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RESUMO 

 

A Lei nº. 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, alterou significativamente o regime 

jurídico da insolvência da empresa, atribuindo nova importância aos credores: de meros 

espectadores passaram à condição de protagonistas do processo concursal, com a 

prerrogativa de decidir a solução a ser dada à crise do devedor comum (seja pela via da 

recuperação, seja pela da falência).  

A vontade coletiva dos credores passa a ser determinada no âmbito da Assembleia-

Geral de Credores, órgão caído em desuso na vigência do Decreto-Lei nº 7.661/45, mas 

que desempenha, no regime atual, funções de extremada importância.  

No processo da recuperação judicial, cabe à Assembleia-Geral de Credores 

deliberar sobre a aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação apresentado 

pelo devedor, a constituição do Comitê de Credores, o pedido de desistência do devedor, a 

escolha do gestor judicial, bem como sobre quaisquer outras matérias que possam afetar os 

interesses dos credores. Já no âmbito da falência, incumbe-lhe, principalmente, decidir 

sobre a forma de liquidação dos ativos do devedor, a fim de maximizar o seu valor e 

conferir celeridade e eficiência ao processo.  

Por opção legislativa, não competirá ao Judiciário julgar a viabilidade econômica 

da empresa em crise ou decidir sobre a conveniência da recuperação ou da falência (isso é 

papel dos credores). A importância do juiz, nesse contexto, passa a ser outra, sobretudo 

para garantir que a negociação do devedor com os credores (e entre os próprios credores) 

seja conduzida de acordo com as formalidades e os princípios da lei, de modo a conferir 

legitimidade às deliberações tomadas. Além disso, caberá ao juiz tentar prevenir e, se 

necessário, reprimir o abuso pelo devedor e pelos credores das prerrogativas e direitos que 

lhes foram conferidos.  

Em linhas gerais, serão essas as matérias versadas nesta dissertação, que se propõe 

a analisar a situação jurídica dos credores e a sistemática da Assembleia-Geral, com 

algumas considerações acerca do controle judicial em face do abuso do direito de voto. 

Palavras-chave: Falência, Recuperação judicial, Assembleia-Geral de Credores. 
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ABSTRACT 

 

Law no. 11.101, dated February 9, 2005, significantly changed the legal system of 

company’s insolvency, giving new importance to the creditors: from spectators in the past, 

they became protagonists of the insolvency process, with the prerogative to decide about 

the solution to be given to the common debtor crisis (either through reorganization or 

bankruptcy). 

The creditor’s collective will shall now be determined under the General Meeting 

of Creditors, organ fallen into disuse during the rule of Decree-Law no. 7.661/45, but that 

now plays, in the current system, functions of extreme importance. 

In the reorganization process, it is up to the General Meeting of Creditors to decide 

on the approval, rejection or modification of the plan submitted by the debtor, the 

constitution of the Creditors Committee, the waiver request of the debtor, the choice of a 

judicial manager, as well as on any other matters that may affect the interests of creditors. 

On the other hand, regarding to bankruptcy, the General Meeting of Creditors must, above 

all, decide how to liquidate the debtor's assets, in order to maximize their value and give 

speed and efficiency to the process. 

Due to legislative choice, it will not compete to the Courts to judge the economic 

viability of the company in crisis or to rule on the convenience of reorganization or 

bankruptcy (this is the role of the creditors). The importance of the judge in this context is 

now different, mainly to ensure that the negotiation between creditors and debtor (and 

among the creditors) is conducted in accordance with the procedures and principles of law, 

in order to give legitimacy to the resolution taken. Furthermore, it will be up to the judge to 

try to prevent and, if necessary, restrain the abuse, by debtor and creditors, of the rights and 

privileges conferred to them. 

In general, these are the matters that will be versed in this thesis, which proposes to 

analyze the legal status of creditors and the systematics of the General Meeting, with some 

considerations on judicial review of the abuse of the right to vote. 

Keywords: Bankruptcy, Judicial reorganization, General Meeting of Creditors. 
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CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO 

 

1. Papel dos credores no novo regime concursal brasileiro  

A Lei nº. 11.101, de 9 de fevereiro de 2005 (LRF), estabeleceu novo regime 

jurídico para a falência e para a recuperação de empresas em crise, retomando – ainda que 

com diferenças significativas – sistema que vigorou no Brasil na primeira metade do 

século XX1 e que é hodiernamente adotado por algumas das principais economias 

mundiais. 

Segundo esse sistema, faculta-se aos credores participar de importantes 

decisões que envolvem a empresa em crise, seja para permitir a recuperação do devedor, 

determinar a forma de liquidação dos seus bens, ou ainda para resolver qualquer outra 

matéria que possa afetar os interesses que tiverem. Algo muito diferente do que havia no 

regime do Decreto-Lei nº. 7.661, de 21 de junho de 1945, em que a vontade dos credores 

tinha pouca ou nenhuma relevância, sobretudo para o deferimento da concordata 

preventiva2, atualmente extinta3.   

Agora o futuro da empresa em crise sujeita-se à vontade dos credores, a ser 

definida, salvo nos casos de dispensa legal, no âmbito da Assembleia-Geral de Credores, 

objeto central do presente estudo.  

������������������������������������
1 Cf. MAURO RODRIGUES PENTEADO. In: SOUZA JUNIOR, Francisco Satiro; e PITOMBO, Antonio Sergio 
A. de Moraes (Coords.). Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência. S. Paulo: RT, 2005, p. 
56 e 61-65.   
2 Na vigência do Decreto nº. 7.661/45, a concessão da concordata dependia apenas do preenchimento de 
certos requisitos contábeis e outros de natureza pessoal do devedor, podendo ser deferida mesmo contra a 
vontade dos credores, conforme ressalta FÁBIO KONDER COMPARATO: “... a atual Lei de Falências introduziu, 
pela primeira vez ao que parece na legislação universal, a ação de concordata, que pode ser julgada 
procedente pelo magistrado sem, e até mesmo contra, a vontade manifesta dos credores, o que provocou as 
iras de Waldemar Ferreira (“concordata fascista”).” (Aspectos jurídicos da macro-empresa. São Paulo: RT, 
1970, p. 99).  
3 Ressalvada a aplicação da norma de direito intertemporal disposta no art. 192 da Lei nº 11.101/2005: “Esta 
Lei não se aplica aos processos de falência ou de concordata ajuizados anteriormente ao início de sua 
vigência, que serão concluídos nos termos do Decreto-Lei no 7.661, de 21 de junho de 1945.” 
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Instituto de pouca utilidade4 e caído em desuso na vigência do Decreto-Lei nº. 

7.661/45, a Assembleia-Geral de Credores passa a desempenhar, no regime vigente, 

funções de extremada importância, tanto no processo da recuperação judicial (alternativa 

criada pela lei para o devedor em crise) quanto no da falência.  

Conforme o art. 35, I, da LRF, cabe à Assembleia-Geral de Credores deliberar, 

na recuperação judicial, sobre a aprovação, rejeição ou modificação do plano de 

recuperação apresentado pelo devedor, a constituição do Comitê de Credores, o pedido de 

desistência do devedor, a escolha do gestor judicial, bem como sobre quaisquer outras 

matérias que possam afetar os interesses dos credores.  

Já no âmbito da falência, incumbe à Assembleia-Geral de Credores decidir, 

principalmente, sobre a forma de liquidação dos ativos do devedor, a fim de maximizar-

lhes o valor e conferir celeridade e eficiência a esse processo (LRF, art. 35, II, “c”).  

Nota-se, pois, a enorme importância que a nova lei atribuiu aos credores: de 

meros espectadores passaram à condição de protagonistas do processo concursal5, 

determinando, conforme os seus interesses, a solução para a crise do devedor comum (seja 

pela via da recuperação, seja pela da falência).  

Engana-se, porém, quem pensa que esse sistema (de relegar aos credores a 

decisão sobre o futuro do devedor) constitui novidade para o direito brasileiro. Na verdade, 

era essa a tração do direito brasileiro, só abandonada com a edição do Decreto-Lei nº 

7.661, em 1945.  

������������������������������������
4 Cf. JORGE LOBO, “a revogada Lei de Quebras praticamente baniu a assembléia geral de credores no 
processo de falência, mantendo-a apenas nos raros casos dos arts. 122 e 123, § 3º”. (In: TOLEDO, Paulo 
Campos Salles de; e ABRÃO, Carlos Henrique (coords.). Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e 
Falência. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 85). Os casos dos arts. 122 e 123 do Decreto nº. 7.661/45 permitiam a 
convocação da Assembléia de Credores apenas para deliberar sobre a forma de liquidação do ativo, o que 
quase nunca ocorria, especialmente porque a fase de liquidação era relegada para o final do processo 
falimentar, após o relatório do síndico. A esta altura, boa parte dos bens do devedor – especialmente aqueles 
empregados em processos produtivos - já estava deteriorada, defasada tecnologicamente, ou simplesmente 
desvalorizada, desestimulando qualquer outra forma de alienação que não a venda em leilão judicial. 
5 Eis aí mais uma expressão daquilo que FÁBIO KONDER COMPARATO chamou de “dualismo pendular” do 
direito concursal brasileiro: “Em nosso país, a legislação falimentar tem seguido um ritmo nitidamente 
pendular: protege-se alternadamente o insolvente, ou os seus credores, ao sabor da conjuntura econômica e 
da filosofia política do momento.” (Aspectos jurídicos...Op. cit., p. 98). 
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À semelhança do que ocorre com a Lei nº 11.101/2005, todos os diplomas 

falimentares anteriores ao referido decreto estabeleciam a realização de algum tipo de 

reunião entre os credores para deliberar sobre as alternativas à quebra do devedor, 

podendo-se neles identificar as origens da “Assembleia-Geral de Credores” no direito 

brasileiro. 

Daí a importância de conhecer e estudar esses diplomas, para mais bem 

compreender a atual sistemática da assembleia e os problemas que ela encerra. 

