick alerta que a manutenção de empresas 

inviáveis gera externalidades como o custo da redução da disponibilidade de capital para 

outros negócios e a fuga de investidores para mercados mais eficientes
307

.     

 

 

 

        

                                                           
306

 Conforme RODRIGUES, Vasco. Analise econômica do direito. Uma introdução. Coimbra: Almedina. 

2007. p. 41-42. 
307

 In The Past, Present, and Future of Bankruptcy Law in America. p. 215-217. Disponível em 

http://ssrn.com/abstract_id=327223  

http://ssrn.com/abstract_id=327223
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6.1.1.6. Custos de Transação (alocação de riscos) 

 

    Os economistas utilizam o termo custos de transação
308

 para 

determinar todos os custos envolvidos na tentativa de negociar acordos aceitáveis para os 

envolvidos, redigir contratos que protejam as partes de comportamento não-cooperativos e, 

caso haja descumprimento do contrato por algum dos envolvidos, garantir que os 

prejudicados sejam ressarcidos pelos danos causados
309

.  

    Rachel Sztajn e Haroldo Malheiros Duclerc Verçosa consideram 

custos de transação aqueles incorridos nas transações ainda quando não representados por 

dispêndios financeiros (isto é, movimentação de caixa), derivados ou impostos pelo 

conjunto de medidas tomadas para realizar uma determinada operação ou transação, como 

o esforço com a procura  de bens ou serviços em mercados; a análise comparativa de preço 

e qualidade entre os bens ofertados; a segurança quanto ao adimplemento da operação 

pelas partes; a certeza de que o adimplemento será perfeito e a tempo; eventuais garantias 

que sejam requeridas na hipótese de eventual inadimplemento ou adimplemento 

imperfeito; a redação de instrumentos contratuais que reflitam todas as tratativas e eventos 

possíveis que possam afetar a prestações respectivas, que desenhem com clareza os 

direitos, deveres e obrigações das partes.
310

 

    Portanto, custos de transação podem ser considerados aqueles 

recursos utilizados para planejar, adaptar e monitorar as interações entre os agentes 

envolvidos na negociação, garantindo que o cumprimento contratual se faça de maneira 

satisfatória à todos os envolvidos e compatível com a funcionalidade econômica.  

                                                           
308

 Transação na visão dos economistas pode ser conceituado como ajustes ou operações comerciais na qual 

se faz necessário, para que ocorra a transação, que o interessado busque informações de quem é a outra parte 

com quem irá negociar; informe sobre sua disposição para negociar, bem como as condições que pretende 

levar a termo; conduza a negociação em direção à barganha; formule o contrato; empreenda meios para se 

assegurar do cumprimento do quanto acordado, e assim por diante. Tais operações são custosas e levam a 

ocorrência de custos de transação. Para Rachel Sztajn e Haroldo Malheiros Duclerc Verçosa  transação, no 

jargão dos economistas, é qualquer operação econômica ajustadas entre agentes econômicos. Portanto nada 

tem a ver com o negócio jurídico de transação, mediante o qual, para previnir ou encerrar litígios as partes 

fazem-se mútuas e recíprocas concessões. Os economistas não pensam em concessões mas sim em barganhas 

ou negociações. In A incompletude do contrato de sociedade. p. 8 
309

 FIANI, Ronaldo. Op. cit. p. 279.   
310

 Op. cit. p. 10.  
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     Para Coase para que alguém realize uma transação, é necessário 

descobrir quem é a outra parte com quem se irá negociar; informar a pessoa sobre a 

intenção em negociar; bem como as condições sob as quais se quer negociar; conduzir a 

negociação sob forma de barganha; formular o contrato; empreender meios de inspeção 

para se assegurar que os termos do contrato estão sendo cumpridos; e assim por diante. 

    Porém, tais operações são custosas o suficiente para evitar a 

ocorrência de transações que seriam levadas a cabo em um mundo em que o sistema de 

preços funcionasse sem custos
311

.  

    O problema é que quando todos agem de forma oportunista, 

pensando apenas no ganho pessoal, adotando comportamentos não-cooperativos, o 

aumento dos custos de transação é notório, tornando o volume de transações menor e, 

consequentemente, reduzindo a oferta de bens e serviços e o bem-estar social.  

    Os custos de transação emergem do comportamento oportunístico 

dos envolvidos que buscam o maior ganho possível.  

    Com comportamentos não-cooperativos, os agentes econômicos 

enfrentam limitações na coleta e processamento das informações necessárias ao 

cumprimento do contrato, tornando-se incapazes de antecipar qualquer evento que possa 

ocorrer quando da realização futura da transação e de tomar qualquer medida corretiva. 

    Com isto, as partes devem levar em conta as dificuldades que 

surgirão em virtude das condutas futuras adotadas pelos envolvidos.   

     Para se tentar solucionar os problemas gerados pelo oportunismo 

dos agentes envolvidos, as partes se baseiam na negociação e fixação de contrapartidas e 

salvaguardas
312

; e no monitoramento, renegociação e adaptação dos termos inicialmente 

acordados às novas circunstâncias
313

.  

    Os custos de transação ex ante estão presentes em situações na qual é 

difícil estabelecer pré-condições para que a transação seja plenamente cumprida pelos 

                                                           
311

 COASE, Ronald H. The Nature of the Firm. Chicago: Economia, 1937. 
312

 Custos ex ante. 
313

 Custos ex post. 
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envolvidos em respeito às regras estabelecidas inicialmente. Quanto aos custos ex post 

estes são relevantes à análise dos contratos quando da possibilidade de novas 

circunstâncias no decorrer de sua execução.  

    Para Pinheiro e Saddi
314

 os custos de transação compreendem cinco 

atividades: busca por informações, referente o comportamento dos envolvidos; negociação 

e o acerto do negócio; formalização do contrato; monitoramento entre as partes no decorrer 

do contrato; e por último, o cumprimento do contrato, na qual se busca cobrar os prejuízos 

gerados pelo descumprimento do contrato.  

    Cooter e Ulen
315

 também explicam que os custos de transação são os 

custos para o intercâmbio e se dividem em três espécies: custos de busca relacionados ao 

encontro de um interessado em realizar a transação com outro interessado (alguém que 

quer comprar algo que esta a venda e vice e versa) ; custos de arranjo ou acordo referente a 

negociação e formalização do instrumento contratual  (contratação de advogados); e custos 

de execução necessários ao monitoramento da obrigação e necessidade de castigo em razão 

de violações.   

    Esta noção econômica de custo de transação como meio ou forma de 

precificar incertezas, nas palavras de Rachel Sztajn e Haroldo Malheiros Duclerc Verçosa, 

interessa aos juristas uma vez que os agentes econômicos, intuitivamente, consideram os 

custos de transação envolvidos quando da análise e tomada de decisão no que se refere à 

garantia do bom resultado da operação (transação).
316

  

    Assim, os custos de transação mostram-se importante na elaboração 

e execução do plano de recuperação de empresa, dados os diversos fatores como assimetria 

                                                           
314

 PINHEIRO, Armando Castelar e SADDI, Jairo. Op.cit. p. 62. 
315

 COOTER, Robert. ULEN, Thomas. Derecho y economia. Mexico. DF. Fondo de Cultura Economica. 

1998. p. 120/124.   
316 Conforme exposto por eles, os custos são computados na análise da relação custo-beneficio do negócio, 

de forma que, quanto maiores os cuidados que sejam investidos no assegurarem-se as partes de que a 

operação será bem sucedida, maiores tendem a ser os custos de transação e, consequentemente, menores os 

benefícios esperados. Explica-se, pois, a importância de se considerar, na análise de cada operação ou 

contrato que venha a ser celebrado, os custos de transação que sejam incorridos naquela dada operação 

negocial. Também se constata que, embora a concepção de custo de transação tenha sede na economia, a 

expressão vem sendo empregada, cada vez mais, pelos juristas, estando presente em textos jurídicos 

dedicados à análise de contratos compreendidos como operações econômicas. Op. cit. p. 8.  
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das informações, racionalidade limitada das partes envolvidas, complexidade na 

elaboração do plano, incertezas e oportunismos, sendo estes custos siginificativos.  

  

6.1.1.7. Distribuição dos riscos e perdas (Teoria dos Jogos) 

 

    Através dos conflitos entre os envolvidos no Plano de Recuperação é 

possível aplicar alguns fundamentos da Teoria dos Jogos, na qual será possível determinar 

que combinação de estratégias os credores e  devedor poderão adotar, demonstrando quais 

serão suas ações e que conseqüências essas ações terão.  

    Nota-se que na Assembléia Geral para aprovação ou não do Plano de 

Recuperação apresentado pela empresa devedora, os credores estão envolvidos em uma 

situação de interdependência recíproca, em que as decisões tomadas influenciam-se 

reciprocamente, encontrando-se em um jogo.  

    Neste sentido, se existe uma maneira de analisar e conhecer melhor 

os possíveis desdobramentos desse tipo de situação é provavelmente através da Teoria dos 

Jogos
317

.  

     Ao aplicar a Teoria dos Jogos se torna possível desenvolver a 

capacidade de raciocinar estrategicamente, explorando as possibilidades de interação entre 

os credores, sendo um de seus objetivos, entender a lógica da situação, ou seja, 

compreender objetivamente a lógica de interação entre indivíduos, ou organizações, a 

partir de dados objetivos de uma situação, sem analisar a subjetividade dos indivíduos 

envolvidos
318-319

.  

                                                           
317

 Conforme Armando Castelar Pinheiro e Jairo Saddi “quando dois (ou mais) indivíduos interagem e suas 

respectivas ações se baseiam naquilo que os outros esperam ou desejam, existe o que se denominou, já muito, 

um certo “comportamento estratégico”. Os juristas de Law & Economics procuraram entender como normas 

legais interferem nesse comportamento estratégico, valendo-se de um instrumento econômico conhecido 

como “teoria dos jogos”. In Curso de Law & Economics. São Paulo: Campus. S.d. p. 2 do item 3.4 do texto. 

Disponível em http://www.iadb.org/res/laresnetwork/files/pr251finaldraft.pdf  
318

 FIANI, Ronaldo. Teoria dos Jogos: com aplicações e, economia, administração e ciências sociais. p. 07. 
319

 Para Armando Castelar Pinheiro e Jairo Saddi “aplicando-se a teoria dos jogos ao direito Direito, e ainda 

do ponto de vista da escola do Law & Economics , grandes são as diferenças em relação à nossa formação 

romanistica. Tome-se, por exemplo, a tradição clássica da legalidade. Para o jurista, o próprio princípio da 

http://www.iadb.org/res/laresnetwork/files/pr251finaldraft.pdf
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    A Teoria dos Jogos trata-se, portanto, de um estudo de conflito e 

cooperação entre os indivíduos envolvidos com a situação, na qual fornece uma linguagem 

capaz de formular, estruturar, analisar e compreender os cenários estratégicos, 

esclarecendo os motivos das escolhas dos indivíduos ou organizações.  

    Inclusive estão preenchidos os ingredientes necessários ao jogo
320

:  

i. Quem são os jogadores: agentes (credores e devedor) que decidem racionalmente; 

ii. Quais as estratégias disponíveis, isto é, que ações os agentes adotarão: os credores 

votarão pela falência ou pela recuperação da empresa, o devedor decidirá por 

beneficiar quais classes de credores; 

iii. Possibilidades de acordos-coalizões ou cooperação: obviamente pode haver 

heterogeneidade dentro de uma classe, com manifestação de comportamentos 

estratégicos; 

iv. Conseqüências de todas as estratégias possíveis: pay-offs, quais os ganhos e 

incentivos gerados aos agentes quando de suas decisões;  

v. Quantidade de informação disponível para cada agente (completa e incompleta, 

perfeita e imperfeita); 

vi. Conhecimento comum: a possibilidade que cada jogador tem de, ao se colocar no 

lugar do outro, reproduzir seu raciocínio (o devedor ao elaborar o plano de 

recuperação se coloca no lugar dos credores, para verificar como será decidido a 

Assembléia, através disto elaborará o plano para aprovação mínima necessária); 

vii. Conceito de equilíbrio ou conceito de solução.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                
legalidade estabelece qual o alcance dado pela lei, que por sua vez obedece a determinados limites, 

conjugando os meios aos fins, e que deve ser respeitado por todos. Pela teoria dos jogos, os comportamentos, 

por não serem previsíveis, não estabelecem limites à sua atuação; por isso a lei deveria muito mais servir de 

condição básica, especialmente se considerarmos queo fenômeno jurídico é sempre mais amplo e abrangente 

do que a mera letra da norma. Por ser o Direito parte da estrutura social e, condução necessária para que o 

jogo normativo se opere com regras claras, a teoria dos jogos, aqui muito superficialmente lançada, trata o 

sistema jurídico como um sistema que requer equilíbrio, mas do que um conjunto isolado de leis, normas e 

regulamentos. In op. cit. p. 3 do item 3.4 do texto.  
320

 BÊRNI, Duilio de Ávila. Teoria dos jogos: jogos de estratégia, estratégia decisória, teoria da decisão. p. 

25.  
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6.1.7.1. Dos Jogos não-cooperativos 

 

    As preferências dos credores podem ser heterogêneas dentro de uma 

mesma classe, abrindo espaço, conforme Milton Barossi-Filho
321

, para a manifestação de 

comportamentos estratégicos, possibilitando a aplicação de alguns conceitos da teoria dos 

jogos não-cooperativos como referencial analítico à modelagem comportamental 

estratégica dos credores e do devedor.  

    A constituição, dentro da Assembléia de Credores, de grupos 

heterogêneos a partir de subgrupos com preferências ou interesses mais homogêneos do 

que o geral, segundo Milton Barossi-Filho
322

, abre a possibilidade do exercício de poder 

por meio de acordos ou convenções em que prevaleçam a vontade de uma maioria 

minoritária.  

     É lógico que caso não se encontre algum interesse homogêneo entre 

os credores, sendo a heterogeneidade completa, não haverá resultados em termos de grupo, 

pois cada credor buscará seu interesse de forma individual, lembrando que os credores, 

como jogadores racionais, não reagem de forma idêntica diante das mesmas situações.  

    Eles não só podem ter preferências diferentes quanto aos resultados 

de suas decisões, como podem ter diferentes preferências também quanto aos riscos que 

estão dispostos a correr, em caso de incerteza no resultado
323

. 

    Quanto à informação, podemos dizer que o presente jogo deve ser 

reconhecido como de informação imperfeita, pois, conforme Ronaldo Fiani, o jogo só é 

reconhecido como de informação perfeita quando todos os jogadores conhecem toda a 

história do jogo antes de fazerem suas escolhas. Se algum jogador, em algum momento do 

jogo, tem de fazer suas escolhas sem conhecer exatamente a história do jogo até ali, o jogo 

é dito de informação imperfeita.
324

 

                                                           
321

 BAROSSI FILHO, Milton. As Assembléias de Credores e Plano de Recuperação de Empresas: Uma 

visão em teoria dos jogos, In: Revista de Direito Mercantil, v. 13137. p. 234. 
322

 BAROSSI, FILHO. Op. e loc. cit. 
323

 FIANNI, Ronaldo. Op. cit. p.30. 
324

 FIANNI, Ronaldo. Op. cit. p. 61. 
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    Como não são todos os envolvidos que detêm as informações 

relevantes e necessárias a tomada de decisão sobre qual estratégia tomar, não sendo os 

payoffs de conhecimento comum dos jogadores, o jogo analisado deve ser considerado de 

informação incompleta.  

    Além da assembléia geral de credores ser um jogo não-cooperativo e 

de informação incompleta, como sua votação é realizada de forma seqüencial, pode-se 

dizer que também é um jogo seqüencial, pois a votação é feita classe por classe, 

normalmente, obedecendo a ordem apresentada pelo artigo 41 da lei.  

    Estes jogos, chamados também como dinâmicos, são os jogos nos 

quais os jogadores tomam decisões seqüencialmente, havendo uma ordem na tomada de 

decisões. 

    Dessa forma, a aplicação da Teoria dos Jogos se faz importante, 

pois, através desta disciplina, pode-se analisar as estratégias adotadas pelos credores e pelo 

devedor, permitindo o entendimento da formação de grupos dentro de cada classe de 

credores e os motivos das decisões tomadas nas Assembléias Gerais. 

     Ao entender quais as estratégias tomadas pelos credores e pelo 

devedor, os envolvidos, entre eles o Poder Judiciário, poderão tomar decisões mais claras e 

objetivas, elevando ao máximo, os benefícios estabelecidos no artigo 47 da lei
325

.    

     

 

 

 

                                                           
325

 Armando Castelar Pinheiro e Jairo Saddi explicam que “a contribuição da Teoria dos Jogos para o estudo 

do direito consiste na compreensão das motivações estratégicas que inspiram os sujeitos de direito e nas 

conseqüências das normas jurídicas no seu comportamento E este não deixa de ser uma importante 

contribuição até agora desprezada pelos juristas. (...) A teoria dos jogos expõe a fraqueza de uma ciência 

jurídica demasiado centrada em preocupações formalistas e alheia ao contexto em que se desenvolve o 

comportamento humano e às suas motivações. Outra fraqueza exposta é a consideração do problema da 

informação, a que muitas vezes o direito é alheio, pressupondo que as partes e os aplicadores do direito 

dispõem de informação adequada, quando tal não corresponde à realidade. Se a informação é o problema 

central da análise do comportamente estratégico, ela é igualmente problemática para a ciência pois evidencia 

os seus limites. In op. e loc. cit.   
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6.2. Teoria da Imprevisão 

     

    Nos contratos em que as prestações são projetadas no tempo podem 

surgir alterações substanciais durante o cumprimento em razão de acontecimentos 

extraordinários e imprevisíveis.  

    Neste sentido, para que a parte prejudicada ficasse protegida contra 

uma onerosidade excessiva decorrente do cumprimento do contrato, o que poderia 

acarretar em um injusto enriquecimento da outra parte, contrariando o princípio da justiça 

contratual, concebeu-se a cláusula rebus sic stantibus
326

 dentro do conceito maior 

contractus qui habent tractum sucessivum et dependentiam de futuro rebus sic stantibus 

intelliguntur
327

. 

     Para Orlando Gomes
328

 a onerosidade excessiva da prestação é 

apenas obstáculo ao cumprimento da obrigação. Não se trata, portanto, de inexecução por 

impossibilidade, mas de extrema dificuldade.  

    Contudo, não se pode dizer que é voluntária a inexecução por motivo 

de excessiva onerosidade. Mas, precisamente, porque não há impossibilidade, a resolução 

se realiza por motivo diverso. Para a resolução do contrato é preciso, em primeiro lugar, 

que seja excessiva a diferença de valor do objeto da prestação entre o momento de sua 

perfeição e o da execução.  

    A onerosidade há de ser objetivamente excessiva, isto é, a prestação 

não deve ser excessivamente onerosa apenas em relação ao devedor, mas a toda e qualquer 

pessoa que se encontrasse em sua posição
329

. 

                                                           
326

 Rebus sic stantibus pode ser lido como "estando as coisas assim" ou "enquanto as coisas estão assim". 
327

 Para Reynaldo Ribeiro Daiuto “Isto nada mais significa senão o fato de que o vínculo obrigatório fica 

subordinado sempre à permanência do estado de fato vigente à época da estipulação da avença, autorizando a 

parte lesada nos contratos atingidos por acontecimentos supervenientes, imprevisíveis e extraordinários, a 

desvincular-se do adimplemento contratual, solicitando a rescisão do mesmo ou o reajustamento das 

prestações recíprocas. In Introdução ao estudo do contrato. São Paulo: Atlas, 1995. p. 107. 
328

 GOMES, Orlando. Contratos. Atualização de Humberto Theodoro Junior, 18 ed. Rio de Janeiro:  Forense, 

1998. p. 179. 
329

 Conforme GOMES, Orlando. Op. e loc. cit. 
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    Conforme Darcy Bessone de Oliveira Andrade o pacto seria sempre 

justo, porque, se foi querido pelas partes, resultou da livre apreciação dos respectivos 

interesses pelos próprios contratantes, portanto, teoricamente, o equilíbrio das prestações é 

de se presumir. Entretanto, ele conclui que, em face da evolução da teoria dos contratos,  a 

presunção do equilíbrio das prestações perdeu o cunho absoluto, admitnido-se prova em 

contrário
330

.  