2. A evolução do direito concursal brasileiro e a Assembleia-Geral de Credores 

 

Colhendo influências do direito romano (sobretudo da missio in bona, da 

bonorum venditio e da bonorum cessio)6, o direito falimentar teria se desenvolvido na 

Idade Média como processo de execução coletiva dos bens do devedor insolvente, com 

fortes traços penais. Em síntese, a falência era vista como delito e o falido como 

criminoso7.  

Durante séculos, o principal objetivo do direito falimentar foi o de tornar mais 

célere, seguro e eficiente o procedimento de liquidação dos bens do devedor, não se 

cogitando da preservação da empresa. Esta só seria uma preocupação do período posterior 

à 1ª Guerra Mundial, marcado por grave crise do setor industrial8. 

A partir de então, passou a ser reconhecida a importância das empresas para o 

desenvolvimento econômico e social das nações, observando-se que, além de gerar riqueza 

para os seus titulares, elas contribuíam de modo significativo para o incremento da 

������������������������������������
6 A missio in bona consistia no desapossamento dos bens do devedor em razão de sua fuga ou banimento, os 
quais eram custodiados pelo credor, para posterior venda, sob a ordem e controle do magistrado (bonorum 
venditio). A bonorum cessio, por sua vez, era procedimento destinado ao “devedor infeliz, cuja 
impossibilidade de pagar não advinha de truculência ou improbidade, mas do infortúnio em seus negócios”. 
Em síntese, permitia que “o devedor insolvente, sem culpa, abandonasse seu patrimônio aos credores, para 
saldar suas dívidas”, sendo esta a origem da concordata preventiva da falência, na Idade Média. (Cf. RUBENS 

REQUIÃO. Curso de Direito Falimentar. São Paulo: Saraiva, 1980, v. 1, p. 8). 
7 Ao ponto de, na França, o falido ser obrigado a “usar o boné verde dos forçados, a fim de que não se 
tornasse esquecido”. SAMPAIO DE LACERDA relata que vestígios dessa prática podem ser observados nas 
fábulas de LA FONTAINE e nas sátiras de BOILEAU (Manual de Direito Falimentar. Rio de Janeiro: Freitas 
Bastos, 1972, p. 29). 
8 Cf. NELSON ABRÃO. Curso de Direito Falimentar. São Paulo: Leud, 1997, p. 32. 
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produção, geração de empregos, recolhimento de impostos etc. Constatou-se, pois, que a 

empresa desempenha relevante função social, merecendo, por isso, ser preservada.  

Datam dessa época as primeiras leis destinadas a obstar a falência e preservar a 

empresa, como, por exemplo, a lei espanhola de 26.7.1942 (que concedia ao devedor 

dilação de prazo para o cumprimento de suas obrigações), o Vergleichsordnung alemão de 

1935 e o Chandler Act norte-americano, de 1938 (que previam a celebração de “acordos 

preventivos”). Conforme classificação proposta por NELSON ABRÃO, essas leis marcam a 

segunda fase do direito falimentar9.  

No Brasil, ao menos desde a edição do Código Comercial, em 1850, existem 

instrumentos legais para evitar-se a quebra10. Até a edição do Decreto nº. 7.661/45, porém, 

todos eles dependiam da concordância de determinado percentual dos credores, quase 

sempre manifestada em algum tipo de assembleia.  

2.1. Código Comercial de 1850 

Pode-se afirmar que o Código Comercial de 1850 (Lei nº 556, de 25-06-

1850)11 inaugurou a primeira fase histórica da falência no direito brasileiro12, antes inserta 

em verdadeiro “caos legislativo”13.  

������������������������������������
9 Idem, p. 32. 
10 CARVALHO DE MENDONÇA conta que, antes da edição do Código Comercial de 1850, vigorou no Brasil a 
legislação portuguesa sobre quebras, que sofreu “profundas modificações, desde que a lei de 30 de outubro 
de 1823 mandou observar a de 18 de agosto de 1769, que determinava se guardassem nos negócios mercantis 
e marítimos, como subsidiárias, as leis das nações civilizadas da Europa. As disposições do Código 
Comercial francês eram preferidas às das leis portuguesas, para regularem e decidirem todas as questões 
originadas das falências” (Tratado de Direito Comercial brasileiro. 5 ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1954, 
v. 7, p. 62). Para uma exposição detalhada sobre a legislação falimentar anterior ao Código Comercial de 
1850, confira-se ADRIANA VALÉRIA PUGLIESI GARDINO. A evolução do tratamento jurídico da empresa em 
crise. Dissertação de mestrado. São Paulo: Faculdade de Direito da USP, 2006. 
11 Cf. TRAJANO DE MIRANDA VALVERDE, “no seu percurso até a República, foi o Código Imperial sofrendo 
algumas alterações, provocadas quase totalmente por situações urgentes a resolver. Dão disso testemunho os 
decretos 3.308 e 3.309, de 1864, revogados pelo de n. 3.516, de 30 de setembro de 1865. O decreto de n. 
3.065, de 6 de Maio de 1882, modificou os artigos 844 e 845 do Código, e instituiu a concordata por 
abandono” (A fallencia. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1931, p. 25). 
12 Cf. TRAJANO DE MIRANDA VALVERDE. A fallencia. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1931, p. 25.   
13 Cf. PAULO M. DE LACERDA. Da fallencia no direito brasileiro. São Paulo: Editora Nacional, p. 7. 
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Como forma de evitar a quebra, previa a moratória e a concordata, ambas 

subordinadas à concordância dos credores, que deviam manifestá-la em reunião 

especialmente designada, à semelhança do que ocorre no regime da atual lei falimentar.   

A moratória – de no máximo 3 (três) anos – podia ser requerida pelo 

comerciante que provasse�ter ficado impossibilitado de satisfazer de pronto as obrigações 

contraídas em razão de acidentes extraordinários imprevistos, ou de força maior, mas 

possuindo fundos bastantes para pagar integralmente a todos os seus credores, mediante 

alguma espera (art. 898). 

Cabia ao Tribunal do Comércio decidir sobre o pedido de moratória, mas esta 

só poderia ser concedida mediante a concordância da maioria dos credores em número, 

representantes de pelo menos dois terços da totalidade das dívidas sujeitas aos efeitos da 

moratória (apenas créditos quirografários). A vontade dos credores era conhecida em 

sessão especialmente convocada pelo Tribunal, na forma do art. 900.  

A concordata, por sua vez, consistia em acordo oferecido pelo devedor aos seus 

credores (art. 842), que se aprovado fazia suspender os efeitos da sentença de quebra 

(cuidava-se, pois, de uma concordata “suspensiva”, não preventiva). A apreciação desse 

acordo fazia-se em reunião dos credores presidida pelo juiz comissário (escolhido entre os 

Deputados comerciantes integrantes do Tribunal do Comércio).  

A sistemática prevista no Código Comercial para essas reuniões de credores era 

complexa, lenta e dispendiosa14, valendo destacar a existência de reuniões prévias à 

deliberação da concordata para definirem-se os credores admitidos à votação (arts. 845 e 

846). Em determinados casos de contestação, o Código previa até o adiamento da 

deliberação sobre a concordata para que antes se decidisse se determinado credor poderia 

ou não votar (arts. 846, p.u., e 847).  

 

������������������������������������
14 “Com efeito, o nosso processo das falências, lento, complicado e dispendioso, importa sempre a ruína do 
falido e o sacrifício do credor. Uma dolorosa experiência tem demonstrado que os credores, apesar das 
fraudes de que são vítimas, descoroçoados do resultado, abstem-se desses processos eternos, e querem antes 
aceitar concordatas, as mais ruinosas e ridículas.” (CARVALHO DE MENDONÇA. Das fallencias e dos meios 
preventivos de sua declaração. São Paulo: Typografia Brazil de Carlos Gerke & Cia., 1899, v. 1, p. 7).   
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Finalmente, uma vez definidos os créditos admitidos à votação, passava-se à 

deliberação do projeto de concordata apresentado pelo devedor, considerando-se aprovado 

mediante o voto favorável da maioria dos credores em número, representantes de pelo 

menos dois terços da totalidade das dívidas sujeitas aos efeitos da concordata (art. 847). 

Uma vez concedida, a concordata obrigava todos os credores15, mesmo aqueles dissidentes 

da deliberação que a aprovou (art. 852). 

Essa mesma sistemática também era empregada para a deliberação do chamado 

“contrato de união” (art. 847), mediante o qual, à falta de proposta de concordata pelo 

devedor, os credores poderiam definir a forma de liquidação dos seus ativos.   

2.2. Decreto nº 917, de 1890 

Revogando a terceira parte do Código Comercial de 1850, o Decreto 917, de 

24 de outubro de 1890, também previa concessão de moratória ao devedor, aplicável 

somente às dívidas quirografárias, mediante o cumprimento de exigências parecidas com 

as do diploma anterior (arts. 107 e 116). O prazo máximo da moratória era de apenas um 

ano, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, caso o credor tivesse 

pagado pelo menos 50% do principal (arts. 112 e 119). 

O mesmo decreto previa ainda outras formas de prevenir a falência, como o 

acordo extrajudicial com os credores (art. 120), a concordata preventiva (art. 130) e a 

cessão de bens (art. 131). À exceção desta última, todas as demais (inclusive a moratória) 

ficavam sujeitas à aprovação dos credores, competindo ao juiz apenas homologar a decisão 

que tomassem em assembleia. Somente no tocante à cessão de bens, cabia ao juiz poder 

propriamente decisório, devendo rejeitá-la se verificasse má-fé do devedor (art. 135). 

O Decreto nº 917/1890 inaugurou a chamada “concordata preventiva”, que 

efetivamente obstava o decreto da falência e não somente suspendia os efeitos da quebra, 

como se dava no regime anterior (embora a concordata “suspensiva” ainda se fizesse 

presente no regime do Decreto nº 917/1890).  

������������������������������������
15 Exceção feita aos credores do domínio (art. 874), os privilegiados (art. 876) e os hipotecários (art. 879), 
conforme art. 852 do Código Comercial. 