    Segundo Miguel Maria de Serpa Lopes
331

 a imprevisão consiste 

assim no desequilíbrio das prestações recíprocas, nos contratos de prestações sucessivas ou 

deferidas, em conseqüência de acontecimentos ulteriores à formação do contrato, 

independentemente da vontade das partes, de tal forma extraordinários e anormais que 

impossível se torna prevê-los.  

    Segundo seu entendimento são acontecimentos supervenientes que 

alteram profundamente a economia do contrato, por tal forma perturbando seu equilíbrio, 

como inicialmente estava fixado, que se torna certo que as partes jamais contratariam se se 

pudessem ter podido antever esses fatos.  

    Se, em tais circunstâncias, o contrato fosse mantido, redundaria num 

enriquecimento anormal, em beneficio do credor, determinando um empobrecimento da 

mesma natureza, em relação ao devedor. Consequentemente, a imprevisão tende a alterar 

ou a excluir a força obrigatória do contrato.  

    Miguel Reale
332

, quanto ao tratamento conferido a teoria da 

imprevisão, reconhece a possibilidade de se resolver um contrato em virtude do advento de 

situações imprevisíveis, que inesperadamente venham a alterar os dados do problema, 

tornando a posição de um dos contratantes excessivamente onerosa.  

                                                           
330

 ANDRADE, Darcy Bessone de. In Aspectos da evolução da teoria dos contratos. São Paulo: Editora 

Saraiva. 1949. P. 101.  
331

 LOPES, Miguel Maria de Serpa. Curso de Direito Civil. Atualização de José Serpa Santa Maria. 4. Ed. 

rev. E atual. Rio de Janeiro: Freita Bastos, 1991, v. 3. p. 100. 
332

 REALE, Miguel. Visão geral do projeto de código civil. Revista dos Tribunais. São Paulo: RT, v. 752, p. 

22-30, jun. 1998. p. 29. 
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    Tal reconhecimento vem estabelecer uma função mais criadora por 

parte da Justiça em consonância com o principio da eticidade, cujo fulcro fundamental  é o 

valor da pessoa humana como fonte de todos os valores.  

     Carlos Alberto Bittar Filho apresenta pressupostos para admitir a 

teoria da imprevisão: i) o contrato não deve ter sido totalmente executado; ii) o 

acontecimento deve ser imprevisível, anormal e exógeno; iii) deve haver onerosidade 

excessiva para um dos contraentes e benefício exagerado para outro; iv) tem que ocorrer a 

alteração radical das condições econômicas no momento da execução do contrato, em 

confronto com as do instante de sua formação; e v) deve inexistir a mora antes do 

acontecimento
333

.   

    Para o autor a alegação da teoria não se relacionava com à inflação, 

diante da economia inflacionaria à época, porém, no atual cenário da economia brasileira, 

de estabilidade econômica e baixo índice inflacionário, a inflação pode ser um pressuposto 

de admissibilidade para admissão da teoria da imprevisão.  

    No Código Civil, a imprevisão como condição de relativização dos 

efeitos do contrato está previsto nos artigo 317
334

 e 478
335

. Há também os enunciados
336

, na 

qual merece destaque o enunciado 176 do CEJ que dispõe que o incentivo à manutenção 

do contrato deve estar ligado ao principio da manutenção da empresa. 

                                                           
333

 BITTAR Filho, Carlos Alberto. In Teoria da Imprevisão – dos poderes do juiz. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais. 1994. p. 17-18. 
334

 Art. 317. Quando,  por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da 

prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que 

assegure, quando possível, o valor real da prestação.  
335

 Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tronar 

excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários 

e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar 

retroagirão à data da citação.  
336

 Enunciados relevantes. Enunciado 17 do CEJ: A interpretação da expressão ‘motivos imprevisíveis’ 

constante do art. 317 do Código Civil, deve abarcar tanto causas de desproporção não previsíveis, como 

também causas previsíveis, mas de resultados imprevisíveis. Enunciado 365 do CEJ: A extrema vantagem do 

art. 478 deve ser interpretada como elemento acidental da alteração de circunstâncias, que comporta a 

incidência da resolução ou revisão do negócio por onerosidade excessiva, independentemente de sua 

demonstração plena. Enunciado 175 do CEJ: A menção à imprevisibilidade e à extraordinariedade, insertas 

no art. 478 do Código Civil, deve ser interpretada não somente em relação ao fato que gere o desequilíbrio, 

mas também em relação às conseqüências que ele produz. Enunciado 366 do CEJ: O fato extraordinário e 

imprevisível causador de onerosidade excessiva é aquele que não está coberto objetivamente pelos riscos 

próprios da contratação.    
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     Assim, de acordo com o Código Civil, não se pode falar em revisão 

do contrato quando as circunstâncias novas derivem de riscos previsíveis, ou que poderiam 

ser previstos, qando da celebração do contrato.  

    Se tais riscos constituem uma implied condiction do contratado, a 

sua concretização não pode ser invocada pela parte para se liberar da obrigação devida, 

ainda que presente o desiquilibrio econômico, acarretado por circunstâncias supervinientes. 

Ou seja, são riscos incluídos na álea normal do contrato, a saber, aqueles que inerentes ao 

sistema econômico em vigor no pais e às regras do tráfico.
337

  

    Ligada ao principio da boa-fé objetiva e por se aplicar aos contratos 

cuja execução se protai no tempo (continuda, periódica ou diferida), é possível o uso da 

imprevisão nos planos de recuperação, levando-se em conta que todo contratante está 

sujeito a riscos, especialmente, nos contratos empresariais.       

    É certo que não há na LRE dispositivo legal que permita aos 

interessados requerer ao Juiz a análise de tal situação, muito menos, previsão de 

Assembléias de Credores no decorrer da execução do plano. Porém, nada impede que o 

interessado requeira ao Juiz que seja analisada a situação vivenciada para a designação de 

uma nova Assembléia Geral de Credores. Tal requerimento terá como base o artigo 462 do 

Código de Processo Civil
338

.   

     O que as partes deverão pretender é a manutenção do plano de 

forma menos gravosa para a parte prejudicada, que em virtude de circunstâncias 

extraordinárias, se vê compelida a cumprir a prestação que lhe incumbia.  

    Vale ressaltar que ao analisar o pedido, o Juiz não poderá decidir 

pela resolução do contrato, ou seja, pela falência da empresa. O que poderá fazer é 

conceder ou não o peticionado, tendo em vista que a causa de pedir em um e outro são 

diversos
339

, até porque a falência virá naturalmente.  
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 FRANCO, Vera Helena de Mello. In Teoria Geral do Contrato. p. 99.  
338

 Artigo 462. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo, do 

direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de oficio ou a requerimento da 

parte, no momento de proferir a sentença.  
339

 FRANCO, Vera Helena de Mello. Op. cit. p. 100. 
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6.3. Autonomia contratual  

     

    A autonomia da vontade é pressuposto da liberdade dos contratantes, 

fundada nos direitos que lhes assiste de regularem seus interesses da melhor forma e modo, 

visando a produção de efeitos reconhecidos e tutelados pelo ordenamento jurídico.   

    Para Teresa Ancona Lopez o  contrato, como negócio jurídico, deve 

ser considerado ato de autonomia privada apto a criar regras de conduta que, recepcionadas 

pelo ordenamento jurídico, geram efeitos para seus participantes, sendo o instrumento de 

autonomia privada.  

    Para ela o princípio da autonomia privada ou autonomia da vontade 

é a liberdade de contratar. É a liberdade de emitir regras (o contrato faz lei entre as 

partes) que deverão ser obedecidas pelas partes, sendo essas regras normas jurídicas por 

essência
340

. 

    Por ser o contrato um acordo de vontades livres e soberanas, com a 

finalidade de fazer lei entre as partes, a autonomia da vontade concentra-se no poder que 

têm as partes contratantes de decidirem quando, como e como quem celebrar determinado 

contrato, sendo a vontade individual plenamente assegurada na celebração de todo 

contrato.  

    Com base na autonomia da vontade, qualquer pessoa seria livre para 

contratar, para formular uma manifestação de vontade destinada a produzir algum efeito 

jurídico.   

    Segundo a mesma insigne professora o princípio da autonomia da 

vontade ou da liberdade de contratar pode ser visto sob três aspectos principais: 1) a 

liberdade de contratar ou não, de participar da celebração do contrato; 2) a liberdade da 

escolha da outra parte (com quem contratar); 3) a liberdade fixar o conteúdo dos contratos 

(liberdade contratual).
341

   

                                                           
340 Op. cit. p. 10.   
341

 Op. cit. p. 10.  
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    Contudo, a autonomia da vontade de contratar não é princípio 

absoluto, pois, tal autonomia passa a sofrer limitações no momento em que prevalecer o 

interesse geral, de modo que normas de ordem pública e protetoras do bons costumes são 

obstáculos da autonomia da vontade.  

    Neste sentido, na clássica lição de  Silvio Rodrigues a autonomia de 

vontade consistia na prerrogativa conferida aos indivíduos de criarem relações na órbitra 

do direito, desde que, se submetam às regras impostas pela lei e que seus fins coincidam 

com o interesse geral, ou não o contradigam
342

.  

     Para Darcy Bessone a liberdade de contratar é apenas teórica, não 

podendo ser o princípio supremo dos contratos, devendo os princípios da liberdade e da 

igualdade serem entendidos em uma compreensão mais larga das necessidades sociais, 

certo que é na harmonia entre a autonomia individual e a solidariedade social que repousa 

o grande ideal da sociedade humana
343

.  

    Pontes de Miranda pontuava que o direito tinha de considerar 

vinculadas as pessoais que se inseriram no contexto do negócio jurídico bilateral ou 

plurilateral, porém deixava claro a necessidade de investigar se houve ofensa ou não aos 

interesses gerais ou a interesses de outrem na execução do contrato, que se revelam em 

regras jurídicas escritas ou reveláveis pelos interpretes das leis.
344

  

    Com as mudanças ocorridas nas últimas décadas, como o 

desenvolvimento do capitalismo financeiro,  houve profunda mudança na nova estrutura 

econômica. Com a criação de novos contratos, a percepção da existência da 

hipossuficiência em algumas relações contratuais, entre outros fatores, fez com que valores 

éticos e sociais fossem levados em conta, como os princípios da boa-fé objetiva, equilíbrio 

contratual e  função social.        

       Porém, conforme adverte Haroldo Malheiros Duclerc Vercosa a 

autonomia privada, exercida nos seus limites, deve ser respeitada, evidentemente, pelas 

partes que celebraram contratos e, fundamentalmente, pelo Judiciário diante de questões 

                                                           
342

 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 1988. p. 17. 
343

 ANDRADE, Darcy Bessone de Oliveira. Do contrato – Teoria geral. Rio de Janeiro: Forense, 1987. pgs. 

44 e 45. 
344

 In Tratado de direito privado. Campinas. Bosskseller, 2005. t. 38. p. 26. 
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que venham ser eventualmente levantadas quanto às fases de celebração, execução e 

extinção.
345

  

    Inclusive, ressalta que o papel do juiz será o de apurar e aplicar a 

vontade efetiva das partes ou aquela que elas teriam manifestado (no caso da omissão de 

algum ponto importante do acordo), interpretando o acordo e/ou integrando-o, conforme o 

caso, sem conceder a uma ou impugnar à outra uma cláusula que não teria sido 

celebrada
346

.   

         

6.4. Equilíbrio contratual 

 

    Têm-se como um dos pressupostos do contrato o equilíbrio 

econômico da relação a ser estabelecida pelas partes. Nas palavras de Haroldo Malheiros 

Duclerc Verçosa “caso o acordo não nasça economicamente isonômico, ele padecerá de 

vício genético”
347

.   

    A teoria teria guarida no artigo 187 do Código Civil, a partir do qual 

seria considerada ato ilícito a imposição de um direito (de contratar, no caso) exercido 

manifestamente além dos limites ditados pelo seu fim econômico. O fim econômico, aliado 

à função social do contrato, determinaria necessariamente o prévio equilíbrio econômico 

em relação ao negócio efetuado. 

    O que se almeja com o princípio do equilíbrio contratual nada mais é 

do que a justiça contratual, na qual o contrato justo, com prestações equivalentes, é aquele 

no qual há respeito, cooperação e lealdade entre os contratantes, não havendo vantagens de 

um lado apenas, pois é da essência do contrato bilateral que a prestação e contraprestação 

sejam equivalentes
348

.  
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 Op. cit. p. 69. 
346

 Op. cit. p. 69-70. 
347

 Op. cit. p. 185. 
348

 Teresa Ancona Lopez. Princípios Contratuais. In FERNANDES, Wanderley (coord.). Fundamentos e 

Princípios dos Contratos Empresariais (Série GVlaw). São Paulo: Saraiva, 2007. p. 26.   
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    Para Teresa Negreiros passa-se a exigir um nível razoável de 

proporcionalidade entre as prestações, tornando o princípio do equilíbrio contratual uma 

ponte entre o justo e o jurídico
349

.    

   Com o equilíbrio contratual, admite-se a revisão dos contratos diante 

de situações de excessiva desproporção entre as partes.  

    Como assinala, mais uma vez, Teresa Ancona Lopez, este 

desequilíbrio negocial quebra a equivalência das prestações de duas maneiras: ou por fatos 

supervenientes que venham a alterar a posteriori, no momento da execução (alteração do 

sinalagma funcional); ou quando, concomitantemente à declaração de vontades, uma das 

partes assume prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta, 

como é o caso da lesão (art. 157 do CC) e do estado de perigo (art. 156), defeitos do 

negócio jurídico que causam o rompimento do sinalagma genético.”
350

     

  

6.5. Função social do contrato 

 

    O principio da função social do contrato é usualmente apresentado 

como parte do novo rol de princípios introduzidos pelo Código Civil de 2002 em oposição 

aos princípios liberais clássicos (i) da autonomia privada ou autonomia negocial; (ii) da 

obrigatoriedade dos efeitos contratuais – pacta sunt servanda; (iii) da relatividade das 

convenções; e (iv) do equilíbrio contratual.  

   Este princípio tem inspirado constantes debates doutrinários, sendo 

responsável pela construção doutrinária de uma concepção crítica da concepção racional 

individualista da autonomia privada.  

                                                           
349

 Teresa Negreiros. Teoria do Contrato, novos paradigmas. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 166. 
350

 Op. cit. ps. 26 e 27. 
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   Os princípios liberais passam a ter sua força na interpretação dos 

contratos e na aplicação do Direito Contratual progressivamente mitigada, em busca de 

uma noção mais ampla de “justiça” e solidariedade social
351

.  

   Inclusive, com a introdução dos princípios da boa-fé e o da função 

social, os princípios liberais teriam adquirido uma nova conotação, com realce a valores 

fundamentais como eticidade, sociabilidade e operabilidade
352

.  

   Assim, Teresa Ancona Lopez utiliza-se do fato do legislador ter 

introduzido uma norma geral sem que tenham sido adicionadas ao conjunto normativo, 

normas descritivas de valores que permitissem o direcionamento dos critérios de sua 

aplicação, para concluir que estamos passando por uma reconstrução do sistema 

privatístico, segundo o valor da pessoa humana, que com a promulgação da nova Carta 

constitucional, tem a sua dignidade elevada a fundamento da República (CF., art. 10, 

III)
353

. 

   Com isso a aplicação de tal princípio fica sujeita à interpretação do 

juiz, que passa a integrar e a construir o sistema, podendo resultar de uma ampla variedade 

de possibilidades distintas de conteúdo normativo e extensão, o que pode gerar aplicações 

diversas da pretendida pelo legislador quando da introdução desse princípio como 

limitador dos princípios contratuais clássicos
354

.  

    Para a digna professora citada o princípio da função social do 

contrato impõe às partes dois tipos de deveres: o positivo, na qual se exige a realização da 

função econômica dentre da sociedade, fazendo circular riquezas e impulsionando o 
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 Conforme Antonio José Maristello Porto e Lucas Thevenard Gomes. In Analise Econômica da Função 
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progresso material e instalando o bem-estar social; e o de cunho negativo, constituído por 

uma obrigação geral de não-fazer, na qual os contratantes estão obrigados a não prejudicar 

interesses extracontratuais, de terceiros ou da coletividade, quando da regulação de seus 

próprios interesses
355

. 

     Conforme o Código Civil brasileiro a função social do contrato
356

 

consiste em abordar a liberdade contratual em seus reflexos sobre a sociedade e não apenas 

no campo das relações entre as partes que o estipulam.  

     Nesta perspectiva, a função social do contrato não se volta para o 

relacionamento entre as partes contratantes, mas para os reflexos do negócio jurídico 

perante terceiros, ou seja, no meio social. O contrato passa a ter que respeitar os interesses 

do meio social, onde seus efeitos irão refletir positiva ou negativamente.  

     Percebe-se que o princípio da função social do contrato, neste quase 

consenso, é visto como uma limitação ao princípio da liberdade contratual (autonomia 

privada), pois deve garantir a predominância dos interesses coletivos (sociais) em 

detrimentos dos interesses individuais, no âmbito do contrato.  

   Contudo há aqueles que entendem que a autonomia privada não 

desaparece com o reconhecimento da função social atribuída ao contrato, o que parece ser 

o mais acertado.  

   Caio Mário da Silva Pereira leciona que o contrato continua se 

originando da declaração da vontade, tendo força obrigatória, e se formando, em princípio, 

pelo só consentimento das partes, nascendo, em regra, da vontade livre, segundo a 

autonomia da vontade.
357

  

   Humberto Theodoro Júnior afirma que a autonomia privada continua 

sendo a base de sustentação do instituto jurídico. Esclarece que limitado, porém, é o poder 

individual que dela agora deflui, pela agregação das idéias de justiça e solidariedade social, 

                                                           
355

 Op. cit. p. 65. 
356
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que passam a figurar também como princípios a se observar no campo do direito do 

contrato.
358

   

   Para ele afirmar que o contrato tem a função de promover a 

igualdade dos contratantes equivale a dizer que esse tipo de negócio tem como objetivo 

fazer com que as pessoas “sejam iguais” e, o contrato, conforme por ele afirmado, jamais 

terá semelhante objetivo porque não se trata de instrumento de assistência ou de amparo a 

hipossuficientes ou desvalidos.
359

   

   Refulta a tese de que o contrato tem o dever de evitar qualquer 

prejuízo à coletividade ao afirmar que o único e essencial objetivo do contrato é o de 

proporcionar a circulação de riqueza, de modo que pressupõe sempre partes diferentes com 

interesses diversos e opostos.
360

  

  Nesta mesma linha, Arnold Wald prescreve que o atendimento da 

função social não significa uma ação afirmativa em virtude da qual os interesses do 

contraente mais fraco devam merecer sempre maior proteção. Significa tão somente que a 

finalidade do contrato não deve ser distorcida do interesse de uma das partes em 

detrimento da outra.
361

 

   Haroldo Malheiros Duclerc Verçosa assim entende a função social 

do contrato: “É o próprio risco do negócio o fator que legitima a apropriação dos lucros na 

atividade empresarial e por simplesmente exercê-la dentro de um campo lícito o 

empresário já preenche de forma primária uma função social, seja por meio da própria 

empresa, seja pela utilização dos contratos que celebra para a realização dos seus objetivos 

econômicos.”
362

  

    Para ele o empresário ao concluir um contrato empresarial já está 

exercendo a função social que dele se deve esperar, até porque ele gera empregos em 
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cascata, não podendo, pois, que se falar em algum acréscimo superveniente à qualificação 

da atividade empresarial ou dos contratos realizados dentro do seu âmbito.
363

    

     Por último, critica a forma como a função social vem sendo aplicada 

pelo Judiciário em virtude de “uma instrumentalização maléfica do instituto”, criticando a 

idéia do “diálogo no plano jurídico”, na qual “a autonomia privada deve conversar com a 

boa-fé e com a função social do contrato para o fim de chegarem a um bom termo”, 

ressaltando que no Direito “não há diálogo, há hierarquia, sob pena de se criar um 

completo caos jurídico.”
364

  

   Para Vera Helena de Mello Franco o contrato, na sua função de 

circulação de riqueza, não pode ser acatado como instrumento da justiça distributiva, sob 

pena de extinção
365

. Entende que a função social, no âmbito dos contratos empresariais, é 

modo ou meio de manter o equilíbrio contratual, em cada caso concreto, evitando o abuso 

ou excesso arbitrário e sem a devida contraprestação econômica, mas não panaceia a 

tutelar o desatento ou oportunista.
366

 

     Adverte que o atual projeto do código europeu do contrato, levado a 

feito pela Academia dos advogados privados europeus (AEPL), em nenhum momento faz 

menção à função social, estatuindo com todas as letras no seu art. 2, al. 1 que: “As partes 

podem, livremente, determinar o conteúdo do contrato, dentro dos limites impostos por 

regras imperativas, moral e política pública, tal como estabelecido no presente código, leis 

comunitárias ou leis nacionais dos Estados Membros da União Européia, desde que as 

partes por seu meio não visem a prejudica outrem.”
367
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6.6. Função econômica do contrato 

 

    O contrato é antes de tudo um fenômeno econômico, não uma  

criação do direito, que apenas procura impor certos condicionamentos e limites à atividade 

negocial
368

.  

    Para Humberto Theodoro Junior seria contra a natureza qualquer 

norma que impedisse o contrato e que o afastasse do campo das operações de mercado, 

onde a iniciativa pessoal e a liberdade individual são, acima de tudo, a razão de ser do 

fenômeno denominado contrato.
369

 

    A função social que se atribui ao contrato não pode ignorar sua 

função primaria e natural, que é a econômica. Portanto, para o autor acima citado “tem de 

reconhecer-se a função natural e específica do instituto jurídico dentro da vida social; 

depois é que se pode pensar em limites dessa natural e necessária função.”
370

 

     Explica que assegurada a função sócio-econômica do contrato, de 

propiciar a circulação da propriedade e emanações desta, pode-se cogitar de sua disciplina 

e limitação. Porém, não se pode impedi-la a pretexto de regular a função natural. Esclarece 

que a função social é um plus que se acrescenta à função econômica.
371

 

    Por último, afirma que o contrato pode ser invalidado por ofensa aos 

limites da função social. Não pode, entretanto, ser transformado pela sentença, contra os 

termos da avença e ao arrepio da vontade negocial, em instrumento de assistência social.
372

  

    Neste sentido, pode-se concluir que decisão de reprovação do plano 

pela assembléia geral não pode ser questionada unicamente com base na função social. 
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6.7. Soluções Possíveis  

 

    Visando preencher a incompletude do contrato de recuperação 

judicial, o trabalho passará a analisar as questões relacionadas abaixo. 

 

6.7.1. A boa-fé objetiva  

 

    Independente da natureza jurídica da recuperação, não se pode negar 

que o respectivo instrumento procura compor credores e devedor de modo a permitir a 

preservação da empresa, resguardando sua função social. E, sob este aspecto, impõe-se 

uma reflexão sob o prisma da boa-fé
373

, inclusive, por ser o plano incompleto. 

    No direito brasileiro boa-fé é um indicativo que se impõe ao 

magistrado, quando da interpretação e aplicação da lei ao caso concreto.
374

.  

    Advém como padrão de conduta, tal como estatuída pelo artigo 422 

do Código Civil
375

. Exige dos contratantes conduta ética e deve ser analisada através de 

regras de conduta não escritas, que, no entanto, são necessárias em razão de padrões 

sociais estabelecidos e reconhecidos como corretos no meio e no tempo em que o contrato 

se aperfeiçoou e se cumpriu.  

    Conforme Ronaldo Porto Macedo Júnior a boa-fé esta basicamente 

envolvida em dois aspectos da participação nos contratos. Em primeiro lugar, ela permite a 

fusão do interesse individual egoística e do interesse pelo outro, e o que facilita a 

existência de relações de longo prazo. Em segundo lugar, ela serve como mecanismo de 

proteção do direito de participação de maneira análoga aos direitos civis do cidadão.  
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    A boa-fé passa a constituir o conjunto de garantias dos contratantes 

nas relações contratuais, uma espécie de conjuntos e normas de garantia individual, dentro 

do direito privado.
376

 

    Para Hervé Lecuyer a boa fé implicaria, em caso de mudanças das 

circuntâncias, uma obrigação das partes em negociar com a finalidade de adaptar o 

contrato à estas mudanças, sendo chamada a reestabelecer o poder da vontade, corrigindo 

as conseqüências das previsões descartadas.
377

  

      O princípio encontra-se também tutelado nos artigos 113 e 118 do 

Código Civil. Dessa forma, a boa-fé exerce três funções nítidas: interpretativa (art. 113); de 

controle dos limites do exercício de um direito (art. 187); e de integração do ato jurídico 

(art. 422).
378

 

    Segundo Martha Lucia Neme Vilarreal a expressão boa fé subjetiva 

deve ser considerada como um estado de ignorância e erro, denota de um estado de 

consciência, um convencimento; e se diz subjetiva justamente porque para sua aplicação 

deve o intérprete considerar a intenção do sujeito da relação jurídica, seu estado 

psicológico, sua íntima convicção.
379

   

    Já a boa fé objetiva, para ela, deve ser entendido como princípio 

jurídico que introduz ao conteúdo das obrigações deveres coerentes com um modelo de 

comportamento objetivo, do homem honesto e correto, que se expressa através de regras de 

honestidade e correção.  

    A boa fé objetiva pressupõe que se atue com honradez, probidade, 

transparência, honrabilidade, diligência e responsabilidade, entre outros deveres que 

emanam do profundo caráter normativo da norma.
380
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    Humberto Theodoro Junior afirma que as partes, tanto nas tratativas 

como na consumação e na execução, bem como na fase posterior de rescaldo do contrato já 

cumprido (responsabilidade pós-obrigacional), sujeitam-se aos ditames da boa-fé objetiva 

como fator basilar da interpretação do negócio e da conduta negocial.”
381

 

    Conclui que em todas as fases (pré-contratual, contratual e pós-

contratual) sobreleva-se a atividade do juiz na aplicação do direito ao caso concreto, 

porque não encontrará apenas na norma legal o tipo normativo a aplicar o caso concreto, 

mas terá de descer até os usos e costumes locais para definir a eticidade e, 

consequentemente, a licitude do comportamento dos contratantes, e ainda para bem definir 

o conteúdo da relação obrigacional.
382

   

    Haroldo Malheiros Duclerc Verçosa também ressalta que o curso da 

boa-fé prossegue pelo fechamento do contrato e se exerce até mesmo depois de sua 

extinção, quando subsistem deveres a serem respeitados pelas antigas partes, tais como a 

não divulgação de informações sigilosas, de segredos profissionais, de fórmulas secretas. 

Este comportamento evitá que após a extinção do contrato uma das partes possa a vir a ser 

favorecida, por exemplo, por enriquecimento sem causa.
383

 

   Porém, como afirma Gustavo Tepedino
384

, a boa-fé objetiva não é 

uma espécie de cheque em branco oferecido ao magistrado para, discricionariamente, 

interpretar a boa-fé objetiva de maneira subjetiva, tomada como manifestação de certa 

camaradagem do contratante. O conceito deve ser mantido dentro de fronteiras mínimas de 

razoabilidade.   

    E, neste sentido, é que se deve aplicar a boa-fé objetiva na LRE. As 

partes devem agir de forma transparente e diligente, e o juiz interpretar as decisões 

emandas da assembléia geral de credores de maneira razoável, sem interpretar os 

princípios da boa-fé ou da função social de forma ampla e irrestrita.  
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6.7.2. A arbitragem 

 

   Nas palavras de Carlos Alberto Carmona são arbitráveis as causas 

que tratam de matérias a respeito das quais o Estado não crie reserva específica por conta 

do reguardo dos interesses fundamentais da coletividade, e desde que as partes possam 

livremente  dispor acerca do bem sobre que controvertem. Pode-se continuar  a dizer, na 

esteira do que dispunha o Código de Processo Civil (art. 1.072, revogado), que são 

arbitráveis as controvérsias a cujo respeito os litigantes podem transigir.
385

 

    Da definição apresentada, decorre que a lei de arbitragem limita seu 

campo de atuação aos conflitos relacionados a direitos patrimoniais disponíveis
386

, 

tornando clara a impossibilidade da aplicação do instrumento de arbitragem a casos 

relativos a Direito Penal, Direito de Família e Direito Ambiental.  

    No entanto, é possível sua utilização para resolução de conflitos 

relacionados a alguns aspectos da LRE, pois a arbitragem poderá ser usada no plano de 

recuperação extrajudicial, de caráter contratual
387

 ou em outras modalidades de acordo, 

para a solução de conflitos quanto à implementação do Plano.  

    Como o plano de recuperação extrajudicial e as demais 

possibilidades de acordo privado tratam de direitos patrimoniais disponíveis (uma vez que 

estão excluídos deste mecanismo os créditos tributários, e os derivados da legislação de 

trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho)
388

, e de litígios que poderão surgir entre as 

partes no decorrer da execução do plano, não existe qualquer ressalva para sua utilização. 

    Inclusive, a arbitragem tem se mostrado uma boa alternativa 

empresarial para solução dos problemas oriundos das relações entre sócios e sociedade, 

considerando a possibilidade de escolha de profissionais técnicos conhecedores dos 

problemas apresentados, alem da celeridade e sigilo que envolvem os processos arbitrais. 
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    Para aplicação da cláusula de arbitragem, é importante que o plano 

estabeleça detalhadamente, dentre outros aspectos considerados importantes pelas partes, 

as regras principais aplicáveis ao procedimento arbitral, nos termos dos artigos 2
o
, 4

o
 e 5

o
 

da lei 9.307/96, visando evitar que tais condições sejam detalhadas após a instauração do 

litígio.  

    Recomenda-se que a cláusula arbitral estabeleça a câmara arbitral 

competente para instruir o processo, as regras a serem aplicadas para o processamento da 

arbitragem,  dos árbitros escolhidos, se os árbitros poderão utilizar-se dos princípios gerais 

de direito, usos e costumes para análise das questões apresentadas e decisão do problema.  

    Quando o plano apresentar dificuldades em sua execução, a 

arbitragem poderá ser o instrumento necessário a dirimir as controvérsias através da 

aplicação de técnicas específicas à recuperação da empresa, buscando, de forma célere e 

simplificada, a continuidade do plano ou a imediata falência, possibilidade que não se 

vislumbra no Poder Judiciário, conhecido por sua morosidade e, muitas das vezes, 

desconhecimento da matéria
389

.   

 

6.7.3. A governança corporativa  

 

    Conforme já visto, as decisões tomadas pelos envolvidos na 

aprovação do plano de recuperação de empresas em crise podem e devem ser guiadas pelos 

ideais de transparência e boa governança societária
390

. 

    Diante dos inúmeros interesses e conflitos em jogo, a governança 

corporativa surge para resolver esses conflitos, já que representam um conjunto de regras, 
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padrões e procedimentos de modo a equilibrar os interesses de todas as partes 

interessadas
391-392

. 

     Inclusive, como os administradores dos devedores terão que prestar 

contas, não apenas para o Administrador Judicial e Comitê de Credores, mas também aos 

credores, se faz necessário haver relação de confiança e profissionalismo entre os 

administradores da empresa em recuperação e os credores, baseada em princípios de 

governança, como transparência, prestação de contas, lealdade e integridade.  

    Com a aplicação das boas práticas de governança corporativa na 

recuperação de empresas, as partes poderão se guiar com base em maiores informações
393

 e 

o juízes poderão dirimir eventuais conflitos de interesses
394

.   

 

6.7.4. A cláusula hardship   

   

    É uma clausula projetada para fornecer alívio devido a criação de um 

desequilíbrio nas obrigações contratuais
395

, ou seja, atua ante um cenário de pertubação ou 

ruptura do equilíbrio contratual, capaz de inviabilizar o adimplemento da avença
396

.     
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os eventos estejam além do controle da parte em desvantagem; e (iv) o risco dos eventos não tenha sido 

assumido pela parte em desvantagem. Op. cit. p. 10. 
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    Para o uso da hardship, alguns requisitos devem ser preenchidos: (i) 

desequilíbrio econômico-financeiro desproporcional ou irrazoável do contratado causado 

por um evento
397

; (ii) evento aquele exterior à vontade das partes
398

, e ainda inevitável e 

imprevisível; (iii) possibilidade de alusão à equidade, fairness, equilíbrio e boa-fé; (iv) 

possibilidade de previsão  do dever de renegociar o contrato e uma solução de mediação 

(vinculante ou não) ou arbitral caso não haja consenso
399

.  

     Valendo-se de Luciano Benetti Timm, os efeitos da hardship são i) 

dever objetivo de renegociar dentro de um prazo, podendo as partes estar ou não 

acompanhadas por um mediador; ii) podem ser colocados critérios para a renegociação, 

seja em termos procedimentais (good faith, lealdade, transparência), seja em termos de 

resultado das negociações (de maneira mais genérica, como resultado “apropriate and 

equitable in the circumstances”; iii) normalmente, se as partes não forem exitosas na 

negociação dentro de um prazo estabelecido no instrumento, há um procedimento de 

mediação e/ou arbitral; iv) é costume inserir no contrato que a parte prejudicada pelo 

evento assuma um compromisso de notificar a outra parte logo que possível ou dentro de 

um prazo razoável, ou dentro de um prazo específico; iv) além disso, é padrão constar da 

                                                                                                                                                                                
396

 Luciano Benetti Timm define a hardship como sendo “um desequilíbrio econômico ocorrido no seio da 

relação contratual que exigiria uma adaptação do contrato para evitar a extinção do contrato ou mesmo a 

quebra de uma das partes, analogamente à conhecida figura da rebus sic standibus ou da onerosidade 

excessiva.” Utiliza para sua definição os seguintes conceitos: “Hardship pode ser definida como aquela cujos 

termos ensejam às partes requerer um rearranjo do contrato que os liga, se uma alteração intervém nos dados 

iniciais do acordo em consideração dos quais elas se vincularam, vindo a modificar o equilíbrio desse 

contrato a tal ponto de fazer uma das partes sofrer com um rigor injusto”. Continua: “(...) é uma cláusula que 

permite a revisão do contrato se sobreviverem circunstâncias que alterem substancialmente o equilíbrio 

primitivo das obrigações das partes. Não se trata de aplicação da teoria da imprevisão à qual alguns querem 

reconduzir a referida cláusula, no vezo condenável de transferir mecanicamente os institutos do armário 

civilístico clássico aos novos contratos comerciais. Trata-se de nova técnica para encontrar uma adequada 

reação à superviniência de fatos que alterem a economia das partes para manter sob controle das partes, uma 

série de controvérsias potenciais e para assegurar a continuação da relação em circunstâncias que, segundo os 

esquemas jurídicos tradicionais, poderiam levar à resolução do contrato.” In A manutenção da relação 

contratual empresarial internacional de longa duração: o caso da hardship. p. 4-5. Disponível em 

www.cmted.com.br/restrito/upload/artigos/37.pdf 
397 Luciano Benetti Tim esclarece que o evento “pode ser genericamente caracterizado no contrato (“prejuízo 

econômico exagerado”; “substancial and disproportionate prejudice”) ou mais especificamente previsto 

(“caso o preço do mercado seja estabelecido na bolsa de Chicago a um preço superior ou inferior a ...”; caso 

haja uma abrupta desvalorização do real em relação ao dólar, que ultrapasse a ...”). In op. cit. p. 7.   
398

 Vale ressaltar que o critério de exterioridade é elemento-chave da hardship, o que significa que o evento 

que desencadeou o desequilibrio do contrato deve fugir do controle razoável das partes. Assim não se poderia 

prever a ocorrência de fatos que desequilibrem substancialmente a avença. A mudança deve resultar em fim 

fundamentalmente diverso daquele esperado pelos contratantes.  
399

 Luciano Benetti Tim esclarece que na redação do contrato, diante do principio maior da liberdade 

contratual, que no direito internacional é mais amplo que no direito doméstico, as partes podem restringir, 

flexibilizar ou excluir alguns destes elementos. In op. cit. p. 7. 

http://www.cmted.com.br/restrito/upload/artigos/37.pdf
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cláusula de hardship que a parte que invoca o benefício assuma o dever de minorar o 

prejuízo da outra parte; v) pode haver previsão da conseqüência de descumprimento destes 

haveres que podem ir de uma multa contratual, responsabilidade civil pelas perdas e danos 

até a perda do direito de fazer uso da hardship; vi) podem também as partes dispor sobre a 

suspensão ou não do contrato durante o período da renegociação ou da dificuldade.
400

    

    O artigo 6.2.1
401

 dos princípios do UNIDROIT
402

 reconhece que 

quando circunstâncias supervenientes levam a uma mudança fundamental no equilíbrio do 

contrato, a cláusula hardship é possível.  

    No que tange a matéria falimentar, o direito norte-americano, em 

caso do devedor encontrar dificuldades em cumprir com o plano por motivos de despesas 

imprevistas, perda de emprego, doença ou etc., oferece uma solução chamada de hardship 

discharge, que permite ao devedor parar com os pagamentos, desde que preencha alguns 

requisitos.   

    Este dispositivo está disponível para qualquer pessoa, mesmo para 

autônomos ou aqueles que operam negócios sem personalidade jurídica, desde que as 

dívidas sem garantias sejam inferiores a duzentos e cinqüenta mil doláres e as com 

garantias inferiores a setecentos e cinqüenta mil doláres.  

    Primeiro, o devedor não pode ser responsável pela situação, deve 

demonstrar que os pagamentos não são possíveis em virtude da perda de emprego, doença, 

separação, etc. Segundo, o devedor deve demonstrar que é incapaz de modificar o plano. 

Se a dificuldade é apenas temporária, geralmente de três meses, não é possível conseguir o 

beneficio. Neste caso, o devedor deverá solicitar ao administrador um plano de pagamento 

alternativo. Em terceiro lugar, seus credores quirografários deverão receber pelo menos a 

mesma quantia que receberiam com a liquidação.  

    O pedido é analizado em uma audiência requerida perante o 

Tribunal. Com a permissão concedida, o devedor tem a permissão de reembolsar seus 

                                                           
400

 In op. cit. p. 8-9. 
401

 “Article 6.2.1. Contract to be Observed. Where the performance of a contract becomes more onerous for 

one of the parties, that party is nevertheless bound to perform its obligations subject to the following 

provisions on hardship.”  
402

 Disponível em http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/principles.html  

http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/principles.html
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credores, no todo ou em parte, em parcelas ao longo de três anos, durante o qual os 

credores são proibidos de iniciar ou continuar as cobranças individuais
403

.  

    Na Alemanha, podemos citar o uso da cláusula hardship pela 

indústria metalúrgica alemã. Em 1993, associações patronais e o IG Metall Sindicais 

assinaram um acordo coletivo para a indústria metalúrgica do leste alemão, que pela 

primeira vez incluiu esta cláusula.  

    Sob certas condições, a inclusão da hardship permitiu que empresas 

com problemas econômicos imensos pagassem seus funcionários com valores abaixo do 

salário mínimo estabelecido pelo acordo coletivo por um período limitado de tempo
404

.  