23 

�

�

A concordata preventiva, quando realizada judicialmente, dependia da 

aprovação dos credores em assembleia, que deveria seguir, no que fosse cabível, a mesma 

sistemática prevista para a aprovação da concordata suspensiva (art. 130). A dinâmica 

dessa reunião, todavia, não era bem explicada pelo Decreto nº 917/1890, que basicamente 

se limitava a determinar que os credores deveriam ser convocados com pelo menos oito 

dias de antecedência, indicando-se em resumo os termos da proposta. 

Interessante observar que, a par da concordata judicial, o Decreto nº 917/1890 

também admitia – com o evidente propósito de agilizar, simplificar e reduzir custos – que o 

acordo do devedor com os credores fosse feito extrajudicialmente, mediante a 

concordância dos representantes de pelo menos três quartos da totalidade do passivo. 

Nessa hipótese, a petição de acordo deveria ser imediatamente (“sem demora”) submetida 

à homologação judicial (art. 120). 

Em caso de falência, o Decreto nº 917/1890 previa a reunião dos credores para 

aprovação da concordata suspensiva ou, se não houvesse proposta do devedor ou fosse ela 

rejeitada, para eleger dois ou mais síndicos e uma comissão fiscal de três membros, ficando 

instituído nesse caso o já referido “contrato de união”. Aos primeiros cabia proceder à 

liquidação definitiva da massa, enquanto que à comissão fiscal competia funções 

consultivas e deliberativas (art. 58), que incluíam a decisão sobre forma de liquidação dos 

ativos, a transação sobre as dívidas e negócios da massa até a venda de todo fundo de 

comércio para uma só pessoa, ainda que ao próprio falido (art. 60).  

2.3. Lei nº 859, de 1902  

O Decreto 917, de 24 de outubro de 1890, veio a ser revogado pela Lei nº 859, 

de 16 de agosto de 1902, previa apenas a concordata preventiva como forma de obstar a 

falência (art. 114), embora mantivesse a concordata suspensiva (art. 51).  

A concessão da concordata preventiva dependia da aceitação dos credores 

quirografários, variando o quórum de aprovação conforme fossem as condições do acordo 

oferecido pelo devedor (arts. 117 e 54). Desde que aprovado por três quartos dos credores, 

representantes de três quartos do valor somado dos créditos, o prazo para pagamento das 

dívidas poderia ser superior a 2 (dois) anos.  
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Não havia previsão, entretanto, de assembleia ou reunião para que os credores 

deliberassem sobre a concordata preventiva. Estes, uma vez intimados por carta e pela 

imprensa acerca da proposta de concordata, deveriam remeter ao juiz o seu voto (de 

aceitação ou recusa), por escrito, no prazo dez dias (art. 116), restringindo-se a realização 

de reunião para a deliberação da proposta da concordata suspensiva ou da forma de 

liquidação (art. 48). 

Curioso observar a preocupação da lei com os conluios fraudulentos entre 

credores e o devedor (art. 118), chegando a punir, com a perda do crédito, o credor que, nas 

deliberações sobre a concordata, transigisse com o seu voto para obter vantagem indevida 

para si (art. 62, parágrafo único). Paradoxalmente, essa mesma lei é historicamente 

conhecida pela quantidade de fraudes que ensejou16, notadamente pela forma de eleição do 

síndico provisório e da comissão fiscal, indicados pelas juntas comerciais17. 

2.4. Lei nº 2.024, de 1908 e Dec. nº 5.746, de 1929 

Editada com o propósito de acabar com as fraudes cometidas na égide da Lei nº 

859/1902, a Lei nº 2.024, de 17 de dezembro de 1908, elaborada por Carvalho de 

Mendonça, também facultava ao devedor pleitear concordata preventiva (art. 149), 

devendo fazê-lo por requerimento motivado do qual constasse a exposição do seu estado 

econômico, as garantias oferecidas para o pagamento de mais de 20% dos créditos 

quirografários, bem como as cláusulas e condições em que pretendia cumprir suas 

obrigações.  

Em assembleia presidida pelo juiz, os credores deliberavam sobre a proposta de 

concordata (art. 154, § 2º). Obtida aprovação unânime, o juiz homologava a concordata na 

própria assembleia. Porém, em havendo credores dissidentes, a concessão da concordata 

dependia da obtenção de certos quóruns de aprovação, que variavam conforme fossem as 

������������������������������������
16 “a Lei n. 859, de 16 de agosto de 1902, aboliu a moratória e a cessão de bens, conservando a concordata 
preventiva, mas regulamentou-a de modo a dar entrada à mais deslavada fraude. Não houve melhora ao 
estado de coisas, estabelecido no Dec. n. 917; ao contrário, talvez se tornasse mais fácil a obtenção de 
indecorosos conchavos, sob o nome de concordata preventiva”. (Carvalho de Mendonça. Tratado de Direito 
Comercial Brasileiro. São Paulo: Freitas Bastos, 1955, v. 8, p. 488). 
17 Cf. WALDEMAR FERREIRA. Instituições de direito comercial. São Paulo: Max Limonade, 1955, v. 5, p. 25. 
“O número de nomes [que poderiam ser indicados para o conselho fiscal] variaria com a importância das 
cidades: 40 seriam os do Distrito Federal, logo alcunhados de ‘os 40 ladrões’ e o síndico provisório de ‘Ali 
Babá’”. 
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condições de pagamento oferecidas pelo devedor (art. 106). Em nenhum caso o prazo para 

pagamento dos credores podia superar 2 (dois) anos (art. 106, § 1º).   

A Lei n 2.024/1908 continha um título especialmente dedicado à Assembleia-

Geral de Credores (arts. 100 a 102).  

Entre as suas disposições, destaca-se que a assembleia era presidida pelo juiz, a 

quem competia manter o respeito e a ordem nas discussões e deliberações e resolver de 

pronto as dúvidas suscitadas (art. 101). Além disso, a presença dos síndicos ou 

liquidatários era obrigatória (art. 101, § 3º).  

A assembleia podia ser convocada sempre que requerida por credores 

representando um quarto dos créditos admitidos na falência (art. 100, parágrafo único). As 

decisões eram tomadas por maioria, calculada sobre a importância dos créditos presentes. 

Havendo empate, prevalecia a decisão sufragada pela maioria de credores, representando a 

maioria dos créditos, salvo nas deliberações para as quais a lei exigisse maioria especial 

(art. 101, § 4º). 

Interessante notar as previsões legais constantes da 2.024/1908 que visava a 

organizar e dinamizar as assembleias, bem como a evitar expedientes protelatórios ou 

abusivos, que marcaram o regime anterior. A Lei n 2.024/1908 previa, por exemplo, que 

cada credor não poderia falar mais de 10 minutos sobre o assunto em discussão, salvo com 

o consentimento do juiz, e ainda assim depois de consultada a assembleia (art. 101, § 6º). 

Além disso, o credor que comparecesse depois de iniciados os trabalhos ficava impedido 

de rediscutir matéria vencida (art. 101, § 7º), sendo certo que a decisão dos presentes 

obrigava os ausentes (art. 100, § 2º). E se a resolução das questões afetas à assembleia não 

pudessem terminar no mesmo dia, o conclave deveria prosseguir nos dias seguintes, 

admitindo, no máximo, um adiamento por até três dias, cabendo aos credores comparecer 

independentemente de nova convocação (art. 101, § 8º). 

Deferia-se aos credores a competência para deliberarem sobre tudo quanto 

julgassem necessário aos interesses e defesa da massa. Todavia, a validade dessas 

deliberações encontrava limite na própria lei, sujeitando-se ao controle judicial. Competia 

ao juiz “vetar” as deliberações contrárias à lei, o que evidencia efetivo controle judicial 
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sobre a vontade manifestada pelos credores (art. 102, § 5º). Com esse mesmo propósito, 

admitia-se ainda que o representante do Ministério Público assistisse à assembleia, para 

que fizesse os requerimentos que reputasse a bem da justiça pública (art. 102, § 7º). Eis aí 

algo que se observa muito acentuadamente na evolução do regime concursal brasileiro: a 

preocupação cada vez mais presente de prevenir e combater as fraudes, especialmente no 

que diz despeito aos acordos entre credores e devedor. 

A Lei n 2.024/1908 vigeu por mais de 20 anos, tendo sido revogada pelo 

Decreto nº 5.746, de 9 de dezembro de 1929, que se propunha a simplificar o processo de 

concessão da concorda. Contudo, esse decreto pouco alterou a sistemática da concordata 

preventiva tal como regulada pela Lei nº 2.024/1908, destacando-se as reduções nos 

quóruns de aprovação pelos credores, conforme as condições de pagamento propostas pelo 

devedor (art. 106), e a exigência de garantias correspondentes a pelo menos 50% dos 

créditos sujeitos à concordata (art. 149). Quanto à assembleia de credores, manteve-se a 

mesma sistemática da lei anterior. 

2.5. Decreto-lei nº 7.661, de 1945  

O Decreto-lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945, promoveu profundas 

alterações no regime falimentar pátrio, rompendo com a tradição de cometer-se aos 

credores a decisão sobre a concessão da concordata preventiva18, que passou a ficar 

condicionada apenas ao cumprimento de certos requisitos objetivos (de ordem formal, 

econômica e ética) previstos na lei (arts. 140 e 156 a 160)19. 

������������������������������������
18 Conforme TRAJANO DE MIRANDA VALVERDE: “Desde o Código de 1850 até a lei vigente, exclusive, as 
seguintes regras se mantinham firmes: a) não pode haver concordata quando o falido ou devedor agiu com 
culpa ou fraude; b) para a validade da concordata é necessário que a proposta tenha sido apoiada por 
determinada maioria de credores e de créditos; c) é reconhecido aos dissidentes o direito de se oporem à 
homologação da concordata; d) a sua eficácia em relação a todos os interessados depende da sentença 
homologatória do juiz; e) com a homologação forma-se a concordata, que se torna obrigatória para todos os 
credores, salvo os privilegiados e os que têm garantia real; f) a concordata pode ser rescindida em 
determinados casos. Essas regras, certamente que nem sempre com a mesma amplitude através da nossa 
legislação, constituíam as colunas mestras nas quais se apoiava a construção jurídica da concordata, quer 
preventiva, quer suspensiva da falência. A lei vigente, porém, tomou outro rumo, cancelando a regra sob a 
letra b, pois que prescinde do consentimento dos credores para a concessão da concordata (Comentários à lei 
de falências. Rio de Janeiro: Forense, 1948, v. 2, p. 212). 
19 Cf. RUBENS REQUIÃO, “se o pedido [do devedor] estiver em termos, corretamente instruído como deve ser, 
o juiz determinará seja processada a concordata, proferindo despacho ordenatório”. Curso de Direito 
Falimentar...Op. cit., v. 2, p. 78. 
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O sistema até então vigente deixou de ser utilizado porque se entendeu, na 

época, que credores premidos por seus interesses particulares não tinham isenção suficiente 

para decidir se a empresa era recuperável ou não. Além disso, tantas e tão frequentes eram 

as fraudes que os próprios credores passaram a se desinteressar pela assembleia. 