    No âmbito do direito brasileiro é possível sua aplicação, sobretudo 

com a aplicação do instituto da onerosidade excessiva, com base nos artigos 478 e 317 do 

Código Civil
405

.  

    Inclusive, o artigo 479 do mesmo diploma legal afasta qualquer 

dúvida quanto à utilização da cláusula, trazendo em seu bojo a idéia latente da hardship: 

“A resolução poderá ser evitada, oferecendo-lhe o réu a modificar equitativamente as 

condições do contrato”
406

. 

    Luciano Benneti Tim conclui que a grande vantagem da hardship é a 

possibilidade de conferir maior flexibilidade às relações contratuais de longa duração, 

viabilizando a sua adaptação no tempo, de forma mais equilibrada, o que provoca um 

ganho de legitimidade na relação jurídica. Como desvantagem, apresenta a fluidez dos 

conceitos, o risco de discrionariedade dos árbitros e juízes na interpretação da cláusula e, 

ainda, a insegurança gerada por tudo isso, sem falar na própria concreta dificuldade na 

obtenção de consensos na renegociação do pacto
407

. 

                                                           
403

 Informações disponíveis em http://www.bankruptcylawnetwork.com/what-is-a-hardship-discharge/  

 
404

 In “The use of “hardship clauses” in the east german metalworking insdustry. Disponível em 

http://eurofound.eu/euro/1997/03/feature/de9703205f.htm  
405

 Conforme Luciano Benetti Tim. In op. cit. p. 9. 
406

 Neste sentido Luiz Gustavo Meira Moser. In A cláusula de hardship e o contrato interno e internacional. p. 

16. Disponível em www.cedin.com.br/revistaeletronica/artigos/Luiz  
407

 Op. cit. p. 11. 

http://www.bankruptcylawnetwork.com/what-is-a-hardship-discharge/
http://eurofound.eu/euro/1997/03/feature/de9703205f.htm
http://www.cedin.com.br/revistaeletronica/artigos/Luiz
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    Apesar destas desvantagens, é possível o uso da cláusula hardship no 

plano de recuperação extrajudicial, haja vista seu caráter contratual. Porém sua aplicação 

deve ter como objetivo resguardar os interesses econômicos e sociais de viabilização da 

atividade empresarial, e, ainda, manter vivo os objetivos das partes envolvidas quando da 

formação do plano, evitando assim a falência da empresa, e possibilitando a repactuação 

do contrato e a continuidade da atividade empresarial. Vale ressaltar que a empresa 

devedora deverá demonstrar sua eficiência e que o problema no cumprimento do plano foi 

iniciado por motivos  extraordinários. 

    Ao inserir a cláusula no plano de reestruturação, devedor e credores 

poderão decidir por incluir um prazo para que a empresa em recuperação solucione o 

problema e os termos para um novo plano condizente com a realidade apresentada naquele 

momento. 

 

6.8. Função social da empresa 

 

    O artigo 47 da Lei 11.101/2005 estabelece que a recuperação 

judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira 

do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora do emprego dos 

trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da 

empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. 

    Na legislação infra-constitucional, há mais tempo se via a utilização 

do princípio da função social da empresa, conforme pode ser constatado do parágrafo 

único do artigo 116 e caput do artigo 154 da Lei n. 6.404/76 (Lei das Sociedades 

Anônimas)
408

.   

                                                           
408

 Art. 116. § único. O acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar o 

seu objetivo e cumprir sua função social, e tem deveres e responsabilidades para com os demais acionistas 

da empresa, os que nela trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve 

lealmente respeitar e atender. Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto 

lhe conferem para lograr os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da 

função social da empresa.   
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    Para Rachel Sztajn a função social de empresa presente na redação 

do artigo, indica, ainda, visão atual referentemente à organização empresarial, cuja 

existência está estribada na atuação responsável no domínio econômico, não para cumprir 

as obrigações típicas do Estado nem substituí-lo, mas sim no sentido de que, socialmente, 

sua existência deve ser balizada pela criação de postos de trabalho, respeito ao meio-

ambiente e à coletividade e, nesse sentido é que se busca preservá-la
409

.  

    Assim, a função social da empresa que deve ser preservada através 

dos planos de recuperação de empresas, materializa-se diante das funções de ser 

responsável (i) pela geração de empregos; (ii) pelo recolhimento de tributos (sustento da 

economia); além de cumprir com os papéis de (iii) movimentar a economia (compra e 

venda de bens e prestação de serviço), (iv) observar a solidariedade (art. 3, I da CF), (v) 

promover a justiça social (art. 170, caput da CF), a livre iniciativa (art. 170, caput da CF); 

(vi) buscar o pleno emprego (art. 170, VIII da CF), a redução das desigualdades sociais 

(art. 170, VII da CF), o valor social do trabalho (art. 1
o
, V da CF); dentre outros princípios 

constitucionais e infraconstitucionais.
410

   

 Resta claro que a empresa exerce sua função quando, a par de 

garantir postos de trabalho e gerar riquezas, remunera o capital investido e faz frente a 

obrigações com fornecedores, cujas atividades merecem igualmente ser preservadas. 

Na aplicação deste princípio quando da aprovação ou não do plano 

de recuperação da empresa em crise deve-se tomar cuidado para que o princípio não seja 

interpretado de forma equivocada, encaminhando-se para o assistencialismo
411

.    

    Até porque se for estimulado a manutenção de empresas inviáveis, o 

resultado será ineficiente do ponto de vista econômico, pois, implicará em perda de valor, 

perda de bem-estar e piora nas condições de crédito. 

                                                           
409

 In Comentários à Lei de recuperação de empresas e falência : Lei 11.101/2005, coordenação Francisco 

Satiro de Souza Junior, Antonio Sérgio A. de Moraes Pitombo. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 

2005, p. 221. 
410

 PEREIRA, Rafael Vasconcellos de Araújo. Função social da empresa. Disponível em 

http://direitonet.com.br/artigos/x/19/88/1988/.  
411

Conforme alerta Rachel Sztajn na obra Comentários à Lei de recuperação de empresas e falência : Lei 

11.101/2005. Loc. cit. 

http://direitonet.com.br/artigos/x/19/88/1988/
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    Ademais, ressalta-se que se a atividade não se sustenta, se não 

produz lucros, a liquidação forçada, isto é, sua retirada do mercado, atende aos interesses 

de todos os que dele participam.  
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7. O PLANO DE RECUPERAÇÃO 

 

7.1. O plano apresentado pelo devedor 

 

    O devedor ao decidir pelo pedido de recuperação deverá elaborar um 

plano que alcance os interesses dos credores a ponto de obter os votos necessários à 

aprovação da recuperação.  

    A consistência do plano de recuperação e os incentivos apresentados 

aos credores serão essenciais para a aprovação do plano e para o sucesso da reorganização 

da empresa em crise. Só se justifica o sacrifício dos credores quanto aos seus interesses 

imediatos se o plano apresentar de forma clara e objetiva quais os incentivos que serão 

concedidos aos credores.  

    Conforme demonstrado por Fernando César Nimer Moreira da 

Silva
412

, o devedor precisará calcular o retorno previsto aos credores, que dependerá do 

valor de face dos créditos e da taxa de desconto aplicada sobre os mesmos.  

    Segundo Rachel Sztajn, o plano deve satisfazer vários interesses, 

observados os princípios da equidade e justiça, demonstrando a todos os envolvidos, 

credores e devedor, ou à maioria daqueles, que os benefícios superam os custos, que os 

ganhos derivados da liquidação do negócio são inferiores aos da recuperação
413

.    

    Como estratégia, o devedor poderá elaborar o plano visando a 

aprovação da recuperação através do cram down, na qual se exige no mínimo a aprovação 

de duas classes de credores e o voto favorável de credores que representem mais da metade 

do valor de todos os créditos presentes na assembléia, independentemente de classes.  

    Pelo § 1º do artigo 58, o juiz poderá conceder a recuperação judicial, 

ainda que o plano não tenha sido aprovado nos termos do artigo 45, desde que, na mesma 

                                                           
412

 MOREIRA DA SILVA, Fernando César Nimer. Is the decision between reorganization and liquidation 

efficient in Brazil? A game-theoretic approach. In: II Research Workshop on “Institutions and Organizations.  
413

 SZTAJN, Rachel. Op. cit. p. 63. 
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assembléia, tenha obtido, de forma cumulativa: (i) o voto favorável de credores que 

representem mais da metade do valor de todos os créditos presentes na assembléia, 

independentemente de classes; (ii) a aprovação de duas classes de credores nos termos do 

artigo 45 ou, caso haja somente duas classes com credores votantes, a aprovação de pelo 

menos uma delas; (iii) na classe que houver rejeitado, o voto favorável de mais de 1/3 dos 

credores, computados na forma dos §§ 1º e 2º do artigo 45.  

    Além desses requisitos, o juiz também deverá observar se o plano 

não implica tratamento diferenciado entre os credores da classe que o houver rejeitado, 

situação em que não poderá ser aplicado o § 1º do artigo 58
414

.  

    Visando obter a aprovação através deste mecanismo, o devedor 

tenderá a beneficiar duas classes de credores. Como quase sempre o plano é aprovado pela 

classe com créditos trabalhistas, que visam em sua maioria, a manutenção do emprego e da 

renda, o devedor deverá apresentar benefícios à outra classe, que poderá ser a classe de 

credores com garantia real ou não.  

    A decisão por parte do devedor dependerá da composição das 

dívidas, dos valores devidos aos credores de garantia real e aos credores quirografários, 

pois devem estar preenchidos os requisitos estabelecidos no artigo 58, entre os quais, a 

aprovação por mais da metade de todos os créditos presentes na assembléia.   

    Em razão dos eventuais conflitos em virtude da heterogeneidade 

encontrada na comunidade de credores e da eventual insuficiência da regra do artigo 45 

para obstar que o comportamento individualista de certos credores impeça a aprovação do 

plano, o legislador previu a possibilidade de o juiz determinar a aprovação do plano ainda 

que os requisitos acima mencionados não estejam presentes
415

. 

    Inclusive, o devedor poderá, em sua estratégia, atentar-se ao fato de 

que alguns juízes vêm aplicando o cram down sem que os requisitos para tal estejam 

preenchidos
416

, pois, ao elaborar o plano para aprovação de sua recuperação, além de 

                                                           
414

 Art. 58, § 2 º da LRE. 
415

 Art. 58, §§ 1º e 2º da LRE. 
416

 Apesar do artigo 58, § 1º e 2º estabelecer que além da aprovação de duas classes de credores, se faz 

necessário de forma cumulativa o voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de 

todos os créditos presentes à assembléia e a aprovação de mais de 1/3 dos credores na classe que houver 
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analisar seus credores e as estratégias adotadas por estes, deverá analisar o juízo 

competente para deferir a recuperação judicial ou decretar a falência
417

.  

    Caso o devedor adote esta estratégia, poderá elaborar o plano de 

recuperação de forma diversa, aproveitando-se do entendimento do juízo competente para 

formular e aprovar o plano, independentemente da aprovação dos credores, conforme 

definido em lei
418

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                
rejeitado o plano, alguns Tribunais de Justiça estão concedendo o cram down com base no artigo 47 da lei. 

Vide acórdãos selecionados: 1) “(...) salienta-se que a proposta foi aprovada por 100% dos credores 

trabalhistas integrantes da Assembléia, não sendo justo que o plano deixe de ser aprovado quando os credores 

realmente interessados nos valores decorrentes da relação de trabalho e na preservação dos empregos 

quedem-se diante do credor com garantia real que até não se submete aos efeitos da recuperação, a este só 

interessando a quebra (...) Assim, a aplicação do “cram down”, afastando a rejeição do plano pelo credor 

único, minoritário para não prejudicar a maioria, restou correta a decisão e bem fundamentada, inclusive com 

inspeção pessoal do decisor na empresa. (...) Destarte, considerando o princípio da preservação da empresa e 

também porque não se vislumbra a situação que enseja a retirada do mercado da empresa deficitária, inviável, 

mister se faz a manutenção da decisão guerreada”. (TJ/RS, AI 70018219824, 6ª Câmara Cível, Rel. Des. 

Artur Arnildo Ludwig, j. 19.04.2007). 2) “(...) é sabido que a Região Norte tem sido gratamente assistida 

pelo BASA em fomento exatamente na dimensão que a CF/88 intenta conferir ao sistema financeiro, fomento 

produtivo e não meramente especulativo. Não é outro norte do Fundo de origens dos recursos o FNO. Assim 

a base da atividade econômica é produção de riqueza social e é essa a finalidade que se insere na 

interpretação de qualquer conceito normativo que regula o sistema (...) De outro norte, a previsão do art. 49, 

§ 2º, deixa ver o respeito às cláusulas contratuais, ressalvando porém a definição de disposição diversa no 

plano de recuperação. Em andamento, o art. 58, § 2º, da Lei 11.101/05 define a orientação pelo tratamento 

não diferenciado aos credores, o que também não se revela, em princípio, já que, todos os créditos são 

sujeitos ao mesmo regramento, anotando-se que o Agravante não perde a garantia real. (...) Ementa. Agravo 

de Instrumento. Recuperação de empresa. Função social. Proteção trabalhadores. Não-provimento. Nega-se 

provimento ao agravo de instrumento, quando a decisão agravada atender ao espírito da lei de recuperação de 

empresas e falência, Lei n. 11.101/2005, preservando a função social da empresa e protegendo seus 

empregados.” (TJ/RO, AI 100.010.2006.006147-0, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Gabriel Marques de Carvlho, 

j. 04.09.2007).  
417

 Art. 3º. 
418

 Arts. 45 e 58. 
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7.2. Assembléia Geral de Credores na Recuperação de Empresas 

 

7.2.1. Natureza e função  

 

      A Assembléia tem, por um lado, natureza deliberativa e, por outro, 

modo de exercício de poder, por tratar-se de uma reunião de pessoas que têm interesse em 

comum com a finalidade de discutir e deliberar sobre assuntos determinados.
419

    

     Como órgão superior do processo de recuperação judicial, a 

Assembléia Geral de Credores tem como funções, definidas pelo artigo 35 da Lei 

11.101/05, deliberar sobre: aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação 

judicial apresentado pelo devedor; constituição do Comitê de Credores, a escolha de seus 

membros e sua substituição; o pedido de desistência do devedor após o deferimento do 

processamento do plano de recuperação; o nome do gestor judicial, quando do afastamento 

do devedor; qualquer outra matéria que possa afetar os interesses dos credores.    

     Essas deliberações tomadas em Assembléia vinculam todos os 

credores, inclusive os ausentes e dissidentes, tendo em vista o princípio informador das 

assembléias-gerais, o da maioria, que excepciona a unanimidade
420

. Cumpre, portanto, à 

Assembléia Geral de Credores, manifestar a vontade da comunhão de credores no limite de 

suas atribuições.  

     Segundo Rachel Sztajn, o critério da maioria visa a impedir o que se 

convencionou designar como “ditadura da minoria”, que pode bloquear decisões que 

interessem a parcela do grupo, mais que ferem interesses ou posições de alguns poucos
421

. 

     Conforme salienta Erasmo Valladão A. e N. França a Assembléia 

Geral de Credores é órgão para agir em favor do desenvolvimento do interesse coletivo da 

comunhão dos credores, sendo esta a função que a lei lhe compete. Segundo ele, o 

                                                           
419

 SADDI, Jairo. Considerações sobre o Comitê e a Assembléia de Credores na Nova Lei Falimentar. 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. 203. 
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interesse individual dos credores tutelado no procedimento concursal, é apenas o 

recebimento de seus créditos de acordo com o princípio da pars conditio creditorum
422

, 

exercendo a Assembléia poder-função deliberante
423

, com deveres e responsabilidades 

próprias, atribuído aos credores para a consecução de finalidades precisas. 

 

7.2.2. Composição 

 

     A Assembléia Geral de Credores é composta pelo conjunto de 

credores do devedor. Têm direito a voto os arrolados no quadro geral de credores; ou na 

sua ausência, os integrantes da segunda relação de credores, organizada pelo 

Administrador Judicial com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do 

devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores
424

 ou ainda, se não 

publicada esta, aqueles constantes da relação que instrui o pedido de recuperação 

judicial
425

. 

     Não podem votar os credores habilitados de forma retardatária, 

exceto os decorrentes de relação de trabalho
426

; aqueles cujos créditos não se sujeitam à 

recuperação judicial
427

; os credores não atingidos pelo plano apresentado
428

; e aqueles que 

tenham relação societária ou de parentesco com o devedor
429

. 

     Como a Assembléia é composta por uma pluralidade heterogênea de 

credores em seus direitos e interesses, estes foram divididos em três classes, segundo o 

critério da natureza crédito, agrupando, pelo menos em tese, os credores de interesses 

homogêneos. 
 
 

     A classificação obedece à seguinte composição: classe I – titulares 

de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho; 
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classe II – titulares de créditos com garantia real; classe III – titulares de créditos 

quirografários, com privilégio geral ou subordinado
430

.  

     Credores fundados em relação de trabalho votam com a integralidade 

de seus créditos, ainda que haja restrições quanto ao prazo e limites de pagamento
431

. As 

deliberações, entretanto, são tomadas por cabeça, aprovando-se ou rejeitando-se a proposta 

por decisão da maioria simples dos presentes.   

     Segundo Rachel Sztajn, essa opção vai na direção da “justa divisão 

do bolo”, ao igualar aqueles que têm direito a verbas elevadas e aqueles cujas pretensões 

são próximas do salário mínimo, evitando que os credores titulares de pretensões de maior 

valor esgotem os fundos alocados para esses pagamentos, em detrimento dos que têm a 

receber valores menores
432

. 

     Quanto aos credores das classes II e III, as deliberações são tomadas 

em função do montante dos créditos admitidos à assembléia, devendo ser aprovados por 

mais da metade do valor total dos créditos presentes (maioria simples) e, cumulativamente, 

pela maioria dos presentes, a chamada dupla maioria. 

     Está heterodoxa combinação de voto por cabeça com voto 

proporcional proporcionará enormes dificuldades, pois nem sempre as duas maiorias 

coincidirão – “maioria do capital” e “maioria das pessoas”. Nesse sentido, Jorge Lobo
433

 

explica a imprescindibilidade do artigo 58, § 1
o
. 

      Outra dificuldade encontrada é a questão dos credores de garantia 

real que votam na classe II até o limite do valor do bem gravado, e com a classe III pelo 

restante do valor de seu crédito
434

, na qual a heterogeneidade de interesses é bem clara. 

 

 

                                                           
430

 Art. 41 da LRE. 
431

 Art. 45 da LRE. 
432

 SZTAJN, Rachel. Op. cit. p. 58. 
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7.2.3. Do “interesse comum” dos credores versus Conflito entre classes nas 

deliberações sobre o plano  

 

     Com apoio em H. Wiedemann, Erasmo Valladão A. e N. França, 

enquanto na pessoa natural a formação e a expressão da vontade – a decisão de praticar ou 

não um determinado ato jurídico – tem natureza psicológica, nos grupos a formação  da 

vontade – a deliberação – tem natureza jurídica 
435

, a depender de órgão competente e de 

procedimento regular para manifestação do “interesse comum” , no caso a Assembléia 

Geral de Credores.   

    Ocorre que no caso da Assembléia Geral de Credores há uma 

dificuldade em identificar o “interesse comum” de seus integrantes. Diferentemente do que 

sucede nas sociedades, na Assembléia Geral de Credores, seus integrantes encontram-se 

reunidos por razão completamente alheia à sua vontade, qual seja, o deferimento pelo juiz 

da recuperação judicial requerida pelo devedor ou o decreto da quebra, no caso da falência. 

    Seja pela origem do título, ou melhor, do direito que lhes confere 

participação na Assembléia, seja por seus interesses, esse grupo mostra-se muito mais 

heterogêneo do que os verificados nas assembléias de acionistas.  