Essa constatação, segundo ressalta MAURO RODRIGUES PENTEADO
20, constou 

da própria Exposição de Motivos do Decreto-Lei nº 7.661/45, subscrita pelo Ministro 

Alexandre Marcondes Machado:  

“No direito atual, a formação da concordata depende da livre 
manifestação dos credores, através de quórum 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. É peculiar ao instituto, no direito vigente, a 
imposição da deliberação da maioria sobre a vontade dos dissidentes. 
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 manifestem, 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 interesse coletivo da 
deliberação e tornando ilegítima a sujeição da minoria. E a verdade é 
que, na vigência desse sistema, se tem verificado a constância dessa 
anomalia, através dos entendimentos externos do processo, o que 
importa na quebra da igualdade de tratamento dos credores, princípio 
informativo do processo falimentar. Atendendo a esse princípio, 
consagra a concordata como favor concedido pelo juiz, cuja sentença 
substitui a manifestação da vontade dos credores na formação do 
contrato...” 

Com a edição do Decreto-lei nº 7.661/45, a negociação do devedor com seus 

credores não foi apenas desestimulada, mas passou a ser expressamente vedada: o só fato 

de o devedor convocar os seus credores para discutir a sua situação de crise podia 

configurar indício de insolvência e justificar a decretação da falência (art. 2º, III). 

Como medidas preventivas à falência, o Decreto-lei nº 7.661/45 previa apenas 

a remissão e a moratória (art. 156). Atendidos os requisitos da lei, o devedor podia liberar-

se das suas obrigações para com os credores quirografários pagando 50% dos seus créditos 

������������������������������������
20 Comentários à Lei ... Op. cit., p. 64. 
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à vista, ou então protelar o pagamento de toda a dívida por até 2 (dois) anos, período em 

que ficavam suspensas as ações e execuções movidas pelos credores quirografários. Não se 

dependia mais, portanto, da concordância dos credores.  

Em razão disso, no regime do Decreto-lei nº 7.661/45, a Assembleia-Geral de 

Credores foi esvaziada. TRAJANO DE MIRANDA VALVERDE
21 afirma que ela teria sido 

“nulificada” pela lei, tão diminutas as funções que lhe foram atribuídas. Em resumo, a 

atuação da Assembleia-Geral de Credores ficou limitada à falência, conferindo-lhe a 

prerrogativa de deliberar sobre o modo de realização do ativo. 

Conforme previa o art. 122 do Decreto-lei nº 7.661/45, credores que 

representassem mais de um quarto do passivo habilitado poderiam requerer ao juiz a 

convocação de assembleia para deliberar sobre a forma de realização do ativo. A 

convocação dos credores era feita por edital, com pelo menos oito dias de antecedência. A 

assembleia continuava sendo presidida pelo juiz, que tinha o poder de vetar as deliberações 

contrárias à lei. As deliberações eram tomadas por maioria calculada sobre a importância 

dos créditos dos credores presentes (exceto para a aprovação de forma alternativa de 

liquidação, que dependia do voto favorável de credores representantes de dois terços dos 

créditos22). No caso de empate, prevalecia a decisão do grupo que reunir maior número de 

credores.  

Na prática, porém, raríssimos foram os casos em que realmente houve a 

realização da Assembleia-Geral de Credores23.  

Como a liquidação dos ativos era preterida para depois de um longo processo 

de verificação dos créditos e da conclusão do inquérito judicial, os bens que compunham a 

massa acabavam perecendo ou simplesmente se desvalorizavam, em razão da 

obsolescência. Assim, o que sobrava ao final geralmente não estimulava os credores a 

convocar assembleia apenas para determinar o modo de realização do ativo (que já tinha 

previsão em lei):  

������������������������������������
21 Comentários à Lei de Falências. Rio de Janeiro: Forense, 2001. v. 2, p. 184. 
22 Cf. art. 123 do Decreto-lei nº 7.661/45. 
23 Cf. JOÃO BOSCO CASCARDO DE GOUVÊA. Recuperação e Falência. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 70. 
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“No Brasil, a antiga Lei de Falências (Dec.-Lei nº 7.661/45) chegou a 
prever, nos arts. 122 e 123, a possibilidade de os credores se reunirem 
em assembléia para deliberar quanto à melhor forma de liquidação do 
ativo do devedor falido. A utilização do referido dispositivo foi, 
contudo, marcada pelo insucesso, notadamente pela falta de interesse 
dos credores que, na maioria das vezes, diante da morosidade 
procedimental que terminava por depreciar todo o ativo do devedor 
falido, não viam qualquer possibilidade de recuperar seus créditos, 
nem tampouco qualquer benefício da instalação da Assembléia de 
Credores, a qual, usualmente, significa apenas mais um sacrifício para 
tais credores. Desse modo, embora já estivesse expressamente 
disciplinado no Dec.-Lei nº 7.661/45, o instituto era pouco ou 
raramente utilizado pelos credores.” (PAULO CÉSAR Aragão e LAURA 

BUMACHAR
24). 

De sorte que a alienação acabava mesmo ficando a cargo do síndico e do juiz, 

que procediam segundo a lei. �

 

3. Considerações gerais sobre a Lei nº 11.101/2005 

 

3.1. A função social da empresa e a sua preservação  

 

 Para a grande maioria dos doutrinadores – entre eles, FÁBIO KONDER 

COMPARATO –, a função social da empresa deriva da função social da propriedade25, 

assegurada constitucionalmente como direito fundamental e princípio da ordem econômica 

(arts. 5º, XXIII, e 170, III, da Constituição Federal de 1988, respectivamente).  

 Em síntese, liga-se à ideia de que os bens de produção, “quando ... são 

incorporados a uma exploração empresarial”, destinam-se “à realização dos interesses 

coletivos”, consistindo “poder-dever do titular do controle” dirigir a empresa de modo a 

promover esses interesses26.  

������������������������������������
24 “A Assembléia Geral de Credores na Lei de Recuperação e Falências”. In: SANTOS, Paulo Penalva 
(coord.). A nova lei de falências e de recuperação de empresas. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 111. 
25 “Estado, empresa e função social”. Revista dos Tribunais, n. 732, p. 38. 
26 Cf. FÁBIO KONDER COMPARATO. “Função social da propriedade dos bens de produção”. In: Estudos e 
Pareceres. São Paulo: Saraiva, 1990, p. 34 
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 Quer isso dizer que a empresa deve empregar sua organização de modo a 

produzir e circular riquezas, gerando empregos, impostos etc, em respeito à legislação 

vigente. É essa a função social da empresa27, que não se confunde com a “responsabilidade 

social” de prover “bem-estar e justiça social”, que é dever do Estado assegurar28.  

 Desde 1976, encontra-se positivada no ordenamento jurídico pátrio, insculpida 

no art. 116 da Lei das Sociedades por Ações (Lei n. 7.404/76): “o acionista controlador 

deve usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar o seu objeto 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”. 

 No âmbito do direito falimentar, embora a legislação pátria desde 1850 

previsse instrumentos para evitar a quebra (conforme visto acima), não se pode afirmar que 

visassem propriamente à preservação da empresa ou à sua função social (ainda que, em 

certos casos, pudessem contribuir para a consecução desses objetivos).  

 Na verdade, conforme a tônica da lei vigente, esses instrumentos ora serviam 

para facilitar a liquidação do ativo e o pagamento dos credores, ora consistiam em 

verdadeira “liberalidade”, em “privilégio concedido ao devedor”, inclusive contra o 

interesse geral (como ocorria, p. ex., com o Decreto-lei nº 7.661/45)29. 

 Daí a ineficiência do sistema falimentar brasileiro, acentuada a partir da década 

de 1970. A rigidez do Decreto-lei nº 7.661/45 impedia empresas viáveis de superar suas 

dificuldades econômico-financeiras, enquanto garantia a continuidade de outras tantas que, 

fadadas ao fracasso, exigiam pronta liquidação30.  

������������������������������������
27 Sobre o conceito de função social da empresa, confira-se também EDUARDO TOMASEVICIUS FILHO 
(“Função social da empresa”. Revista dos Tribunais, São Paulo, n. 810, p. 33-50) e MAURÍCIO MOREIRA 

MENDONÇA DE MENEZES (“Função sócio-econômica da empresa em recuperação”. Revista Semestral de 
Direito Empresarial, n. 1, p. 49-86). 
28 Confira-se, a esse respeito, GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA e BRUNO PAIVA BARTHOLO. 
“Função social da empresa” (In: DELGADO, Mário Luiz; ALVES, Jones Figueiredo. Novo Código Civil: 
Questões controvertidas: direito de empresa. São Paulo: Método, 2010, p. 407).  
29 É nesse sentido a lição FÁBIO KONDER COMPARATO ao descrever o “dualismo pendular” do direito 
falimentar brasileiro. Aspectos jurídicos...Op. cit., p. 101. 
30 Cf. RICARDO TEPEDINO. “A recuperação da empresa em crise diante do Decreto-lei 7.661/1945”. RDM, n. 
128, p. 165.    
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 Nessa mesma época, despontavam no país empresas que, por sua importância, 

simplesmente não podiam quebrar. Casos como o da falência da “Sanderson” e a do 

“Frigorífico Tião Maia”31 – que demandaram a intervenção do Estado para garantir-lhes a 

preservação – aceleraram as discussões sobre a necessidade de profunda reforma 

legislativa, que só viria décadas mais tarde. 

 Após longa tramitação no Congresso Nacional, foi finalmente editada a Lei nº 

11.101/2005 (LRF), que promoveu as esperadas alterações nos institutos falimentares, 

erigindo a preservação da empresa ao nível de princípio informador do direito concursal 

brasileiro32. O art. 47 da LRF, o primeiro do capítulo destinado especificamente à 

“recuperação judicial”, dá a tônica da nova legislação:  

“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.” 

Segundo MAURO RODRIGUES PENTEADO, o art. 47 da LRF encerra “regra 

basilar que deve orientar não apenas a recuperação judicial, mas também os processos de 

homologação da recuperação extrajudicial, e mesmo a decretação da falência”33. 

Contudo, de forma até um pouco contraditória, a LRF não atribui ao juiz, mas 

aos credores, a decisão sobre a viabilidade ou inviabilidade da empresa que pede a 

recuperação. Nesse sentido, dispõe o art. 58 da LRF que o juiz concederá a recuperação 

judicial cujo plano não tenha sofrido objeção dos credores, ou tenha sido aprovado na 

assembleia geral de que trata o art. 45 da mesma lei, por maioria de votos de todas as 

classes de credores. 

������������������������������������
31 cf. PAULO SALVADOR FRONTINI. “O caso da falência da Sanderson e as atuais tendências do direito 
falimentar”. RDM, n. 15-16, p. 247 
32 Segundo RACHEL SZTAJN, “ao se referir a estímulo à atividade econômica, está implícito o reconhecimento 
de que a empresa é uma das fontes geradoras de bem-estar social e que, na cadeia produtiva, o 
desaparecimento de qualquer dos elos pode afetar a oferta de bens e serviços, assim como a de empregos, por 
conta do efeito multiplicador na economia” (In: SOUZA JUNIOR, Francisco Satiro; PITOMBO, Antônio Sérgio 
de Moraes (Coords.). Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência. São Paulo: RT, 2005, p. 
221). 
33 In: SOUZA JUNIOR, Francisco Satiro; PITOMBO, Antônio Sérgio de Moraes. Op. cit., p. 103. 
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Muito curiosamente, esse sistema (de relegar aos credores o poder de evitar 

falência do comerciante) vigorou no País até meados do século XX, mas acabou sendo 

abandonado pelo Decreto-lei nº 7.661/45, justamente porque a experiência mostrara que os 

credores, premidos por seus interesses particulares, careciam de isenção para decidir se a 

empresa era recuperável ou não. Na “Exposição de Motivos” do referido decreto, subscrita 

pelo Ministro Alexandre Marcondes Machado, lê-se justamente o seguinte:  

“É peculiar ao instituto, no direito vigente, a imposição da deliberação 
da maioria sobre a vontade dos dissidentes. 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 manifestem, 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 interesse coletivo da deliberação e tornando 
ilegítima a sujeição da minoria”. 

Mesmo hoje, há quem enxergue certa antinomia entre esse modelo (de cometer 

aos credores a decisão sobre a concessão da recuperação) e o princípio da preservação da 

empresa, conforme relata EDUARDO SECCHI MUNHOZ
34:  

“de um lado, posicionam-se aqueles que crêem no papel supremo do 
juiz como guardião do interesse público e que vêem com enorme 
desconfiança soluções baseadas na participação dos credores, as quais 
somente poderiam levar ao atendimento de interesses puramente 
privados e egoísticos. De outro, cerram fileiras os que não acreditam 
na possibilidade de o Estado-juiz encaminhar soluções 
economicamente eficientes, defendendo não haver ninguém melhor 
que os próprios credores, afetados pela crise da empresa, para definir 
os rumos a serem tomados”.  

Essa não seria, aliás, a única incoerência na Lei nº 11.101/2005. Em 

contundente artigo, MANOEL JUSTINO BEZERRA FILHO
35 critica veementemente a previsão 

constante do art. 48, § 3º, que exclui dos efeitos da recuperação judicial os créditos 

decorrentes de arrendamento mercantil e negócio fiduciário, entre outros. Para o autor, tal 

������������������������������������
34 “Anotações sobre os limites do poder jurisdicional na apreciação do plano de recuperação judicial”. 
RDBMC, n. 36, p. 185. 
35 “Exame crítico da lei de falências: recuperação de empresa ou recuperação do crédito bancário”. RT, n. 
138, p. 128-138. 
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disposição serve exclusivamente à recuperação do crédito bancário, distanciando-se do 

princípio da preservação da empresa. 

De qualquer forma, é preciso ressaltar que a preservação da empresa devedora, 

por si só, não atenta contra o interesse dos credores, podendo muito bem beneficiá-los. 

É que, ao longo da história, a falência do devedor sempre significou prejuízo 

certo e irreparável para os credores, notadamente para os não favorecidos por garantia real. 

Com a só notícia da quebra, os credores sem preferência (e, por vezes, até os preferenciais, 

dependendo do montante das dívidas trabalhistas e fiscais) já contabilizavam o prejuízo, 

sabendo que muito dificilmente receberiam o que lhes era devido.  

Isso se dava, fundamentalmente, por duas razões. 

Em primeiro lugar, porque o patrimônio do devedor, sobretudo em situação de 

crise, muito dificilmente respondia pelo cumprimento de todas as suas obrigações. E a 

falência só fazia piorar essa situação, pois ordinariamente implicava a descontinuidade da 

atividade e a cessação do faturamento36. 

Em segundo lugar, porque o processo liquidatório da falência nunca foi 

eficiente para preservar o valor dos bens que compunham a massa. Os custos envolvidos, 

as fraudes cometidas, os embaraços criados pelo próprio devedor, a morosidade e a falta de 

aparelhamento do Judiciário, entre outras coisas, contribuíam decisivamente para o 

perecimento dos bens capazes de satisfazer os credores.  

Como se não bastasse, essa situação era ainda agravada pelo modo como 

conduzida a alienação dos bens da massa. Salvo raras exceções, o que se fazia era retalhar 

a empresa e vender de forma fracionada os bens que lhe compunham o ativo. Desse modo, 

só eram aproveitados aqueles bens que, individualmente, possuíam valor considerável, 

dado que todos os demais, uma vez desintegrados da universalidade que compunha o 

estabelecimento, perdiam significativamente a sua relevância econômica. Em alguns casos, 

������������������������������������
36 Questão pormenorizadamente enfrentada por NELSON ABRÃO na obra A continuidade do negócio na 
falência. São Paulo: Leud, 1975 
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o custo da guarda e preservação desses bens chegava a ser maior do que o produto da sua 

venda.  

É nesse contexto que a preservação da empresa atende aos interesses dos 

credores, seja no processo de recuperação, seja na falência.  

Evitando-se a liquidação mediante acordo (judicial ou extrajudicial) que 

possibilite ao devedor reorganizar a sua atividade, poderá ele acumular novas receitas para 

satisfazer créditos que possivelmente não seriam pagos apenas com o rateio do seu 

patrimônio.  

Mesmo no processo falimentar, ao estimular-se o aproveitamento daquela 

universalidade constituída pelo empresário, com medidas como as que privilegiam a 

alienação dos estabelecimentos em bloco, com isenção de sucessão para os adquirentes 

(LRF, arts. 140 e 141, II), são propiciados à massa recursos bem mais significativos do que 

os obtidos com a alienação fracionada dos ativos do devedor. 

Em ambos os casos, a continuação da atividade da empresa, se viável, favorece 

os credores. 

3.2. Mecanismos de preservação da empresa  

 A Lei nº 11.101/2005 disciplina uma série de mecanismos que se destinam a 

concretizar o princípio da preservação da empresa. Nos estreitos limites deste trabalho, 

serão abordados os principais deles, com especial atenção àqueles pertinentes ao processo 

da recuperação judicial. 

3.2.1. A preservação da empresa na recuperação judicial 

 Entre os principais mecanismos de preservação da empresa no processo de 

recuperação judicial, valem ser citados os seguintes: 
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3.2.1.1. Suspensão das ações e execuções  

 Por força do art. 6º, caput e § 4º, da LRF, o deferimento do processamento da 

recuperação judicial faz suspender, pelo prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias, 

a prescrição e o curso de todas as ações e execuções contra o devedor37, salvo as ações que 

demandarem quantia ilíquida, as ações de natureza trabalhista até a apuração do respectivo 

crédito, as execuções fiscais e as ações relativas aos créditos excetuados na forma dos §§ 

3º e 4º do art. 49 (LRF, art. 6º, §§ 1º, 2º e 7º e 52, III). 

Esse prazo, conhecido como automatic stay38, concede ao devedor um “fôlego” 

inicial para organizar a sua atividade e discutir o plano de recuperação com os credores em 

posição um pouco mais confortável.  