    Ademais, os incentivos aos credores e devedores não estão claros na 

lei, o que gera conflitos de interesses entre classes de credores e entre credores da mesma 

classe com interesses heterogêneos, pois cada credor irá buscar para si o maior payoff, 

tornando o resultado da Assembléia imprevisível, com estratégias que normalmente visam 

benefícios individuais, e não benefícios para a sociedade. 

    Talvez de comum, exista apenas o interesse de todos os credores em 

evitar perdas de valores mais elevados do que haveria na hipótese de liquidação, decorrente 

da não aprovação do plano, caso em que restaria apenas liquidar o ativo e ratear o 

montante entre eles
436

. 
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    Rachel Sztajn esclarece que há interesses comuns entre os credores, 

porém não a preservação da empresa em crise. Para ela a percepção de que há interesse 

comum dos credores, que seria a preservação da empresa em crise, deveria ser transposta 

para “há interesse comum entre credores de reduzirem as perdas; há interesse comum 

entre” credores de receberem o máximo possível; há interesse de alguns credores em 

preservar relações negociais com o devedor, mas este pode não ser geral”
437

.  

    Através destes conflitos é possível aplicar alguns fundamentos da 

teoria de Law and Economics ao processo falimentar e de recuperação de empresas.  

     A premissa comportamental, segundo a teoria econômica, é a de que 

os indivíduos farão escolhas que atendam seus interesses pessoais, sejam eles quais forem. 

Segundo Bruno Salama
438

 os indivíduos, através da maximização racional, maximizarão 

seu bem-estar através do alcance dos maiores benefícios aos menores custos, levando ao 

chamado processo de tomada de decisão, na qual os indivíduos realizarão a próxima 

unidade de uma dada atividade, se, e somente se, os benefícios forem maiores ou iguais aos 

seus custos.  

     Para a teoria econômica a decisão envolve um trade-off, ou seja, o 

envolvido compara seus custos e benefícios para a tomada da decisão. No caso da 

recuperação judicial, como há escassez de recursos, os credores são forçados a fazerem 

escolhas e a incorrerem em trade-offs, sendo na verdade sacrifícios, pois, para se ter 

qualquer coisa é necessário abrir mão de alguma coisa, o chamado custo de oportunidade.  

    Buscando evitar distorções na formação da vontade da comunhão, o 

legislador adotou a divisão dos credores em classes para composição da Assembléia Geral 

de Credores, impondo critérios para suas deliberações, equiparando o peso dessas classes 

na aprovação do plano.  

    Com isso, tentou impedir, que, aplicando-se a regra do caput do 

artigo 42, um determinado credor ou, uma classe de credores, detentor(a) de vultoso 

crédito controlasse a deliberação, a despeito da vontade dos demais credores e do devedor. 
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    Porém, apesar das medidas tomadas pelo legislador, ao reunir 

interesses tão desiguais, a Assembléia de Credores poderá apresentar eventuais conflitos de 

interesses entre classes; ressaltando que até entre credores da mesma classe podem ocorrer 

conflitos.  

        

7.2.4. As estratégias adotadas pelos credores 

 

    Os credores da classe I normalmente votam pela recuperação da 

empresa, visando à manutenção de seus empregos. A estratégia adotada por estes credores 

é pela recuperação da empresa e, consequentemente, pela manutenção do emprego.  

    Porém, dentro da classe de credores trabalhistas poderão existir 

aqueles que serão facilmente absorvidos pelo mercado em virtude de suas qualificações, 

com alto grau de empregabilidade. Estes provavelmente votarão pela falência da empresa, 

pois, seu único objetivo é receber seu crédito, diferentemente dos demais que precisam 

manter o emprego, pois caso contrário, estarão desempregados sem perspectiva inicial de 

serem contratados por outras empresas.        

    Dentro da classe I, há também os credores de créditos acima de cento 

e cinqüenta salários mínimos. Estes credores provavelmente votarão pela recuperação da 

empresa, independentemente de terem ou não mercado de trabalho. Caso a devedora seja 

declarada falida, estes credores só terão preferência ao valor limitado a cento e cinquenta 

salários mínimos, o excedente será considerado crédito quirografário, ou seja, estes 

credores só receberão o excedente após os créditos com garantia real, créditos tributários, 

créditos com privilégio especial e geral e os saldos dos créditos não cobertos pelo produto 

da alienação dos bens vinculados ao seu pagamento
439

.  

    Provavelmente, com a falência da devedora, estes credores sabem 

que dificilmente receberão o excedente, pois, antes do pagamento do excedente, serão 

pagos créditos como os tributários.  
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    Neste sentido, este credor deverá optar, como estratégia, pela 

recuperação da empresa, principalmente, se a empresa devedora apresentar alto grau de 

iliquidez, pois a liquidação do ativo não lhe trará benefícios.    

    Quanto aos credores da classe II, com garantia real, estes votam 

sempre contra a recuperação da empresa, tendo como interesse a falência da empresa 

devedora, pois, com a rejeição do plano, suas garantias poderão ser executadas.   

    Inclusive, como já exposto, o credor com garantia real vota em mais 

de uma classe, pois o saldo remanescente do valor do crédito que superar o valor da 

garantia será utilizado na classe III. Este credor além do voto na classe II, poderá 

influenciar a classe III no sentido de aprovar ou não o plano apresentado pelo devedor.  

    Como são na maioria instituições financeiras, os credores da classe II 

detêm informações que os credores da classe III não possuem. Quando da Assembléia, 

normalmente apresentam um estudo elaborado por uma equipe multidisciplinar que analisa 

os riscos do plano de recuperação apresentado, esclarecendo o grau de liquidez e 

endividamento da devedora, analisando a possibilidade de recuperação ou não da empresa 

em crise.  

    Em virtude destas informações, possuem maior poder de barganha 

junto ao devedor e são os que detêm a estratégia dominante. Quando da realização da 

Assembléia Geral, estes credores já estão com as análises prontas para influenciar o 

resultado da assembléia.  

    Entre as estratégias adotadas por estes credores, poderão, 

primeiramente, decidir por um workout
440

. Caso não seja possível tal acordo com o 

devedor, estes credores poderão exigir do devedor incentivos maiores para a aprovação do 

plano, lembrando que como são os que detêm a estratégia dominante, o devedor tende a 

elaborar um plano de recuperação concedendo maiores incentivos aos credores da classe II. 

    Outra estratégia que pode ser adotada por estes credores é a decisão 

pela falência da devedora, na qual receberá o valor do bem dado em garantia de forma 

mais célere. 
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    Estes credores poderão, inclusive, para aprovação do plano, exigir 

uma reestruturação administrativa da devedora, através da substituição total ou parcial dos 

administradores, a modificação de seus órgãos administrativos e/ou de uma administração 

compartilhada, impedindo que os administradores e controladores da empresa em crise 

adotem comportamentos que piorem a situação da empresa.  

     Valendo-se de Marcelo Barbosa Sacramone, um dos modos de 

exteriorizar a vontade da Assembléia de credores para a atuação corporativa é a nomeação 

de administradores que possibilitem tornar plena a capacidade de exercício da pessoa 

coletiva
441

.  

    Por último, a classe III, formada por credores quirografários, 

detentores de privilégio geral ou especial e credores subordinados, além dos credores com 

garantia geral, que votam pelo saldo. Esta classe é a que apresenta maior heterogeneidade, 

sendo a obtenção da maioria um processo mais complexo que nas demais classes.  

    A aprovação do plano por parte destes credores dependerá muito dos 

incentivos apresentados pela empresa em crise, que deverá ser no mínimo iguais aos 

valores obtidos em uma liquidação dos ativos da empresa falida.  

    Entretanto, estes credores votam pela aprovação do plano, pois 

sabem que com a falência, dificilmente receberão seus créditos, tendo em vista a 

classificação dos créditos na falência
442

.  
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    Além destas forças já conchecidas e analisadas pela doutrina, 

Douglas G. Baird e Robert K. Rasmussen no artigo Antibankkruptcy
443

 advertem que há 

novas forças que surgem  no novo mercado.  

    No respectivo artigo explicam que os jogadores de hoje são 

diferentes dos do passado ao expor que, após um longo tempo, a estrutura de capital de 

uma empresa em reestruturação consistia em um banco com garantias em ativos da 

empresa e em outro grupo de credores dispersos, mas homogêneos, de credores 

quirografários. O banco, o comitê e os administradores do devedor barganhavam entre ele 

num contexto de normas bem desenvolvidas.  

    Porém, informam que atualmente os tipos de instituições variam de 

bancos e corretoras para fundos de hedge e empresas de private equity. Em resumo, 

explicam que no novo mundo de reorganização coorporativa há mais credores 

heterogêneos cujo direitos contra a empresa estão fragmentados profundamente, e, 

portanto, não há mais um líder natural (ou seguidores) entre os credores para executar a 

diplomacia necessária à construção de um concenso.  

    Explicam que os fundos de hedge tem modelos de negócios 

radicalmente diferentes dos bancos. Os bancos são jogadores que se repetem, pois as 

normas comerciais e sua reputação com outros mutuários restringem sua conduta em 

qualquer relacionamento particular. Já os fundos de hedge agem sem nenhuma restrição de 

reputação, podendo, inclusive, comprar créditos dos credores visando, em caso de 

inadimplência, ficar com o negócio.  Inclusive, os fundos podem negociar a compra de 

créditos visando um processo judicial na qual poderão controlar
444

. 
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7.3. Do Papel do Juiz - Cram down 

 

    Em razão dos eventuais conflitos pela heterogeneidade da 

comunidade de credores e da eventual insuficiência da regra do artigo 45 para obstar que o 

comportamento individualista de certos credores impeça a aprovação do plano, o legislador 

previu a possibilidade de o juiz determinar a aprovação do plano ainda quando os 

requisitos acima mencionados não estejam presentes
445

. 

    Pelo § 1º do artigo 58, o juiz poderá conceder a recuperação judicial, 

ainda que o plano não tenha sido aprovado nos termos do artigo 45, 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 na assembléia, 

independentemente de classes; (ii) a aprovação de duas classes de credores nos termos do 

artigo 45 ou, caso haja somente duas classes com credores votantes, a aprovação de pelo 

menos uma delas; (iii) na classe que houver rejeitado, o voto favorável de mais de 1/3 dos 

credores, computados na forma dos §§ 1º e 2º do artigo 45.  

    Além desses requisitos, o juiz também deverá observar se o plano 

não implica tratamento diferenciado entre os credores da classe que o houver rejeitado, 

situação em que não poderá ser aplicado o § 1º do artigo 58
446

.  

    Ocorre que esse dispositivo não é suficiente para impedir o veto de 

uma classe, pois segundo Eduardo S. Munhoz
447

 o cram down da lei brasileira mantém o 

poder de decisão com a assembléia geral de credores, não se abrindo nenhuma margem 

para apreciação pelo juiz da situação econômico-financeira concreta do devedor e do 

eventual abuso verificado no voto de rejeição do plano manifestado por uma determinada 

classe.  

    Bem diferente são os critérios estabelecidos para o cram down na 

legislação estrangeira, pois, em geral, nos ordenamentos alienígenas que cuidam da 

                                                           
445

 Art. 58, §§ 1º e 2º da LRE.  
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matéria, a superação do veto de uma das classes de credores deve preencher os seguintes 

requisitos: (i) aprovação de pelo menos uma das classes afetadas; (ii) inexistência de 

tratamento diferenciado entre os membros da classe que não concordou com o plano 

(unfair discrimination); e (iii) caracterização do plano como justo e equitativo no que tange 

ao tratamento da classe discordante com relação às demais (fair and equitable).  

    Em alguns casos, também se exige a comprovação de pagamento sob 

a recuperação de, no mínimo, o que seria obtido pelo credor sob a falência
448

.  

     Comparando a disciplina da matéria sob a lei brasileira e sob a 

experiência estrangeira, conclui-se que o cram down nacional afastou-se das práticas 

comuns no que diz respeito ao tema, perdendo a oportunidade de tratar do assunto de 

forma completa, haja vista sua relevância.  

    Inclusive, ao não observar regras de fair and equitable, ou seja, da 

ordem de pagamento das classes de credores, poderá acarretar injustiças à classe que 

rejeitou o plano.  

     Os requisitos formais para aplicação do cram down também 

merecem críticas, em especial os referentes à existência de quóruns, pois (i) um quórum de 

maioria do valor dos créditos, independentemente de classes
449

, pode representar exigência 

excessiva à aprovação do plano, se cumulada às demais maiorias exigidas; (ii) requer-se 

que a maioria das classes, pelo menos quando as três classes existirem, aprovem o plano, e 

não apenas uma delas, como ocorre no direito norte-americano; e (iii) é necessário que um 

terço dos credores que compõem a própria classe dissidente tenha concordado com 

plano
450

.  
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    A presença destes requisitos relacionados à obtenção de diferentes 

maiorias de credores concordantes parece ir contra o princípio da preservação da empresa, 

constante da Lei de Recuperação e Falência. Melhor seria se a lei tivesse adotado os 

requisitos encontrados no direito alienígena
451

, como acima exposto.  

    No direito norte-americano
452

, como exemplo, a deliberação sobre o 

plano pelas classes dos credores é considerada uma etapa importante, mas não definitiva 

para aprovação ou rejeição do plano. Na hipótese de veto por parte dos credores, é possível 

que o juiz supere-o e conceda a recuperação, desde que o plano não implique unfair 

discrimination e seja fair and equitable
453

.  

    Ante a insuficiência do cram down aplicado na legislação brasileira, 

outros meios deverão ser encontrados para superação dos conflitos existentes entre os 

credores, como o recurso ao direito societário, conforme explica Erasmo Valladão A. e N. 

França, para quem é indispensável no estudo da Assembléia Geral de Credores o recurso à 

análise do voto abusivo, com previsões acerca da anulação das deliberações tomadas em 

decorrência de voto conflitante, pois, para ele não faltarão hipóteses em que o interesse 

individual do credor poderá ser facilmente conflitante com o da coletividade, a exigir a 

anulação da deliberação
454

. 

    Carolina S. J. Batista, Paulo F. Campana Filho, Renata Y. Miyazaki 

e Sheila C. N. Cerezetti propõem uma interpretação construtiva, a permitir a aplicação do 

cram down quando, aprovado o plano por uma das classes afetadas, estiver presente o 

requisito do artigo 58, § 2º - inexistência de discriminação entre credores de uma mesma 

classe - e o plano seja fair and equitable
455

.  

                                                                                                                                                                                
credores componentes da classe dissidente pode acarretar prejuízos à preservação da empresa, ao dificultar a 

superação de um veto e a conseqüente aprovação de um plano de recuperação que se apresenta com soluções 

economicamente viáveis. Acredita-se, portanto, tratar-se de requisito prejudicial a ser desconsiderado quando 

da análise judicial. O proposto afastamento desse requisito legal não significa que a classe dissidente não 

contará com nenhuma proteção. Na verdade, seus direitos estarão resguardados mediante a utilização de 

outros requisitos capazes de averiguar a equidade do plano”.  In A Prevalência da Vontade da Assembléia 

Geral de Credores em Questão: o Cram Down e a Apreciação Judicial do Plano Aprovado por Todas as 

Classes. Revista de Direito Mercantil, v. 143. p. 216-217. 
451

 Vide Capítulo 5 do presente trabalho.  
452

 Capítulo 11 do Bankruptcy Code. 
453

 MUNHOZ, Eduardo Sechi. Op. e loc. cit. 
454

 MUNHOZ, Eduardo Sechi. Op. cit. p. 192. 
455

 Op. cit. p. 237.  
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    Como a Lei 11.101/05 não contemplou a configuração do exercício 

abusivo do direito do voto e eventuais sanções decorrentes desse abuso, Moacyr Lobato 

sugere que caberá ao juiz identificar as hipóteses de exercício abusivo do direito de voto, 

impondo as sanções correspondentes ao titular do direito de voto, não exercendo 

atribuições meramente homologatórias, chancelando como uma espécie de “visto judicial” 

a vontade imperativa dos credores, Ao contrário, sua atuação deverá ser efetiva, devendo 

reconhecer o abuso em razão do exercício manifestadamente excedente dos limites 

impostos pelo fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes
456

.  

    A respeito da matéria, Carvalho de Mendonça, considerando-se as 

alterações de lei, ao comentar a Lei 2.024/1908, afirmava, in verbis: “A assembléia de 

credores não é soberana, nem lhe cabem atribuições equivalentes às das assembléias dos 

accionistas nas sociedades anonymas. Ella não exerce actos de administração ou de 

liquidação; não assume vestes de reclamante; não representa a massa nas relações externas; 

não toma conta aos liquidatários que nomea. O seu circulo de ação é muito limitado pela 

lei. Outra peculiaridade dessa assembléia é que nem todos os credores que a compõem têm 

o direito de voto com igual extensão. Algumas vezes, uma turma de credores apresenta-se 

com interesses opostos aos de outra, e, não raro, se um grupo tem interesse direto em certa 

deliberação, ao outro grupo esta é completamente indiferente, senão incompatível ou 

ofensiva ao seus direito. Assim: entre os credores privilegiados e o quirografários podem 

surgir conflitos; os privilegiados não têm interesse nas concordatas; os credores sociais e 

os credores particulares de cada um dos sócios podem representar interesses contrários; 

etc. O direito de votar nas deliberações relativas á falência mede-se pelo interesse de cada 

classe de credor nestas deliberações. Essa é a regra fundamental que convem não esquecer 

para que se conciliem os interesses de todos, ainda que oppostos, sem attritos, sem offensa 

de direitos e de garantias legitimas e sem infração da lei da egualdade. E mais uma tarefa 

deixada ao critério e a capacidade scientifica do juiz, que deve saber distinguir os casos e 

applicar effizcamente a lei.
457

” 

    Para tanto, o Juiz ao decidir deverá de modo geral maximizar o bem-

estar social, devendo ser levado em conta não somente o bem-estar do devedor e dos 

                                                           
456

 CAMPOS FILHO, Moacyr Lobato. In Falência e Recuperação. p. 145. 
457

 In Tratado de direito comercial brasileiro, 1916, v.7. p. 407-408. 
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credores, mas dos que não participam do pacto, pois necessário reconhecer a existência do 

mercado, espaço no qual as relações ocorrem
458

.  

    Inclusive, se a ele ficar a incumbência de  decidir através da 

aplicação do cram down, ele deverá obter informações das implicações econômicas de suas 

decisões, levando-as em consideração ao lado de outros fatores, como o balanceamento 

entre danos e ganhos, não individual, mas para a comunidade, pois, deverá, ao menos, 

tentar reduzir os custos de externalidade à sociedade
459

.           

   Alberto Camiña Moreira tem posicionamento contrário ao afirmar 

que o cram down brasileiro é legalista, fechado, e não dá margem ao juiz para imposição 

de plano que possa recuperar a empresa a despeito da discordância dos credores.
460

 

    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ao enfrentar a 

discussão acerca do papel do juiz nas recuperações judiciais, corroboraram da idéia de que 

ao juiz não cabe decidir acerca do futuro da empresa em crise
461

, transferindo aos credores 

a decisão mais importante da recuperação judicial.  

    Contudo, isto não significa que o Estado-juiz deva apenas conferir a 

legalidade da deliberação com base nos quóruns obtidos nas assembléias de credores, 

cabendo a ele avaliar abusos e prejuízos às partes envolvidas
462

.   

                                                           
458

 Conforme TIMM, Luciano Benetti. Função social do direito contratual no código civil brasileiro: Justiça 

distributiva vs. Eficiência Econômica. In: Revista dos Tribunais, vol. 876, 2008. p.29.  
459

 SZTAJN, Rachel. Externalidades e custos de transação: A redistribuição de direitos no novo código civil. 