Critica-se, porém, a inexistência de mecanismo que confira ao juiz a 

possibilidade de, diante do caso concreto, conceder a prorrogação desse prazo39, como 

forma de evitar o comprometimento da negociação entre credores e devedor40. Tanto é 

assim que, não obstante a regra legal, registram-se na jurisprudência casos de dilação 

deferida pelo juiz, no tocante a certas obrigações do devedor, com fundamento no princípio 

da função social da empresa: 

������������������������������������
37 Com algumas variações, esse mesmo instrumento é previsto em várias outras legislações, como, por 
exemplo, na reorganization do direito norte-americano (o chamado automatic stay, ou stay period, previsto 
no Bankruptcy Code, § 362). Na França, essa suspensão preventiva das ações e execuções contra o devedor 
ocorre no procedimento da sauvegard (Code de Commerce, art. L622-21). No Reino Unido, acha-se na 
administration (Insolvency Act de 1986, Schedule B1). 
38 “A order for relief produz, como efeito imediato, a paralisação automática de toda providência, judicial ou 
extrajudicial, que estiver sendo tomada por um credor e para receber seu crédito. Dá-se ao fenômeno, que não 
se restringe aos procedimentos em curso, vedando também a instauração de novos (desde que se refiram a 
créditos anteriores), o nome de automatic stay”. (PAULO F. C. SALLES DE TOLEDO. A empresa em crise no 
direito francês e americano. Dissertação de Mestrado, São Paulo: Faculdade de Direito da USP, 1987, p. 22). 
39 Diferentemente do que ocorre nos Estados Unidos, em que não há termo final para a suspensão das ações e 
execuções, que se estende até final do processo de recuperação, isto é, até a aprovação ou rejeição do plano 
de recuperação (cf. EDUARDO SECCHI MUNHOZ. In: SOUZA JUNIOR, Francisco Satiro; PITOMBO, Antônio 
Sérgio de Moraes (Coords.). Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falências. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2005, p. 272). 
40 EDUARDO SECCHI MUNHOZ pondera que o legislador brasileiro, ainda que estabelecendo critérios rígidos e 
objetivos, deveria ter flexibilizado o prazo de suspensão das ações e execuções contra o devedor: “Assim, 
poderia a lei estabelecer requisitos, tão precisos quanto objetivos como possível, os quais, uma vez presentes 
em cada caso, poderiam levar o juiz a levantar a suspensão em relação a determinados credores, ou mesmo a 
prorrogar o prazo de 180 dias. Tais requisitos previstos na lei limitariam o poder de interferência do juiz 
sobre o processo de negociação, mas ao mesmo tempo introduziriam maior flexibilidade ao modelo” (Idem, 
p. 273).  
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 “Tratando-se de bem essencial à atividade da empresa recuperanda, a 
busca e apreensão determinada após a concessão da recuperação 
judicial, mesmo esgotado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 
denominado "blindagem", não poderá ser efetivada, sob pena de 
inviabilizar o sistema de recuperação da empresa e, por conseqüência, 
negar vigência ao princípio que lhe é norteador.” (Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais. 5ª Câmara Cível. Agravo de Instrumento nº 
1.0079.07.348871-4/002. Rel. Des. Dorival Guimarães Pereira. j. 
29.5.2008). 

3.2.1.2. Os meios de recuperação 

No regime vigente, ficam sujeitos à recuperação, salvo algumas poucas (mas 

significativas) exceções41, todos os credores existentes à época do pedido, inclusive os 

privilegiados ou com garantia real. Não apenas permite-se a negociação coletiva ou 

individual entre o devedor e os seus credores, como ela é amplamente estimulada.  

Como a concessão da recuperação depende do consentimento dos credores, o 

devedor precisa elaborar o plano de recuperação atentando para os interesses deles, de 

modo a viabilizar o soerguimento da empresa.  

Em conformidade com a atual realidade econômica e negocial, a LRF admite 

várias medidas para promover-se a recuperação da empresa42 (além da remissão e da 

moratória, tradicionalmente contempladas pelo direito pátrio), as quais se encontram 

relacionadas no art. 50 da LRF43. 

������������������������������������
41 Fica excluído da recuperação o “credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou 
imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos 
contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações 
imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio” (LRF, art. 49, § 3º). Da 
mesma forma, não se sujeita aos efeitos da recuperação “a importância entregue ao devedor, em moeda 
nacional decorrente de adiantamento de contrato de câmbio para exportação” (LRF, arts. 49, § 4º e 86, II). 
42 Essa vastidão de meios de recuperação é especialmente contemplada pela reorganization norte-americana, 
achando-se ainda nos sistemas de vários outros países, como Portugal, Espanha, Itália e Alemanha, entre 
outros. 
43 Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre 
outros: I – concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas; 
II – cisão, incorporação, fusão ou transformação de sociedade, constituição de subsidiária integral, ou cessão 
de cotas ou ações, respeitados os direitos dos sócios, nos termos da legislação vigente; III – alteração do 
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Conforme a doutrina44, as medidas previstas no art. 50 da LRF podem ser 

adotadas tanto individualmente como de forma combinada, sendo ainda possível adotarem-

se outras não previstas nesse dispositivo, meramente exemplificativo. Com isso, privilegia-

se a criatividade do empresário ao mesmo tempo em que se reconhece a impossibilidade de 

o legislador prever todas as formas capazes de recuperar as mais diversas empresas, em 

razão das mais diversas crises. 

O plano, no entanto, não poderá prever prazo: (i) superior a 1 (um) ano para 

pagamento dos créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de 

trabalho vencidos até a data do pedido de recuperação judicial; nem (ii) superior a 30 

(trinta) dias para o pagamento, até o limite de 5 (cinco) salários-mínimos por trabalhador, 

dos créditos de natureza estritamente salarial vencidos nos 3 (três) meses anteriores ao 

pedido de recuperação judicial (art. 54). 

Nos termos do artigo 53 da LRF, o devedor deve apresentar o plano de 

recuperação em juízo no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias, contado da publicação 

da decisão que deferir o processamento da recuperação judicial, sob pena de ser-lhe 

decretada a falência. 

A limitação desse prazo vem sendo objeto de várias críticas, pois não permite 

ao devedor negociar adequadamente com seus credores as condições do plano de 

���������������������������������������� ���������������������������������������� ��������������������������
controle societário; IV – substituição total ou parcial dos administradores do devedor ou modificação de seus 
órgãos administrativos; V – concessão aos credores de direito de eleição em separado de administradores e de 
poder de veto em relação às matérias que o plano especificar; VI – aumento de capital social; VII – trespasse 
ou arrendamento de estabelecimento, inclusive à sociedade constituída pelos próprios empregados; VIII – 
redução salarial, compensação de horários e redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva; IX 
– dação em pagamento ou novação de dívidas do passivo, com ou sem constituição de garantia própria ou de 
terceiro; X – constituição de sociedade de credores; XI – venda parcial dos bens; XII – equalização de 
encargos financeiros relativos a débitos de qualquer natureza, tendo como termo inicial a data da distribuição 
do pedido de recuperação judicial, aplicando-se inclusive aos contratos de crédito rural, sem prejuízo do 
disposto em legislação específica; XIII – usufruto da empresa; XIV – administração compartilhada; XV – 
emissão de valores mobiliários; XVI – constituição de sociedade de propósito específico para adjudicar, em 
pagamento dos créditos, os ativos do devedor. 
44 Entre muitos outros, FÁBIO ULHOA COELHO (Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação de 
Empresas. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 134) 
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recuperação45, por vezes extremamente complexas46, conforme salienta MÁRCIO 

GUIMARÃES
47: 

“A norma brasileira optou por fixar prazo para apresentação do plano; 
medida que não se afigura apropriada pois, dependendo da empresa 
que se pretende recuperar, 60 dias poderão se afigurar como diminutos 
ou demasiados – cada atividade, dependendo da sua estrutura 
econômica e financeira, tem uma característica própria que demanda 
prazo diferenciado. Diante de tal realidade sobre a opção legislativa 
pela disposição legal do prazo, o plano de recuperação será elaborado, 
na maioria das vezes, muito antes do ingresso em juízo, utilizando-se 
o prazo legal de 60 dias apenas para ajustes finais.” 

 

3.2.1.3. A aprovação do plano – cram down  

O art. 58 da LRF prevê que o juiz concederá a recuperação judicial cujo plano 

não tenha sofrido objeção dos credores, ou tenha sido aprovado na assembléia geral de que 

trata o art. 45 da mesma lei, por maioria de votos de todas as classes de credores.  

Entretanto, mesmo não se logrando obter a aprovação das três classes de 

credores, dispõe o art. 58, §§ 1º e 2º, da LRF que o juiz poderá conceder a recuperação 

judicial desde que, na assembleia, (i) as demais classes tenham aprovado o plano, (ii) a 

soma dos créditos daqueles que votaram favoravelmente ao plano represente mais da 

metade do valor de todos os créditos presentes à assembleia, independentemente de classe; 

(iii) na classe que o houver rejeitado, mais de 1/3 (um terço) dos credores tenham votado 

������������������������������������
45 A esse respeito, anota RACHEL SZTAJN: “Pior é que o prazo de 60 dias não pode ser prorrogado e a não 
apresentação do plano dentro desse lapso leva, ope legis, à decretação da falência. Como o plano não pode 
ser sugestivo das medidas que serão adotadas, conforme determina o inc. I do art. 53, devendo expor, de 
maneira pormenorizada, detalhada, a quais meios se pretende recorrer, será que 60 dias é prazo suficiente? 
Quando, por exemplo, se propuser a cisão e incorporação da parcela cindida do patrimônio social em outra 
sociedade, seria necessário indicar não apenas esse procedimento, mas também a sociedade receptora da 
parcela cindida? E quando se tratar da alienação de bens ou do estabelecimento, interessa saber o valor que se 
imagina receber? O que fazer quando não houver interessados? A segunda melhor opção (second best) deve 
estar contemplada?” (In: SOUZA JUNIOR, Francisco Satiro; PITOMBO, Antônio Sérgio de Moraes. 
Comentários...Op. cit., p. 265). 
46 Nos Estados Unidos, por exemplo, o prazo para o devedor apresentar o plano de recuperação é de 120 dias, 
podendo ser estendido até 18 meses a critério do juiz (Bankruptcy Code, § 1.121). 
47 In: Comentários à Nova Lei de Falência e Recuperação de Empresas. CORRÊA-LIMA, Osmar Brina; LIMA, 
Sérgio Mourão Corrêa (coords.). Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 382-383. 
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favoravelmente; e (iv) o plano não implique tratamento diferenciado entre os credores da 

classe que o houver rejeitado. 

A essa possibilidade de o juiz impor o plano de recuperação a determinada 

classe de credores dissidentes, dá-se o nome de “cram down”, instituto que se acha mais 

bem explicado adiante. 

3.2.1.4. Financiamento da recuperação 

Entre os pontos mais relevantes para o soerguimento da empresa está, sem 

dúvida, o seu financiamento durante o processo de recuperação. A LRF contém alguns 

dispositivos que contemplam essa necessidade: 

O art. 60, ‘caput’ e parágrafo único, da LRF prevê que a alienação judicial 

de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, em cumprimento ao plano de 

recuperação, não torna o adquirente sucessor do devedor nas obrigações deste, inclusive as 

de natureza tributária (e trabalhista).  

Ao mesmo tempo em que financia a recuperação da empresa, esse instrumento 

objetiva estimular terceiros a dar continuidade às atividades da empresa que não mais 

podem ser mantidas pelo devedor. 

Os arts. 67 e 84 da LRF, por outro lado, dispõem que os créditos decorrentes 

de obrigações contraídas pelo devedor durante a recuperação judicial, inclusive aqueles 

relativos a despesas com fornecedores de bens ou serviços e contratos de mútuo, serão 

considerados extraconcursais48, em caso de decretação de falência, e pagos 

prioritariamente aos demais créditos previstos no art. 83 da LRF.  

Tal previsão tem intuito principal de garantir o fornecimento ao devedor 

daqueles insumos indispensáveis à continuação da sua atividade, ordinariamente 

interrompido com o início de processo concursal. 

������������������������������������
48 Instrumento semelhante é observado, por exemplo, no direito francês, relativamente aos vários 
procedimentos preventivos/recuperatórios lá previstos (Code de Commerce, art. L611-11). 
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Finalmente, o art. 68 da LRF dispõe 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 no Código Tributário Nacional.  

Ainda não existe, contudo, legislação que cuide especificamente do 

parcelamento de débitos fiscais para empresas em processo de recuperação judicial, o que 

vem sendo objeto de inúmeras críticas. A tal ponto que a jurisprudência tem feito “vista 

grossa” para o disposto no art. 57 da LRF, que exige a apresentação da certidão negativa de 

débitos tributários para a concessão da recuperação judicial49. 

3.2.1.5. Afastamento do devedor e dos seus administradores 

(LRF, arts. 64 e 65)  

O art. 64 da LRF estabelece que, durante o procedimento de recuperação 

judicial, o devedor ou seus administradores serão mantidos na condução da atividade 

empresarial, sob fiscalização do Comitê (se houver) e do administrador judicial. Conduto, 

o mesmo artigo admite que os administradores ou o próprio devedor sejam afastados da 

condução dos negócios se qualquer deles:  

(i) for condenado em sentença penal transitada em julgado por crime cometido em 

recuperação judicial ou falência anteriores ou por crime contra o patrimônio, a 

economia popular ou a ordem econômica previstos na legislação vigente;  

(ii) tiver cometido crime falimentar, se assim indicarem indícios veementes;  

(iii) tiver agido com dolo, simulação ou fraude contra os interesses de seus credores; 

(iv) houver efetuado gastos pessoais manifestamente excessivos em relação a sua 

situação patrimonial, ou despesas injustificáveis por sua natureza ou vulto, em 

relação ao capital ou gênero do negócio, ao movimento das operações e a outras 

circunstâncias análogas;  

������������������������������������
49 TJMG, AI nº 1.0079.06.288873-4/01, rel. Des. Dorival Guimarães Pereira, j. 29.5.2008; TJSP, AI nº 
507.990-4/8-00, rel. Des. Romeu Ricupero, j. 1.8.2007; TJRJ, AI nº 0019759-96.2010.8.19.0000, rel. Des. 
Teresa de Andrade Castro Neves, j. 11.8.2010; cf. CRISTIANO IMHOF. Lei de recuperação de empresas e 
falências. 2 ed. Balneário Camboriu: Publicações Online, 2012, p. 298-300). 
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(v) descapitalizar injustificadamente a empresa ou realizado operações prejudiciais 

ao seu funcionamento regular;  

(vi) simular ou omitir créditos ao apresentar a relação de que trata o inciso III do 

caput do art. 51 da LRF, sem relevante razão de direito ou amparo de decisão 

judicial;  

(vii) negar-se a prestar informações solicitadas pelo administrador judicial ou pelos 

demais membros do Comitê; ou ainda 

(viii) tiver seu afastamento previsto no plano de recuperação judicial. 

 

O administrador destituído será substituído na forma prevista no contrato ou 

estatuto social do devedor (LRF, art. 64, p. u.). Já no caso de afastamento do próprio 

devedor, o juiz nomeará um gestor judicial50 (outra inovação da LRF), a ser indicado pela 

Assembleia-Geral de Credores. Esse gestor assumirá a administração das atividades do 

devedor, sendo que, enquanto não for nomeado, suas funções serão provisoriamente 

exercidas pelo administrador judicial (LRF, art. 65 da LRF). 

Vê-se aí exemplo de como a LRF faz, acertadamente, a separação da figura 

empresa da do seu titular: afasta-se este (titular) para preservar aquela (empresa), dada a 

relevante função social que exerce.  

 

 
������������������������������������
50 A figura do gestor judicial tem flagrante inspiração case trustee do direito norte-americano, nomeado no 
processo da reorganization, a pedido de qualquer interessado, mas desde que antes da confirmação do plano 
(Bankruptcy Code, § 1.104). A possibilidade de afastar-se o devedor ou seus administradores da condução da 
empresa também é prevista na França, no procedimento de redressement judiciaire (Code de Commerce, art. 
L631-12). Na Inglaterra, com certas peculiaridades, encontra-se no processo de administration (Insolvency 
Act de 1986, Schedule B1). Na Espanha, caso se cuide de concurso necessário, instaurado a pedido dos 
credores ou de outros interessados, o afastamento será obrigatório, passando-se a direção da empresa aos 
administradores concursais; cuidando-se, todavia, de concurso voluntário, instaurado a pedido do próprio 
devedor, ele e seus administradores permanecerão conduzindo a empresa, salvo se o juiz determinar a 
suspensão dos seus direitos (Lei Concursal de 2003, art. 40). Curiosamente, o direito alemão, na contramão 
da maioria das principais economias mundiais, não adota o sistema do debtor in possession: o processo de 
insolvência implica desde logo a perda do direito de administração e disposição dos bens da empresa por 
parte do devedor e de seus administradores (Insolvenzordnung, § 80). 
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3.2.2. A preservação da empresa na falência 

Mas não é só no processo de recuperação que se privilegia a preservação da 

empresa. Esta também é perseguida no procedimento falimentar, conforme declarado pelo 

art. 75 da LRF51 e constatado especialmente nos seguintes dispositivos:  

 

(i)  art. 99, XI, que autoriza o juiz a determinar, na sentença de quebra, a 

continuação provisória das atividades do falido com o administrador judicial;  

(ii)  art. 139, que prevê a alienação antecipada dos ativos, a fim de evitar-se a 

sua desvalorização;  

(iii) art. 140, que privilegia a realização do ativo mediante a alienação de 

toda a empresa, com a venda dos seus estabelecimentos em bloco, ou mediante a alienação 

de suas filiais ou unidades produtivas isoladas; e  

(iv)  art. 141, II, que isenta o comprador desse ativo de responsabilidade 

pelas dívidas do falido, inclusive as de natureza tributária e trabalhista. 

 

Como já se disse, a preservação da empresa, mesmo na falência, além de 

promover a sua função social, contribui para a maximização dos ativos do devedor52, 

atendendo também aos interesses dos credores. 

 

 

 

 
������������������������������������
51 Art. 75. A falência, ao promover o afastamento do devedor de suas atividades, visa a preservar e otimizar a 
utilização produtiva dos bens, ativos e recursos produtivos, inclusive os intangíveis, da empresa. 
52 Este, aliás, é um dos principles and guide lines for effective insolvency and creditor rights system 
publicados em 2001 pelo World Bank. 
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CAPÍTULO V – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, estabeleceu novo regime jurídico 

para a falência e para a recuperação de empresas em crise, retomando – ainda que com 

diferenças significativas – sistema que vigorou no Brasil na primeira metade do século XX 

e que é hodiernamente adotado por algumas das principais economias mundiais. 

Princípios gerais e informadores da nova legislação são, notadamente, a função 

social da empresa e a preservação da atividade econômica. 

Não obstante esses princípios já constassem do nosso sistema e fossem 

resguardados pela Constituição Federal (arts. 1º, IV, 3º, II e 170, III), a Lei nº 11.101/2005 

importou no reconhecimento expresso de sua aplicação ao regime concursal, salientando a 

relevância da preservação da empresa enquanto fonte produtora de riquezas, geradora de 

empregos e essencial para o desenvolvimento da atividade econômica.   

Nesse contexto se insere o art. 47 da LRF, o primeiro do capítulo destinado 

especificamente à “recuperação judicial”, que dá a tônica da novel legislação: “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”. 

O princípio da preservação da empresa também informa muito especialmente o 

art. 75 da LRF, que determina que “a falência, ao promover o afastamento do devedor de 

suas atividades, visa a preservar e otimizar a utilização produtiva dos bens, ativos e 

recursos produtivos, inclusive os intangíveis, da empresa”. Por isso, FÁTIMA NANCY 

ANDRIGHI
709

 leciona que os princípios referidos nos arts. 47 e 75 da lei “em verdade, 

poderiam ser resumidos em um único e maior princípio de todo o direito empresarial: a 

conservação da empresa”. 

������������������������������������
709 In: Comentários à nova Lei de Falência... Op. cit., p. 491. 
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Daí ter causado certa perplexidade o fato de a mesma lei, rompendo com a 

sistemática instaurada pelo Decreto-Lei nº 7.661/45, ter atribuído aos credores a 

competência para decidir sobre a viabilidade ou inviabilidade da empresa devedora, uma 

vez que agem premidos por seus interesses individuais710 – como é de se esperar num 

regime capitalista – e não visando aos elevados princípios da lei. 

A opção é explicada em razão dos fatores econômicos e políticos que 

influenciaram a edição da Lei nº 11.101/2005, em especial as pressões exercidas pelo 

Fundo Monetário Internacional (o FMI) – e os compromissos para com ele assumidos pelo 

Poder Executivo – a fim de que o Brasil adotasse os chamados principles and guidelines 

do Banco Mundial711.  