In: Revista de Direito Privado 22. p.254. 
460

 In Poderes da Assembléia de Credores, do Juiz e atividade do Ministério Público. 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. 258-259. 
461

 Confira-se: “Na recuperação judicial, o magistrado não vai examinar se o plano tem, ou não, condições de 

viabilizar a superação de crise econômico-financeira do devedor, exame que é dos credores em assembléia 

geral; ele apenas vai verificar se não houve qualquer objeção ao plano apresentado, ou, tendo havido, se na 

assembléia geral dos credores foram obtidos os votos necessários para possibilitar a concessão da 

recuperação judicial pretendida.” (TJ/SP, AI n. 459.927.4/8-00, Câmara Especial de Falência e Recuperação, 

Rel. Des. Boris Kauffmann, j. 08/11/2006).  
462

 Neste sentido: 1) “Vê-se que para o deferimento da recuperação judicial é necessária a aprovação do plano 

apresentado pelo devedor, ato que é cometido à assembléia geral de credores, e não ao juiz. Este somente 

poderá deferir a recuperação judicial, motivadamente, se o plano não for aprovado, mas obtido o quorum 

subsidiário mencionado acima. (...) A atividade do juiz, na recuperação judicial, restringe-se à verificação se 

o plano apresentado pelo devedor é legitimamente exeqüível, isto é, se não propõe algo que é vedado em lei, 

bem como ao exame das formalidades observadas na assembléia geral de credores para a aprovação do plano, 

ou eventual abuso de direito de um credor ou de um grupo de credores, com prejuízo aos demais. Não é ele 

quem aprova o plano, mas a sua aprovação, ou a ausência de objeção, ou a obtenção do quorum do art. 58, § 

1
o
, é pressuposto necessário para o deferimento da recuperação judicial.” (TJ/SP, AI n. 482.851.4/4-00, 



144 

 

 

 

    O estudo do direito comparado demonstra que a atividade 

jurisdicional quanto à homologação do plano não se restringe a uma apreciação formal do 

acordo entre os envolvidos, porém deve-se tomar cuidado com o tema, pois os mecanismos 

de recuperação de empresas em dificuldade não podem ser destinados apenas a atingir 

progresso social.    

     A esse respeito, Todd Zywick critica os progressistas que sustentam 

ser o Chapter 11 um mecanismo destinado a atingir progresso social, na medida em que as 

reorganizações pelo procedimento em questão são insuficientes, pois salvam apenas parte 

do negócio e dos empregos, fazendo-o ao custo da redução da disponibilidade de capital 

para outros negócios. Alerta para o fato de que na medida em que o Chapter 11 aumenta os 

custos e os riscos de investimentos, os investidores internacionais vão se dirigir para 

mercados mais eficientes
463

.  

    Douglas G. Baird e Robert K. Rasmussen também advertem que nos 

anos mais recentes, as cortes americanas tornaram-se mais céticas em relação ao uso do 

cram-down e estão mais propensas a indeferir requerimentos de reorganização baseados no 

Chapter 11 que pareçam não ter fundamento. Demonstram que os juízes têm sido mais 

                                                                                                                                                                                
Câmara Especial de Falência e Recuperação, Rel. Des. Boris Kauffmann, j. 25/04/2007). 2) “Saliente-se que 

a proposta foi aprovada por 100% dos credores trabalhistas integrantes da Assembléia, não sendo justo que o 

plano deixe de ser aprovado quando os credores realmente interessados nos valores decorrentes da relação do 

trabalho e na preservação de empregos quedem-se diante do credor com garantia real e 

“superprivilegiado”que até não se submete aos efeitos da recuperação, a este só interessando a quebra, pois 

tem seu crédito garantido por alienação fiduciária. Assim, a aplicação do “cram douwn”, afastando a rejeição 

do plano pelo credor único minoritário para não prejudicar a maioria, restou correta a decisão e bem 

fundamentada, inclusive com inspeção pessoal do decisor na empresa.” (TJ/SP, AI 700.182.198.24, Sexta 

Câmara Cível, Rel. Des. Artur Arnildo Ludwig, j. 19.04.2007). 3) “Ementa – Recuperação Judicial – Plano 

aprovado pela unanimidade dos credores trabalhistas e pela maioria dos credores da classe III do art. 41 e 

rejeitado por credor único na classe com garantia real – Concessão da recuperação judicial pelo juiz – Agravo 

de Instrumento interposto pelo credor único, com garantia real – Preenchimento indicutível do requisito do 

inciso II do § 1
o
 do art. 58 (aprovação por duas classes) – Preenchimento, também, do requisito do inciso I do 

§ 1
o
 do art. 58 (voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos 

presentes à assembléia, independentemente de classes) – Requisito do inciso III do § 1
o
 do art. 58 que jamis 

será preenchido, no caso de credor único que rejeite o plano, consagrando o abuso da minoria – Hipótese não 

cogitada pelo legislador e ploe cram down restritivo da lei brasileira – Juiz que, não obstante, não se exime 

de decidir, alegando lacuna na lei – Inteligência do disposto no art 126 do CPC, aplicável supletivamente ao 

caso (art. 189 da nova LRF) – Decisão de concessão mantida – Agravo de instrumento não provido. (TJ/SP, 

AI 627.287-4/5-00, Câmara Especial de Falências e Recuperações Judiciais de Direito Privado, Rel. Des. 

Romeu Ricupero, j. 30.06.2009). 4) “inteligência do artigo 35, inciso I, alínea “a”da Lei n. 11.101/2005, que 

concede à Assembléia-Geral atribuição para aprovar ou rejeitar o plano. Inviabilidade de o magistrado se 

imiscuir no mérito do plano aprovado pelo conclave assemblear, salvo caso de abuso de direito.” (TJ/SP, AI 

533.505-4/1-00, Câmara Especial de Falências e Recuperações Judiciais de Direito Privado, Rel. Des. 

Manoel de Queiroz Pereira Calças, j. 28.05.2008). 
463

 Op. e loc. cit.  
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relutantes em outorgar dilação de prazo (antes comum) ao período de exclusividade (prazo 

em que o devedor tem a prerrogativa de apresentar o plano) e mais propensos a converter o 

procedimento reorganizatório em liquidatório ou indefirí-lo inteiramente
464

.  

    Alberto Nuñez-Lagos alerta que a imposição de limites pode impedir 

que se possam acordar convênios ajustados a problemática de cada caso. A prática 

demonstra repetidamente que o melhor acordo possível será aquele que melhor se adapte a 

situação concursal concreta (por exemplo, segundo o tipo de devedor, sua situação, a 

situação da economia, um mercado concreto, os limites jurídicos e econômicos, etc.).  

    Para ele o único papel do Estado deveria ser de promover um 

sistema em que os credores possam exercitar sua liberdade de forma mais autêntica (para, 

por exemplo, evitar as assimetrias de informações, os custos desincentivadores da 

participação dos credores no processo, a formação da maioria com credores “cercando”o 

devedor), para não limitar a liberdade do pacto de conteúdo que melhor represente seus 

interesses
465

.  

    A partir disto, os juízes devem buscar a interpretação das normas que 

regulam a recuperação judicial com o intuito de viabilizar a concretização dos fins por ela 

almejados, quais sejam, a preservação da empresa e, se não for possível, a satisfação dos 

credores. 

 

7.4. O “Best interest of creditors test” 

 

    A aplicação do best interest of creditors test
466

 pelo juiz concursal 

visa a identificar se o plano de recuperação apresentado para homologação prevê o 

pagamento, a cada um de seus credores, de valor, no mínimo, igual ao que seria por ele 

angariado em caso de falência.  

                                                           
464

 In Chapter 11 at Twilight. Disponível em http://papers.ssrn.com/bstract=455960.  
465

 Op. cit. p. 38. 
466

 Pode ser traduzida como teste do melhor interesse dos credores.  

http://papers.ssrn.com/bstract=455960
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    Em diversos ordenamentos estrangeiros, trata-se de requisito 

essencial à homologação do plano. Uma vez obtidas as maiorias necessárias à aprovação 

do plano, para sua homologação pelo Poder Judiciário faz-se necessário que o conteúdo 

aprovado pelos credores satisfaça a exigência do best interest of creditors.   

    Esta exigência consta das leis norte-americana
467

 e  portuguesa
468

. 

De acordo com os dispositivos destas leis, a não ser que o credor tenha concordado com o 

plano, o juiz fica impedido de homologar o plano que preveja situação mais maléfica ao 

detentor do crédito do que aquela que seria por ele obtida em caso de falência.  

    Inclusive, a adoção do best interest of creditors test é uma das 

medidas recomendadas pela UNCITRAL como relativas às boas práticas das leis de 

insolvência
469

. 

    Note-se também que há legislações em que a regra do best interest of 

creditors consta da lei como requisito para homologação do plano em casos de superação 

do veto de uma classe de credores, como é o caso da legislação argentina
470

.  

                                                           
467

 Conforme 11 U.S.C., § 1129(a)(7): “§ 1129 (a)(7) With respect to each impaired class of claims or 

interests - (A) each holder of a claim or interest of such class – (i) has accepted the plan; or (ii) will receive or 

retain under the plano n account of such claim or interest property of a value, as of the effective date of the 

plan, that is not less than the amount that such holder would so receive or retain if the debtor were liquidated 

under chapter 7 of this title on such date.”   
468

 Conforme Artigo 216: “Artigo 216. Não homologação a solicitação dos interessados. 1. O juiz recusa 

ainda a homologação se tal lhe for solicitado pelo devedor, caso este não seja o proponente e tiver 

manifestado nos autos a sua oposição, anteriormente à aprovação do Plano de insolvência, o por algum 

credor ou sócio, associado ou membro do devedor cuja oposição haja sido comunicada nos mesmos termos, 

contanto que o requerente demonstre em termos plausíveis, em alternativa, que: a) A sua situação ao abrigo 

do Plano é previsivilmente menos favorável do que a que interviria na ausência de qualquer Plano; b) 

O Plano proporciona a algum credor um valor econômico superior ao montante nominal dos seus créditos 

sobre a insolvência, acrescido do valor das eventuais contribuições que ele deva prestar.”   
469

 Conforme item 152 (b): “Confirmation of an approved plan. 152. Where the insolvency Law requires 

court confirmation of an approved plan, the insolvency Law should require the court to confirm the plan IF 

the following conditions are satisfied: (a) The requisite approvals have been obtained and the approval 

process was properly conducted; (b) Creditors Will receive at least as much under the plan as they would 

have received in liquidation, unless they have specifically agreed to receive lesser treatment; (c) The 

plan does not contain provisions contrary to Law; (d) Administrative claims and expenses will be paid in full, 

except to the extent that the holder of the claim or expense  agrees to different treantment; and (e) Except to 

the extent that affected classes of creditors have agreed otherwise, if a class of creditors has voted against the 

plan, that class shall receive under the plan full recognition of its ranking under the insolvency law and the 

distribution to that class under the plan should conform to that ranking.” In Creditor Rights and Insolvency 

Standard based on The World Bank. Principles for effective creditor rights and insolvency systems and 

UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law. Disponível em http://www.worldbank.org/ifa/FINAL-

ICRStandard-March2009.pdf        
470

 Artigo 52 (b) da Ley de Concursos y Quiebras: “Articulo 52. Homologación. No deducidas 

impugnaciones en término, o al rechazar las interpuestas, el juez debe pronunciarse sobre la homologación 

http://www.worldbank.org/ifa/FINAL-ICRStandard-March2009.pdf
http://www.worldbank.org/ifa/FINAL-ICRStandard-March2009.pdf
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    Já no direito italiano, o artigo 180 prevê como condição à 

homologação do plano, a verificação do requisito de pagamento mínimo apenas com 

relação a credores dissidentes que participam de classes que discordaram da aprovação do 

plano
471

.   

    Assim, sendo necessária a utilização do cram down pelo magistrado, 

uma das exigências para o seu emprego diz respeito à confirmação de que o credor 

dissidente obtenha maior satisfação sob as previsões do plano do que sob a liquidação do 

devedor. 

    Neste sentido, a lei brasileira não reflete o best interest of creditors 

test como condição para homologação do plano de recuperação
472-473

, que poderia ser 

utilizado como medida de proteção aos credores dissidentes à aprovação do plano de 

recuperação, pois cuida-se de preceito voltado a ponderar os resultados da regra da 

                                                                                                                                                                                
del acuerdo. 1. Si considera una propuesta única, aprobada por las mayorias de ley, debe homologaria. 2. Si 

considera un acuerdo en el cual hubo categorización de acreedores quirografários y conseguiente pluralidad 

de propuestas a las respectivas categorias: a) Debe homologar el acuerdo cuando se hubieran obtenido las 

mayorias del artículo 45 o, en su caso, las del artículo 67; b) Si no se hubieran logrado las mayorias 

necesarias en todas las categorias, el juez puede homologar el acuerdo, e imponerlo a la totalidad de los 

acreedores quirografários, siempre que resulte reunida la totalidad de los siguintes requisitos: i) 

Aprobación por al menos una de las categorias de acreedores quirografários; ii) Conformidad de por lo 

menos las tres cuartas partes del capital quirografário; iii) No discriminación en contra de la categoria o 

categorias disidentes. Entiéndese como discriminación el impedir que los acreedores compreendidos en dicha 

categoria o categorias disidentes puedan elegir – después de la imposición judicial del acuerdo – cualquiera 

de las propuestas, únicas o alternativas, acordadas con la categoria o categorias que las aprobaran 

expresamente. En defecto de elección expresa, los disidentes nunca recibirán un pago o un valor inferior al 

mejor que se hubiera acordado con la categoria o con cualquiera de las categorias de las categorias que 

prestaron expresa conformidad a la propuesta; iv) Que el pago resultante del acuerdo impuesto equivalga 

a un dividendo no menor al que obtendrían en la quiebra los acreedores disidentes.”     
471

 Art. 180: “Giudizio di omologazione. (...) Se sono state proposte opposizioni, Il Tribunale assume i mezzi 

istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell-

ipotesi di cui al secondo período del primo comma dellárticolo 177 se un creditore appartenente ad una classe 

dissenziente contesta la convenienza della proposta, Il tribunale puó omologare Il concordato qualora 

ritenga che il credito possa risultare soddisfatto da concordato in misura non inferiore rispetto alle 

alternative concretamente praticabili.”       
472

 Sob a vigência do Decreto-lei 7.661/45 a existência do sacrifício dos credores maior do que a liquidação 

na falência era um dos fundamentos para a oposição dos embargos à concordata. Waldo Fazzio Júnior 

pondera que “os fundamentos para embargar a concordata justificam o seu ajuizamento (art. 143, inciso I), na 

medida em que a impossibilidade ostensiva de cumprir a concordata proposta e o sacrifício imposto aos 

credores, maior do que o resultante da liquidação falitária, demonstram por si só que a falência, desde logo, 

talvez possa ser a diretriz mais prática. Ainda mais quando se verifique fraude ou má-fé na formação da 

concordata (inciso III do art. 143). Pior, quando as causasa da insolvência sugerem a inviabilidade do 

emprendimento que se busca preservar. In Lei de Falencais e concordata comentada. 3 ed. São Paulo: Atlas: 

2003. p. 261.   
473

 Art. 143 do Decreto-lei 7.661/45: “Art. 143. São fundamentos de embargos a concordatas: I- sacrifício dos 

credores maior do que a liquidação na falência ou impossibilidade evidente de ser cumprida a concordata, 

atendendo-se, em qualquer dos casos, entre outros elementos, à proporção entre o valor do ativo e a 

percentagem oferecida”.  
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maioria, ao não ignorar a preocupação com garantias mínimas de satisfação aos credores 

minoritários, entendidos como os credores com voz dissonante.  

    Contudo, deve-se observar que não é fácil a aplicação do best 

interest of creditors test, pois é difícil determinar o valor futuro do patrimônio do devedor, 

bem como calcular se a situação econômica do credor seria pior sob a recuperação do que 

sob a falência.  

     De  acordo com Dora Berger saber se o credor se encontra em 

situação econômica pior à que tinha sem o plano, exige que se conheça o valor da 

liquidação dos bens que integram o patrimônio penhorável do devedor, isto é, a massa 

insolvente, sendo esse cálculo de enorme complexidade, já que abrange os valores 

presentes e os futuros da empresa.  

    E, nesse sentido, o desenvolvimento futuro do objeto social da 

empresa depende de inúmeros fatores como: nova tecnologia; reação do mercado; 

acontecimentos políticos mundiais; cotação da bolsa de valores. Tais valores não são 

suscetíveis de serem previstos com exatidão. De modo que um prognóstico acerca da 

viabilidade futura de lucros, respectivamente do valor futuro do patrimônio da empresa 

está envolto em dificuldades.
474

   

     Ademais o uso do best interest of creditors pode representar 

instrumento de excessiva gravidade, ao permitir que a insatisfação de um ou poucos 

credores implique no afastamento da vontade da maioria, e, consequentemente, no início 

da falência ao invés da recuperação.  

  

 

 

                                                           
474

 “Na doutrina alemã, após inúmeras tentativas infrutíferas de juristas e economistas em encontrar uma 

fórmula de avaliação do valor futuro de uma empresa, registrou-se na jurisprudência que não é possível 

avaliar o futuro do patrimônio de uma empresa. Até a presente data, segundo os melhores ensinamentos, 

inexiste fórmula capaz de avaliar com exatidão o valor futuro do patrimônio de uma empresa. Parte-se de um 

valor aproximado.”In op. cit. p. 158-159.  
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7.5. Superação do conflito entre classes 

     

    Ante a insuficiência do cram down aplicado na legislação brasileira, 

outros meios deverão ser encontrados para superação dos conflitos existentes entre os 

credores.   

   Para Erasmo Valladão A. e N. França, é indispensável no estudo da 

Assembléia Geral de Credores o recurso ao direito societário, por ser este o ramo do direito 

privado em que, reconhecidamente, o estudo das questões referentes à assembléia e suas 

deliberações teve maior aprofundamento
475

. Tanto que lamenta a Lei 11.101/05 não ter 

tratado de voto abusivo, com previsões acerca da anulação das deliberações tomadas em 

decorrência de voto conflitante, pois, para ele não faltarão hipóteses em que o interesse 

individual do credor poderá ser facilmente conflitante com o da coletividade, a exigir a 

anulação da deliberação
476

. 

    Mauro Rodrigues Penteado
477

 ressalva a influência do atual modelo 

legal das sociedades por ações na estrutura organizacional da falência e das recuperações, o 

que traz certas vantagens que podem mitigar a grande deficiência da Lei 11.101/2005, que 

não estabelece com clareza o padrão para o exercício do direito do voto pelos credores nas 

Assembléias.  

    Para ele, tal influência permitirá ao Judiciário construir um vetor  ou 

paradigma, apoiado nos princípios do Código Civil e, sobretudo, das soluções da Lei 

6.404/76, principalmente o artigo 115
478

.  

                                                           
475

 __________, op. cit. p. 187. 
476

 Op. cit. p. 192. 
477

 In Comentários à Lei de recuperação de empresas e falência: Lei 11.101/2005, coordenação Francisco 

Satiro de Souza Junior, Antonio Sérgio A. de Moraes Pitombo. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 

2005, p. 67.  
478

 A respeito Mauro Rodrigues Penteado observa que “como em todos os contratos, também no contrato de 

sociedade o sócio é animadopor interesses particulares que convivem com interesses dessa mesma natureza, 

dos demais sócios. O que singulariza o contrato de sociedade, todavia,é a sua categorização entre os contratos 

plurilaterais,na sub-espécie dos contratos de organização, nos quais as partes conciliam os seus interesses 

contrastantes, mediante o estabelecimento de escopo comum. Embora a oposição entre os interesses dos 

sócios subsista durante a vida da sociedade, convergem eles unificados na realização da finalidade comum de 

todos eles. É por esta razão que a lei determina queo acionista deve exercer o direito de voto exercido como 

fim de causar dano à companhia ou a outros acionistas, ou de obter, para si ou para outrem, vantagem a que 
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    No entanto, é importante observar os alertas de Douglas G. Baird e 

Robert K. RasmussenInclusive no artigo Antibankkruptcy
479

, para quem os juízes 

modernos tendem a cumprir os acordos como estão escritos, porém, em um mundo em que 

os instrumentos financeiros são novos, os acordos provavelmente serão incompletos e 

algum recurso será necessário para preencher os espaços vazios.   

    Deste modo, as soluções apresentadas no trabalho como as cláusulas 

hardship e arbitragem, bem como o uso de princípios de governança, da função social, da 

boa-fé objetiva, podem colaborar para preencher estes espaços vazios. 

    Ademais, ferramentas e princípios como as aplicadas pela lei de 

sociedades anônimas poderão ser usadas no processo de recuperação judicial, instituindo 

formas para verificar desvios de finalidade nos votos dos credores, estipulando um padrão 

de voto, como o disposto no artigo 115, caput, da Lei 6.404/76
480

, dificultando posições 

isoladas e egoísticas dos credores, caracterizados como abuso do direito de voto
481

.  

    Para Jean Carlos Fernandes, também se faz necessário a análise do 

novo sistema recuperacional e falimentar através de uma nova perspectiva de Direito e 

Economia. Para ele, o sistema de insolvência deve se orientar pela distribuição dos riscos, 

previsibilidade, tratamento justo e transparência entre os interessados, no âmbito de uma 

economia de mercado
482

.  

    Outro ponto que merece ser levantado quanto a disciplina do voto do 

credor, é quanto ao papel do ministério público nas deliberações tomadas em assembléia. 

Conforme Professor Mauro Penteado, a participação do ministério público seria importante 

                                                                                                                                                                                
não faz jus e de que resulte prejuízo para a companhia ou para outros acionistas (art.115)” . In Aumentos de 

Capital das Sociedades Anônimas, São Paulo: Saraiva, 1988. p. 255. 
479

 Disponível in http://www.yalelawjournal.org/the-yale-law-journal/article/antibankruptcy/  
480

 Art. 115. O acionista deve exercer o direito de voto no interesse da companhia; considerar-se-á abusivo o 

voto exercido com o fim de causar dano à companhia ou a outros acionistas, ou de obter, para si ou para 

outrem, vantagem a que não faz jus e de que resulte, ou possa resultar, prejuizo para a companhia ou para 

outros acionistas.  
481

 A disciplina do voto em conflito de interesses – que é uma espécie de abuso do direito de voto – deve 

destinar-se a proteção do interesse do grupo, pois, infelizmente, a Lei 11.101/05 não prevê a anulação das 

deliberações tomadas em decorrência de voto conflitante com a maioria dos credores e, conforme o Professor 

Erasmo Valladão A. e Novaes França, não faltarão hipóteses em que o interesse individual de determinado 

credor poderá ser substancialmente conflitante com o da coletividade, a exigir anulação da deliberação. Op 

cit. p. 192. 
482

 FERNANDES, Jean Carlos. Cessão Fiduciária de Títulos de Crédito.. A posição do credor fiduciário na 

recuperação judicial da empresa. p. 204. 

http://www.yalelawjournal.org/the-yale-law-journal/article/antibankruptcy/
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para identificar comportamentos egoísticos e individuais dos envolvidos, pois este órgão 

seria melhor talhado para identificar comportamentos desleais de credores, ajustados entre 

si ou não, que estariam a obstar a concessão de plano de recuperação judicial a empresário 

que a ela faz jus
483

.  

    Por último, vale lembrar que o sistema de livre manifestação da 

vontade dos credores, através de quorum de votação, como o apresentado pela Lei 

11.101/05 já fora adotado por nossa legislação, sem produzir os resultados desejados, 

conforme exposto na introdução do presente estudo.   
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 PENTEADO, Mauro Rodrigues. Disposições Preliminares. In: SOUZA JUNIOR, Francisco Satiro; 

PITOMBO, Antonio Sérgio A. de Moraes (coord.). Comentários à Lei de recuperação de Empresas e 

Falência, p. 129.   
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8. NATUREZA JURÍDICA DA RECUPERAÇÃO DE EMPRESA 

 

8.1. Da Recuperação Judicial 

 

   Indaga-se qual a natureza jurídica da recuperação de empresas 

judicial. Se prestação jurisdicional do Estado, de caráter contencioso, dada possibilidade de 

divergência ou, se de caráter contratual, tendo em vista a assembléia geral de credores no 

que se refere à aprovação, alteração ou rejeição do plano proposto pelo devedor. 

     Perante doutrina alienígena, Alberto Núñez-Lagos
484

 nega a natureza 

contratual do convenio. Explica que tradicionalmente a doutrina espanhola defendia o 

caráter contratual, porém, com a nova lei, não resta tão clara a necessária existência do 

elemento contratual básico, do acordo de vontades (la concurrencia de los consentimientos 

del deudor y de los acrredores) para que o convênio possa existir e vincular as partes.  

    Base de sua conclusão está no fato de que, independente de sua 

vontade e embora manifestado sua oposição ao acordado, o credor  pode ser obrigado a 

submeter-se ao convenio. Por outro lado, como no direito espanhol o convenio, salvo a 

proposta antecipada de acordo que somente pode ser apresentada pelo devedor
485

, pode ser 

também apresentada pelos credores
486

, situação na qual o devedor pode opor-se. Mas, se a 

maioria dos credores aprova, está obrigado a sujeitar-se, salvo requeira se entre na fase de 

liquidação.  

    Defende que o convenio na nova lei é desde logo um acordo entre os 

credores e não necessariamente um acordo entre os credores e o devedor, dado que aqueles 

podem impor o acordo ao devedor. Para ele o fato do devedor ter uma importante 

participação no processo, inclusive podendo propor o convenio, em nada contradiz o fato 

de que a decisão final é dos credores.  

                                                           
484

 Op. cit. p. 36-38.  
485

 Artigo 104.1 da Lei n. 23/2003. 
486

 Artigo 113.2 da Lei n. 23/2003. 



153 

 

 

 

    Por outro lado, revela o aspecto processual do convenio e o controle 

da legalidade pelo juiz, haja vista que a lei estabelece a necessidade de aprovação do 

convênio pelo juiz do concurso
487

, cuja resolução adotará forma de sentença. Por último, 

conclui que a lei impõe determinados limites ao princípio da autonomia da vontade na 

formação do convênio. 

    Isabel Candelario Macias
488

 define que as obrigações que 

caracterizam o plano são mistas, pois se por um lado derivam das vontades individuais de 

devedor e credores, por outro resultam do exercício do poder jurisdicional. Adverte para a 

complexidade da natureza jurídica deste acordo, já que deve combinar os interesses de 

credores e empresa.  

    Afirma que o plano decorre de uma série de atos que resultam de 

acordos entre diversas pessoas, destarte tem índole contratual, e, igualmente, da 

intervenção do tribunal, e assim tem caráter processual, tendo lugar mediante uma decisão 

sobre um documento da qual derivarão situações jurídicas novas. Por tal razão conclui que 

o plano tem caráter misto, abrangendo tanto fatores contratuais quanto processuais.   

    Ao final de sua argumentação, esclarece que o plano apresenta, além 

do caráter contratual e judicial, caráter social. Explica que o caráter social se deve ao fato 

do plano ter que expor e justificar o nível e a perspectiva de emprego, da mesma forma que 

as condições sociais para manter a atividade empresarial. 

   No direito alemão, conforme exposto por Sérgio Campinho, a teoria 

do contrato é a mais aceita para explicar a natureza jurídica da recuperação.
489

  

                                                           
487

 Artigos 130 e 131 da Lei n. 23/2003 para o convenio ordinário e artigo 109 para o convenio anticipado. 
488

 In Il piano: una nuova técnica giuridica per un nuovo diritto concursuale? In Il diritto fallimentare e delle 

società commercial, n. 6. Padova: Cedam, ano LXXIV, nov.-dez., 1999. p. 1149-1151. 
489

 “(...) encontram-se correntes tendentes a explicar a natureza jurídica da recuperação, implementada por 

meio do “Plano de Insolvência”, sendo, entretanto, a teoria do contrato (Vertragstheorie) a mais aceita. 

Ludwig Hasemeyer sustenta ser o plano de insolvência um contrato, de natureza privada, firmado entre as 

partes interessadas: credor e devedor, ou credores e administrador judicial, sendo, ainda, possibilitada a 

participação de terceiros na sua celebração. Sustenta ademais, que os meios processuais para sua 

implementação não lhe são contrários, isto é, não lhe tiram sua natureza privada. O autor lembra, a título de 

exemplo, alguns casos de contratos de natureza privada que devem ou podem ser celebrados – principalmente 

com o fim de conferir maior força de eficácia – perante uma repartição pública ou em um procedimento 

judicial, como são os caos da transferência da propriedade imóvel (Ausflassung, § 925 BGB), do casamento, 

(§ 1310 BGB), da transação/acordo processual, etc. (...) Para Wolfgang Breuer, o Plano de insolvência por 

suas características, pode ser interpretado como um instituto jurídico análogo ao contrato, isto é, um quase-
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    Vera Helena de Mello Franco e Rachel Sztajn advertem que na 

doutrina alemã a natureza do plano ainda não foi determinada, embora enfatizem a 

natureza contratual do instituto que, para sua eficácia e validade, exigiria o reconhecimento 

e ratificação judicial
490

.    

    Já na doutrina pátria, Jorge Lobo atribui natureza de ato complexo, 

pois segundo ele abrange um ato coletivo processual (vontade do devedor e dos credores 

manifestadas no processo), um favor legal (garantias concedidas ao devedor para o 

saneamento da empresa) e uma obrigação ex lege (novação de todos os créditos, obrigando 

os credores)
491

. Afirma que a recuperação judicial é um instituto de Direito Econômico, 

pois não se pauta pela idéia de justiça, mas de eficácia técnica numa zona intermediária 

ente o Direito Privado e o Direito Público, caracterizando-se por uma unidade tríplice: de 

espírito, de objeto e de método.
492

  

   Amador Paes de Almeida entende que a recuperação judicial, 

pressuposto manifestação prévia de credores, inclusive a aprovação, por devedor e credor, 

de plano alternativo, tem nítida natureza contratual – um contrato entre o devedor e a 

coletividade de credores.
493

  

    Sérgio Campinho adota a mesma teoria, afirmando que na 

recuperação judicial prevalece a autonomia privada da vontade das partes interessadas para 

alcançar a finalidade recuperatória. Entende que o acordo  entre o devedor e uma maioria 

legalmente estabelecida de credores, capaz de obrigar a minoria, é suficiente para a 

formação do plano, pois é a massa de credores quem declara a sua vontade, através do 

órgão deliberante: a assembléia-geral de credores.  

                                                                                                                                                                                
contrato, (vertragsahmliches Rechtsinstitut), que para sua validade dependerá da aprovação do juízo da 

falência,  de acordo com o § 248 InsO (...)” In Falência e recuperação de empresa: O novo regime da 

insolvência empresarial. 5
o
 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2010. nota 15 de rodapé. p. 12-13. 

490
 Confira-se: “Mas, como adverte Wolfgang Breur, a natureza jurídica do plano ainda não foi determinada, 

embora enfatize a natureza contratual do instituto, tendo em vista a flexibilização e o relevo da autonomia 

privada levado a termo na atual lei falimentar alemã. (...) Em sentido não dessemelhante segue Ulrich 

Foerste, assinalando a duvidosa natureza jurídica do plano. Todavia enfatiza que, para a opinião dominante, o 

plano de recuperação judicial é um contrato celebrado entre os credores e o devedor, ou seu representante, 

vinculando tanto os credores que com ele assentiram quanto o devedor.” Op.cit. p. 233. 
491

 LOBO, Jorge. Op.cit. p.105. 
492

 LOBO, Jorge. Op. cit. 2009. p. 125. 
493

 Almeida, Amador Paes. Curso de Falência e Concordata. 18
o
 ed. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 336. 



155 

 

 

 

    Para ele, nem o fato do plano de recuperação encontrar-se submetido 

a uma avaliação judicial retira-lhe essa índole contratual.
494

   

    Mauro R. Penteado qualifica a recuperação judicial como negócio 

jurídico para que se possa submetê-la aos princípios e normas de cunho ético, 

especialmente os deveres de probidade e boa-fé inscritas no artigo 422 do Código Civil 

para os negócios jurídicos em geral
495

, mesmo que realizado sob a supervisão judicial.  

    Baseia-se nos artigos 55 e 58 da Lei 11.101/2005 e nas modernas 

formas de contratação, que permitem a representação da minoria pela maioria, para manter 

sua posição quanto à natureza da recuperação judicial.
496

     

                                                           
494

 Conforme por ele desenvolvido: “A concessão por sentença, da recuperação judicial, não tem qualquer 

repercussão sobre o conteúdo do plano estabelecido entre as partes interessadas (devedor e seus credores), 

porquanto a decisão encontra-se vinculada a esse conteúdo. Com efeito, o controle judicial do plano de 

recuperação possibilita excluir eventuais objeções em face de sua validade. O procedimento de concessão 

judicial contribui para a redução das fontes de erros durante a sua celebração, bem como permite aos credores 

a oportunidade de verificar se seus interesses não foram prejudicados, além de dotá-lo de força executiva. O 

processo de recuperação judicial visa, no seu âmago, a uma única finalidade: a aprovação por parte do 

devedor e seus credores de uma proposta destinada a viabilizar a empresa por aquele até então realizada. (...) 

A atuação do juiz ficará restrita à verificação das disposições legais aplicáveis ao plano. É um guardião de 

sua legalidade. Fica-lhe obstado, pois, interferir no seu conteúdo, de domínio exclusivo das partes. A 

exigência da chancela do acordo por autoridade judicial representa uma medida de política judiciária. Por 

isso, em nossa visão, o instituto da recuperação judicial deve ser visto com a natureza de um contrato 

judicial, com feição novativa (...). A perfectibilidade do acordo não exige a manifestação unânime das 

vontades dos credores, sendo suficiente sua formação entre o devedor e uma maioria legalmente estabelecida 

de credores, capaz de obrigar a minoria. A massa de credores é quem declara a sua vontade, através do órgão 

deliberante: a assembléia-geral de credores. E isso se justifica porque o fim do processo de recuperação 

judicial deve ser único para todos, pois a relação processual que se estabelece é única.” Op. cit. p. 11-13. 
495

 Op.cit. p. 85. 
496

 Conforme: “O papel do Juiz (...) é em princípio sancionatório, o que leva à conclusão de que a nova Lei 

disciplina um negócio jurídico privado, bilateral porque celebrado por duas partes: de um lado o devedor, 

que apresenta o Plano, e aqui o pólo contratual é unisubjetivo, pouco importando o que deve suceder na 

prática, ou seja, que tal Plano tenha sido estruturado adrede e de comum acordo com seus principais credores; 

(ii) do outro lado, na relação bifronte, com direito e obrigações ditos “co-respectivos”, todos os demais 

credores, num pólo que é plurisubjetivo, composto por aqueles que aceitaram tacitamente ou pelo silêncio, no 

prazo previsto no art. 55, durante o qual poderiam ter apresentado objeções (CC, art. 111), ou sujeitos por 

força de lei e segundo princípio hoje pouco discutível em materia empresarial – e o conclaves de acionistas 

das S/A fazem prova da asserção – à deliberação majoritária da assembleia-geral de credores. Estas precisões 

são feitas a propósito das teorias elaboradas a respeito da natureza jurídica das concordatas, que devem ser 

escrutinadas a partir do novo ditado legal, que traça o perfil das recuperações, tanto a judicial, quanto a 

extrajudicial, sob prisma nitidamente privado, de índole negocial.” E continua: “Quando o negócio se realiza 

sem a participação da Assembléia-Geral de Credores parece que essa conclusão não encontra maiores 

resistências. O mesmo se dá na hipótese da aprovação do negócio pelo conclave de credores, em virtude da 

evolução experimentada pelo direito obrigacional, sobretudo nas relações empresariais, com a consagração 

definitiva do princípio das deliberações majoritárias, ou mesmo de entidades econômicas setoriais, 

vinculando ausentes e dissidentes, - como ocorre, por exemplo, com o contrato de concessão comercial entre 

produtores e distribuidores de veículos automotores terrestres (Lei 6.729/1979, arts. 17 a 19), ou com o 

contrato de consórcio empresarial (Lei 6.404/1976, art. 279, VII). No caso especifico, o atual estágio do 

direito obrigacional empresarial, aliado ao fato de que a deliberação da assembléia-geral é adotada não só em 



156 

 

 

 

    Em sentido contrário, Eduardo Secchi Munhoz alega que os 

parágrafos 2º e 3º do artigo 56 revelam que a Lei, embora tenha se filiado ao sistema da 

negociação entre devedor e credores, afastando-se do modelo fortemente processualista 

adotado pelo Decreto-lei de 1945, mantém um processualismo ingênuo ao regular o 

processo de negociação, olvidando os aspectos econômicos que o envolvem.
497

  

   Afirma que o processo de negociação entre devedor e credores na 

recuperação judicial observa condições muito particulares, sendo fortemente regulada pela 

lei e sujeita à interferência da autoridade judicial, sendo o plano incompatível com o 

regime de uma negociação de direito privado
498

.  

   Por último e não menos importante, Vera Helena de Mello Franco e 

Rachel Sztajn questionam se o acordo de vontades é suficiente para afirmar a natureza 

contratual da recuperação judicial
499

. Observam que o plano é um negócio de cooperação 

celebrado entre o devedor e credores, homologado pelo Juiz. No que diz respeito ao 

negócio de cooperação, assemelha-se ao contrato plurilateral; no que diz respeito à 

homologação, pode-se considerar forma de garantia do cumprimento das obrigações 

assumidas, com o que se reduzem custos de transação dada a coercitividade que dela, 

homologação resulta
500

.  

  Da análise das posições doutrinárias, extrai-se que a principal 

discórdia reside no obrigar do acordo, ou seja, a imposição da vontade da maioria sobre o 

da minoria.  

                                                                                                                                                                                
prol do interesse da comunhão ou coletividade dos credores, mas tendo em vista a função social da atividade 

negocial do devedor e dos demais princípios superiores estabelecidos no art. 47, parece retirar substância dos 

argumentos articuladores pelos opositores da teoria contratualista.” Op. cit. p. 83-84. 
497

 Op. cit. p. 275-276. 
498

 Nas suas palavras: “(...) o processo de negociação entre devedor e credores na recuperação judicial, que 

pode levar à aprovacao do plano pela assembléia geral, é muito distinto de uma negociação de direito 

privado, sendo fortemente regulado pela lei, como se afirmou anteriormente. Prova disso é que o plano 

aprovado pela maioria vincula a minoria de credores, numa solução incompatível com o regime de uma 

negociação de direito privado. Além disso, a negociação entre devedor e credores no processo de recuperação 

é conduzida e presidida pela autoridade judicial, que pode interferir no seu desenvolvimento, inclusive para 

superar o veto imposto por determinada classe de credores à aprovação do plano.” Op. cit. p. 292.     
499

 In Falência e recuperação da empresa em crise. Comparação com as Posições do Direito Europeu. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2008. p. 231. 
500

 Op. cit., p. 234. 
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   Para demonstrar que a imposição da vontade da maioria sobre o da 

minoria não é suficiente para afastar a natureza contratual do plano, podemos nos valer das 

lições de Robert Joseph Pothier
501

, Modesto Carvalhosa
502

 e Túlio Ascarelli
503

.   

   Para o primeiro a obrigação que nasce das convenções, é o direito 

que delas resulta, sendo formadas pelo consenso, e pelo concurso das vontades das partes, 

não podendo obrigar um terceiro, nem dar direito a terceiro, cuja vontade não concorre 

para formar a convenção.  

   Porém, apesar de suas ponderações quanto aos terceiros, ele ressalta 

que pode se opôr ao seu fundamento os contratos das inducias
504

, sendo possível 

subentender e suprir a vontade oposta à da maioria visando o bem comum.  

   Modesto Carvalhosa reitera que o conceito de parte não diz respeito 

unicamente àquele que manifestou formalmente sua vontade no negócio, mas relaciona-se, 

basicamente, com o titular do interesse coletivo
505

.  

   Segundo ele, é o caso típico do interesse da companhia na execução 

do acordo de controle na qual a sociedade está vinculada ao acordo de controle tanto 

quanto as partes que formalmente o instituíram e o subscreveram. Isto porque o negócio 

                                                           
501

 POTHIER, Robert Joseph. Tradução de José Homem Corrêa Telles. Tratado das obrigações pessoaes e 

recíprocas nos pactos, contractos, convenções, etc. Tomo I. Rio de Janeiro: Garnier, 1906. p. 59-61. 
502

 CARVALHOSA, Modesto. Acordo de acionistas: homenagem a Celso Barbi Filho. São Paulo: Saraiva. 2011.  
503

 ASCARELLI, Tullio. Problemas das Sociedades Anonimas e Direito Comparado. São Paulo: Saraiva & 

Cia Livraria Acadêmica. 1945. p. 275-332. 
504

 Conforme seu ensinamento: “Quando um devedor se sente fora do estado de pagar suas dívidas, faz uma 

convenção com os três quartos dos seus credores, (o que se estima, non pro numero personarum, sed pro 

cumulo debití), e esta concordata que contém espéras, e perdão de parte das dívidas áquelle devedor, pode ser 

opposta contra os outros credores, que não forão parte na concordata, salvos os seus direitos de hypotheca, ou 

preferência priviligiada. (...) Entretanto isto não é propriamente uma excepção do nosso principio; porque não 

é a convenção feita pelos três quartos dos credores a que obriga per se, e por sua virtude propia os outros 

credores, que não forãopartes, a fazerem os perdões concordados: esta convenção não serve senão de fazer 

conhecer ao Juiz, que é do interesse commum dos credores o ser executada por todos esta convenção. Sendo 

de presumir que este grande numero de credores não conviria em conceder aquelle perdão, se não fosse 

interesse commum de todos, o Juiz condemna a accederem á convenção, e concerem ao devedor a espera e 

perdão convencionado. A equidade é a que fórma esta obrigação, e os contrange a estarem pela concordata; 

porque contra a equidade sería, que o rigor dos discordantes embaraçasse a vantagem commum dos credores. 

(...) O nosso principio, que as convenções não têm effeito senão entre os contrahentes, soffre uma espécie de 

excepcao a respeito dos fiadores: porque as convenções que entrevem entre os credores e o devedor principal, 

aproveitao aos fiadores, ainda que estes não fosse partes, e lhes adquirem o mesmo direito contra o credor, 

como adquirem ao devedor principal.”  Op. cit. p. 60-61. 
505

 Op. cit. p. 77. 
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jurídico do acordo de controle produz efeitos perante todos os que nele são titulares do 

interesse envolvido. 

   Esclarece que a companhia também tem obrigação de fazer 

prevalecer junto aos órgãos sociais a vontade majoritária da comunhão, concluindo-se daí, 

que os acordos de controle são contratos sociais, na medida que o vínculo entre os 

pactuantes e a companhia produz um interesse substancial com respeito a esta última.    

   Quanto à Tulio Ascarelli, em sua obra Problemas das Sociedades 

Anônimas e Direito Comparado ,  ao analisar a natureza jurídica da sociedade, conclui que 

o voto em assembléia e a adesão a um contrato de sociedade comercial são categorias de 

contratos. Critica a doutrina que vê nestas situações um ato complexo. Para ele, esta teoria 

não consegue justificar os direitos da sociedade com os sócios, ou aqueles dos sócios para 

com a sociedade
506

.  

   O autor critica igualmente a doutrina que vê na constituição da 

sociedade ou um negócio jurídico, que seria, ao mesmo tempo, contrato enquanto se 

encaram as relações entre sócios – e ato unilateral (de todos os sócios) – enquanto se 

encaram as relações para com os terceiros; ou dois atos simultâneos (um contrato e um ato 

unilateral).   

   Para ele é inaceitável atribuir a um ato único, simultaneamente, duas 

naturezas diversas e contraditórias (como a do ato unilateral e a do contrato), ou de 

postular, ao lado do contrato de sociedade, uma declaração dos sócios aos terceiros, que, ao 

contrário, é, na realidade, o próprio contrato de sociedade. Diante das críticas por ele 

expostas, termina por concluir que a constituição da sociedade é contrato
507-508

.  

                                                           
506

 Vide nota 12 na qual Tulio Ascarelli  explica que na constituição da sociedade há a unificação de vários 

interesses individuais num interesse comum com contrastes de interesses, havendo, portanto, um contrato e 

não um ato complexo ou coletivo. Op. cit. p. 279-280 
507

 Op. cit. p. 283-284. 
508

 Enzo Roppo também considera que a empresa tem natureza contratual: “(...) hoje a forma 

economicamente mais significativa de desenvolvimento das actividades empresariais é a do seu exercício, 

não já individual, mas colectivo, quer dizer, a forma da sociedade: hoje as empresas mais importantes não são 

empresas singulares (...), mas são empresas societárias, são sociedades (por acções, em nome colectivo, em 

comandita, etc.). A sociedade é, por isso, um instrumento indispensável à actividade da empresa, é a sua 

forma jurídica predominante: mas a sociedade mais não é que um contrato.” In O Contrato. Tradução de Ana 

Coimbra e M. Januário C. Gomes. Coimbra: Editora Almedina. 2009. p. 67. 
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   Analisa que no contrato de sociedade e demais contratos plurilaterais 

é possível a participação de mais de duas partes, na qual todos são titulares de direitos e 

obrigações. Explica que a pluralidade corresponde a circunstância de que os interesses 

contrastantes das várias partes devem ser unificados por meio de uma finalidade comum; 

os contratos plurilateriais aparecem como contratos com comunhão de fim
509

.   

   Neste sentido, não há como discodar com a posição de Vera Helena 

de Mello Franco e Rachel Sztajn que consideram o plano um negócio de cooperação, que 

assemelha-se ao contrato plurilateral.  

    Da mesma forma, o contrato coletivo
510

 se caracteriza pela vontade 

suprapessoal, na qual se reconhece a existência de uma pessoa de direito, dotada de 

vontade própria, manifestada por meio do órgão que reúne os participantes e do qual deflui 

a vontade do ente associativo
511

.  

    Quanto aos efeitos do contrato perante terceiros, nao há mais dúvidas 

que o terceiro está obrigado a cumprir o conteúdo do contrato entre partes e, neste sentido, 

deve estar protegido a partir da noção preliminar de função social
512

.  

   Conforme descreve Luciano de Camargo Penteado a partir do 

momento que terceiro recebe obrigação decorrrente de um contrato (no caso o plano de 

recuperação), nao existirá outro remédio que nao tratá-lo como parte, tornando-se obrigado 

                                                           
509

 Cada uma das partes obriga-se, de fato, para com todas as outras, e para com todas as outras adquire 

direitos; é natural, portanto, coordená-los, todos, em torno de um fim, de um escopo comum. Op. cit. p. 292.  
510

 Conforme Waldemar Martins Ferreira o fenômeno do direito individual contrapondo-se 

predominantemente ao direito coletivo se justifica pelo contrato coletivo. Segundo seus ensinamentos: “ 

Constituem coletividade os credores, que na falência se habilitam, ou no processo da concordata preventiva. 

Une-os a comunidade de interesses, resultante de estado de fato, de origem econômica. Submetem-se todos 

ao império do princípio igualitário, que os sujeita ao mesmo tratamento e lhes outorga idênticos direitos. (...) 

Não são os credores em maioria, uti singuli, que se ajustam na concordata com o devedor em iminência de 

falir, afim de prevenir a quebra, ou para pôr termo à declarada, senão quanto baste para formar-se a maioria 

legal, Obtida esta, as vontades individuais se transfundem na coletiva e o contrato coletivo se celebra, 

tornando-se mercê do decreto judicial, que o homologa, obrigatório para todos os credores, aderentes ou 

dissidentes, presentes ou ausentes, habilitados ou não.” Op. cit. p. 290-291.      
511

 Conforme VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Op. cit. p. 71.  
512

 Vera Helena de Mello Franco. In Teoria Geral do Contrato. p. 109-10. 
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a respeitar seu conteúdo
513

. E, como parte, deverá ser protegido através de uma superação 

do próprio conceito de contrato, a partir da noção preliminar de função social
514

.   

   Este é o motivo do artigo 56 da LRF dispor que o plano de 

recuperação judicial poderá sofrer alterações na assembléia-geral, desde que haja 

expressa concordância do devedor e em termos que não impliquem diminuição dos 

direitos exclusivamente dos credores ausentes.  

  Portanto, concluí-se que a natureza da recuperação judicial é 

contratual, assemelhando-se ao contrato plurilateral em virtude de ser negócio de 

cooperação entre o devedor e seus credores
515

.   

 

8.2. Da Recuperação Extrajudicial 

    

 Em que pese o caráter negocial da recuperação extrajudicial, o fato 

do plano tornar-se impostivo para todos os credores, quando aprovado pela maioria 

indicada no artigo 163 da lei, admite a oposição dos credores que não o aceitaram.  

   A possibilidade de imposição dos efeitos do acordo entre o devedor e 

a maioria absoluta dos credores àqueles que a ele aderiram, bem como a de impugnação, 

coloca em dúvida a natureza contratual da recuperação extrajudicial.  

    Indaga-se, neste ponto, em que medida é acordo de vontades e até 

que ponto é prestação jurisprudencial. Porém, nota-se da maioria dos autores, a convicção 

de que a natureza da recuperação extrajudicial é contratual, constituindo o plano de 

recuperação extrajudicial um contrato.  

                                                           
513

 In Efeitos Contratuais perante Terceiros. Tese apresentada à Banca Examinadora da Faculdade de Direito 

da Universidade de São Paulo, como exigência parcial para a obtenção do título de Doutor em Direito Civil, 

sob a orientação do Professor Titular Antonio Junqueira de Azevedo. 2006. p. 203-204.  
514

 Op. e loc. cit. 
515

 Vale ressaltar que o plano especial de recuperação judicial para micro empresas e empresas de pequeno 

porte não tem natureza contratual, pois, conforme artigo 72 da LRE, a realização de assembléia-geral de 

credores é dispensada, cabendo ao juiz conceder a recuperação judicial se atendidas as demais exigências da 

lei. Sua natureza é processual por ser regulada pela lei e sujeita unicamente à decisão da autoridade judicial. 
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  Para Mauro R. Penteado a qualificação jurídica da recuperação 

extrajudicial como negócio jurídico privado aparentemente é de mais simples sustentação, 

à vista do disposto no art. 167, que alude a outras modalidades de acordo extrajudicial, de 

que trata o Capítulo VI da Lei, em que o citado dispositivo se acha inscrito, também é 

negócio jurídico privado.
516

   

 Conforme suas conclusões, mesmo com a designação legal do 

instituto inadequada
517

 e com a intervenção judicial acentuada e extensiva
518

, Mauro R. 

Penteado não afastada a natureza negocial da recuperação extrajudicial
519

.  

  Francisco Satiro de Souza Jr. expõe que o plano de recuperação 

extrajudicial constitui um contrato solene, com caráter de cooperação
520

. 

   Existem ainda aqueles que entendem que a recuperação extrajudicial 

é procedimento especial de jurisdição voluntária, como Paulo Sérgio Restiffe.
521

  

                                                           
516

 Op. cit. p. 85.  
517

 Ele entende que a designação legal do instituto de recuperação extrajudicial é inadequada, pois 

“recuperação somente será efetivamente “extrajudicial” na hipótese, pouco provável e até inimaginável, por 

ora, na prática, de não ser apresentado pedido de homologação do plano, em juízo – o que pouco ou nada 

interessará aos seus credores, que, sem essa intervenção do Judiciário deixarão de contar com o poderoso 

instrumento que a lei lhes coloca à disposição, ou seja, a equiparação da sentença de homologação do plano a 

titulo executivo judicial (art. 161, Parágrafo 6
o
).” Op. e loc. cit.  

518
 Conforme a seguinte passagem: “Nessas duas modalidades, tratadas unitariamente no art. 164, embora de 

espécies diversas, como “plano de recuperação extrajudicial previsto nos arts. 162 e 163”, a intervenção 

judicial é acentuada e extensiva, pois não há nos procedimentos a constituição de Assembléia-Geral e Comitê 

de Credores, nem nomeação de administrador judicial, cabendo ao magistrado, dentre outras providências, 

convocar os credores (art. 164, caput), receber, mandar processar e decidir sobre as impugnações 

apresentadas, verificar a existência de fundamentos para a ação revocatória de que trata o art. 130, examinar 

se há simulação de créditos ou vicio de representação dos credores que subscreverem o plano – somente 

então podendo decidir, no prazo de 5 dias – notoriamente irreal – se homologa ou não o Plano (art. 164, 

parágrafos 5
o
 e 6

o
), E cabe não olvidar que por cuidar a ação de que trata o art. 130 de matéria de ordem 

pública, ou pelos próprios objetivos da recuperação judicial e da falência (arts. 47 e 75), o Ministério Público 

também detém legitimidade para propô-la (art. 132), o que autoriza o juiz, segundo as circunstâncias, a pedir 

a prévia manifestação de representante daquela instituição, antes de proferir tão relevante decisão, inclusive 

no caso de serem apresentadas impugnações com base no art. 94, III (art. 164, Parágrafo 3
o
, I), pois nestas 

podem estar embutidos crimes falimentares. Nem por isso, entretanto, fica afastada a natureza negocial de 

tais procedimentos (...)”. Op. e loc. cit.       
519

 Op. cit. p. 86. 
520

 Solene porque, para que surta os efeitos da recuperação extrajudicial, deve revestir-se de forma escrita e 

demanda homologação judicial. In Comentários à Lei de recuperação de empresas e falência : Lei 

11.101/2005, coordenação Francisco Satiro de Souza Junior, Antonio Sérgio A. de Moraes Pitombo. – São 

Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 514.  
521

 Segundo seu entendimento, a recuperação extrajudicial, em que pese caracterizar-se por negócio jurídico 

bilateral, diferencia-se das demais modalidades de acordos privativos entre devedor e seus credores, ante a 

possibilidade de sua homologação judicial. Com a intervenção estatal por meio da homologação judicial de 

acordo privado entre devedor e credores, cumpridos os requisitos legais exigidos, denota sua natureza de 
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  Já Rachel Sztajn define como um negócio de cooperação, de 

repactação na divisão dos riscos, que, em alguma medida, se assemelha aos negócios 

plurilaterais
522

.  

   Forçoso concluir que a interpretação mais acertada é a que define 

recuperação extrajudicial como negócio jurídico de direito privado, negócio de cooperação, 

pois a imposição da vontade da maioria sobre o da minoria e a intervenção do magistrado 

não são suficientes para retirar do plano seu caráter contratual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                
procedimento especial de jurisdição voluntária. In Recuperação de Empresas: de acordo com a Lei 11.101, 

de 09-02-2005. Barueri,SP : Manole, 2008, p. 372-373. 
522

 Rachel Sztajn, Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência, coordenação Paulo F.C. Salles 

de Toledo, Carlos Henrique Abrão. São Paulo : Saraiva, 2005, p. 477.  
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9. CONCLUSÃO 

 

  Por meio do trabalho buscou-se analisar a natureza jurídica dos plano 

de recuperação, e se estes plano de recuperação podem ser considerados contratos 

incompletos, no sentido dos economistas. 

   Após análise minunciosa da doutrina, chegou-se a conclusão de ser o 

plano de recuperação, na visão dos economistas, um contrato incompleto, por, entre outros 

requisitos, portar variáveis não previstas. 

   Diante desta característica de incompletude, o trabalho analisou as 

possibilidades de renegociação do plano de recuperação, bem como soluções que podem 

ser usadas para diminuir a margem de manobra de condutas estratégicas por parte dos 

envolvidos (devedor e credores). 

 Ressaltou que a racionalidade dos envolvidos no processo de 

recuperação de empresas é limitada, pois as partes não conhecem todas as alternativas, 

havendo incertezas quanto aos eventos externos e impossibilidade de se calcular todas as 

conseqüências possíveis no decorrer de sua execução, aumentando os custos de transação. 

  Analisou a necessidade de cooperação entre devedor e credores no 

desenvolvimento do plano de recuperação, ressaltando que as decisões tomadas pelas 

partes podem e devem se guiar pelos ideais de transparência e boa governança, tornando-se 

necessário formatar uma sistemática jurídica de controle que acomode o interesse de todos, 

podendo ser entendida como governança corporativa. 

   Do ponto de vista econômico, restou demonstrado que a 

manutenção de empresas inviáveis poderá gerar externalidades como o custo de redução da 

disponibilidade de capital para outros negócios e a fuga de investidores para mercados 

mais eficientes.  

  Quanto a teoria dos jogos, sua aplicação possibilita o 

desenvolvimento da capacidade de raciocinar estrategicamente, permitindo a análise das 
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estratégias adotadas pelos credores e pelo devedor, o entendimento da formação de grupos 

dentro das classes de credores e os motivos das decisões tomadas nas assembléias gerais.  

 Ligado ao princípio da boa-fé objetiva e por se aplicar aos contratos 

cuja execução se protai no tempo, o trabalho analisou a possibilidade de se aplicar a 

improvisão nos planos de recuperação. Embora não haja qualquer menção na doutrina ou 

lei quanto ao seu uso, a interpretação mais acertada parece ser na direção de sua aplicação. 

  Para solucionar alguns problemas de incompletude, o trabalho 

analisou algumas soluções possíveis: a boa-fé objetiva, a cláusula arbitral, a governança 

corporativa e a cláusula hardship.  

   Desta análise, restou concluído que a boa-fé objetiva deve ser 

aplicada dentro de uma razoabilidade. As partes devem agir de forma transparente e 

diligente, e o juiz interpretar as decisões emanadas da assembléia geral de credores de 

maneira razoável, sem interpretar os princípios da boa-fé ou da função social de forma 

ampla e irrestrita. 

  Com relação a cláusula de arbitragem, o plano de recuperação 

extrajudicial poderá utilizar-se do intrumento para dirimir controvérsias. Através da 

aplicação das boas práticas de governança corporativa nos planos de recuperação de 

empresa, as partes poderão se guiar com base em maiores informações. 

  Em relação a cláusula hardship, desde que demonstrado que o não 

cumprimento do plano de recuperação extrajudicial se deu por motivos extraordinários e 

que a empresa é viável e eficiente, é possível sua aplicação com o objetivo de resguardar 

os interesses econômicos e sociais de viabilização da atividade econômica.  

  O trabalho analisou as estratégias adotadas pelo devedor e credores e 

o papel do juiz na aplicação da lei através do instrumento do cram down, que demonstrou-

se insuficiente para superar todos os conflitos existentes.  

  Diante de sua insuficiência, os juízes devem buscar a interpretação 

das normas que regulam a recuperação judicial com o intuito de viabilizar a empresa 

eficiente, que cumpra com sua função social. Se a empresa demonstrar não ser viável, o 

juiz deverá buscar a satisfação dos credores.   
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  Por último, o trabalho analisou a natureza jurídica da recuperação 

judicial e extrajudicial, concluindo que  ambas possuem características de contrato. A 

imposição da vontade da maioria sobre o da minoria e a intervenção do judiciário não 

foram suficientes para retirar dos planos está característica contratual. 

   Inclusive, a partir do momento que a  recuperação é qualificada 

como negócio jurídico, torna-se possível submetê-la ao princípio da boa-fé e demais 

mecanismos ora analisados para suprimir eventuais conflitos e incompletudes que venham 

a surgir na execução do plano de recuperação da empresa em crise. 
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