Essas pressões venceram até o Relator do projeto da nova lei falimentar, 

Deputado OSVALDO BIOLCHI
712, abertamente contrário ao modelo que acabou 

prevalecendo: “Confesso em sã consciência a você leitor e ao público em geral que, na 

qualidade de relator, sempre fui refratário à idéia de depositar nas mãos dos credores esta 

importante decisão da vida das empresas e o próprio destino. Aliás, este sempre foi tema 

defendido pelo Professor Rubens Requião. Entretanto, o Poder Executivo é que está com a 

caneta na mão e detém, em qualquer nação do mundo, a supervisão, e, logicamente, 

poderá impor sua ideologia e filosofia ao Poder Legislativo.”.  

De qualquer forma, apesar das várias objeções levantadas, fato é que a lei 

vigente fez ressuscitar o modelo abandonado pelo Decreto nº 7.661/45, dando-lhe 

roupagem mais moderna, de acordo com as “melhores práticas” definidas por organismos 

������������������������������������
710 Na exposição de motivos do Decreto-Lei nº 7.661/45, subscrita pelo Ministro Alexandre Marcondes, 
constou justamente o seguinte: “É peculiar ao instituto, no direito vigente, a imposição da deliberação da 
maioria sobre a vontade dos dissidentes. 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 manifestem, 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 interesse coletivo da deliberação e tornando ilegítima a sujeição da minoria. E a verdade é que, 
na vigência desse sistema, se tem verificado a constância dessa anomalia, através dos entendimentos externos 
do processo, o que importa na quebra da igualdade de tratamento dos credores, princípio informativo do 
processo falimentar. Atendendo a esse princípio, consagra a concordata como favor concedido pelo juiz, cuja 
sentença substitui a manifestação da vontade dos credores na formação do contrato...”. 
711 Cf. MAURO RODRIGUES PENTEADO. In: Comentários... Op. cit., p. 57-59. 
712 In: Comentários... Op. cit., p. 47 
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internacionais, que privilegiam a solução negociada entre o devedor e seus credores, para a 

superação da crise econômico-financeira da empresa.  

Segundo esse sistema, faculta-se aos credores participar de importantes 

decisões que envolvem a empresa em crise, seja para permitir a recuperação do devedor, 

determinar a forma de liquidação dos seus bens, ou ainda para resolver qualquer outra 

matéria que possa afetar os seus interesses. Portanto, a solução para a crise da empresa 

passou a se sujeitar à vontade dos credores, a ser definida no âmbito da Assembleia-Geral, 

cujas deliberações vinculam todos os participantes, inclusive os dissidentes ou ausentes.  

Confere-se aos credores o poder de decisão sob o pressuposto de que, num 

processo de negociação estruturada (structured bargaining), os participantes tendem a 

adotar um comportamento cooperativo, de convergência de interesses, em lugar do 

individualismo. Enfim, “confia-se que desse processo de negociação estruturada 

(regulada pela lei) possa resultar a solução consentânea com o interesse público na 

preservação da empresa viável e na liquidação da empresa inviável”713.  

Note-se que a lógica da negociação estruturada é estabelecer um equilíbrio 

entre o devedor e o credor, bem como entre os próprios credores, de modo a produzir 

resultados legítimos e frustrar comportamentos abusivos. A solução para o abuso é, 

primeiramente, negocial, reservando-se a intervenção da autoridade judicial apenas para o 

caso de insuperável intransigência de alguns dos participantes. 

   A lei concursal brasileira, porém, embora tenha se filiado ao sistema da 

structured bargaining, carece de instrumentos para promover o necessário equilíbrio entre 

os participantes, além de conter certas aberrações das quais não se tem notícia em outros 

países que adotam o mesmo modelo.  

Como se procurou apontar ao longo deste trabalho, há falhas legislativas que 

comprometem a eficiência do sistema concursal brasileiro, destacando-se: 1º) a 

inexplicável rigidez da distribuição das classes de credores, que enseja a reunião na mesma 

classe de créditos absolutamente distintos, que ocupam posições diferentes na ordem legal 

������������������������������������
713 EDUARDO SECCHI MUNHOZ. “Anotações sobre os limites do poder jurisdicional na apreciação do plano de 
recuperação judicial”... Op. cit., p. 191. 
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de pagamentos714; 2º) a vedação absoluta à prorrogação do prazo de suspensão das ações e 

execuções contra o devedor (a automatic stay), alheia às circunstâncias do caso concreto e 

às particularidades da macro-empresa715; 3º) a impossibilidade de aprovação de plano de 

recuperação que não tenha sido aceito pelo devedor716, que vincula a sorte da empresa (e a 

sua preservação) à vontade do empresário; 4º) a exclusão de certos credores dos efeitos da 

recuperação judicial por conta da chamada “trava bancária”, sem explicação econômica ou 

jurídica plausível; e 5º) a inexistência de mecanismo que confira ao juiz a prerrogativa de 

superar a reprovação do plano de recuperação pela Assembleia, mesmo quando viável, 

justo e em acordo com o princípio da par condicio creditorum717. 

Talvez a principal crítica ao “novo” sistema resida mesmo no fato de não ter 

conferido ao juiz instrumento efetivo para superar a vontade dos credores, quando 

contrária ao postulado maior da preservação da empresa. De acordo com a Lei nº 

11.101/2005, “o juiz está proibido de “conceder” a recuperação judicial se o plano 

respectivo não contar com a aprovação dos credores”, pois “não é o magistrado que emite 

juízo valorativo sobre a função social da atividade empresarial em crise”718. 

A ausência de tal instrumento acaba produzindo inegável distorção no sistema 

concursal brasileiro719, que não se acha, por exemplo, nos Estados Unidos, onde o 

deferimento da recuperação também depende (ao menos em princípio) da concordância 

dos credores. A diferença fundamental é que, no direito americano, o juiz pode superar a 

rejeição ao plano de recuperação mediante o chamado cram down720. 

������������������������������������
714 Vide Capítulo III, itens 3.2 e 3.3. 
715 Vide Capítulo I, item 3.2.1.1. 
716 Vide Capítulo II, item 3.2. 
717 Vide Capítulo III, item 9.2.1. 
718 Cf. MAURO RODRIGUES PENTEADO. In: Comentários... Op. cit., p. 127. 
719 Questão amplamente debatida no II Colóquio Internacional de Recuperação de Empresas e Falências 
promovido pela National Conference of Banckruptcy Judges (NCBC) e pelo Instituto Brasileiro de Estudos 
sobre Recuperação de Empresas (IBR), realizado entre os dias 17 e 18 de setembro de 2010 na sede social da 
Associação Paulista dos Magistrados (APAMAGIS). 
720 Sobre a origem da expressão “cram down”, CHARLES JORDAN TABB esclarece: “Confimation of a plan 
over a class dissent is known as cram down of the plan, because the plan is ‘crammed down’ the throat of the 
dissenting class” (The Law of Bankruptcy… Op. cit., p. 829). Em vernáculo, a expressão poderia ser 
traduzida como “forçar goela abaixo” (não muito consentânea, é verdade, com a tradição do nosso direito). 
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O cram down americano permite ao juiz conceder a recuperação, a despeito da 

oposição dos credores, desde que o plano rejeitado seja (i) viável (feasible) do ponto de 

vista legal, técnico e econômico, (ii) justo e equitativo (fair and equitable) – o que 

significa estrita obediência à ordem de preferência legal (nenhum credor de classe inferior 

pode receber antes de serem pagos todos os credores que integram classe superior na 

ordem de preferência) – e (iii) não implique tratamento diferenciado entre os credores de 

uma mesma classe ou entre classes de mesma hierarquia (unfair discrimination). 

O que mais se assemelha ao “cram down” no direito brasileiro é a previsão 

constante do art. 58, §§ 1º e 2º, da LRF, que permite ao juiz conceder a recuperação se 

alcançado determinado quórum alternativo721 de aprovação do plano. Cuida-se, porém, de 

instrumento legalista, fechado, muito diferente do “cram down” americano, pois “não dá 

margem ao juiz para a imposição de plano que possa recuperar a empresa a despeito da 

discordância dos credores”722. 

Justamente por ser extremamente limitada a margem de atuação do magistrado 

brasileiro, ganha ainda mais importância sua função de controlar a licitude das 

deliberações dos credores e do exercício do direito de voto, sobretudo para que possa 

concretizar os princípios e valores que orientam o novo direito concursal.  

Caberá ao juiz, por exemplo, proclamar a invalidade do voto de credor 

proferido em desobediência a alguma formalidade essencial, em fraude à lei imperativa, ou 

resultante de vontade viciada. Por outro lado, deverá igualmente rejeitar o voto exercido de 

forma abusiva, excedendo os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-

fé ou pelos bons costumes723.  

������������������������������������
721 Nesse sentido, EDUARDO SECCHI MUNHOZ afirma que o “cram down” brasileiro “não depende de fatores 
relacionados com a efetiva possibilidade de recuperação da empresa”, mantendo o poder de decisão com a 
assembléia-geral de credores. Configura, pois, nada mais do que “um quórum alternativo de aprovação do 
plano”, pois não faculta ao juiz a apreciação concreta da situação econômico-financeira do devedor (In: 
Comentários... Op. cit., p. 286). 
722 Cf. ALBERTO CAMIÑA MOREIRA. In: Direito falimentar e a nova Lei de Falências e Recuperação de 
Empresas... Op. cit., p. 259. 
723 A esse respeito, confira-se PAULO F. C. SALLES DE TOLEDO, “Recuperação judicial - sociedades anônimas - 
debêntures - assembléia geral de credores - liberdade de associação - boa-fé objetiva - abuso de direito - cram 
down - par condicio creditorum.” Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São 
Paulo, n. 142, p. 263-281, 2006.  
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Como o fim social e econômico do direito de voto está inegavelmente 

relacionado à preservação da função social da empresa724 (princípio maior da lei a que os 

credores também se sujeitam), o reconhecimento do abuso do direito poderá constituir 

fundamento para que o juiz, à luz do caso concreto, possa controlar a licitude das 

deliberações assembleares sem que disso resulte violação da sistemática eleita pela lei.  

Conclui-se, assim, que a teoria do “abuso do direito” ganhou nova importância 

para o direito concursal, sendo fundamental para resolver certos conflitos entre os 

interesses dos credores e do devedor, de modo a atender à função social da empresa, 

princípio maior da Lei nº 11.101/2005.  

������������������������������������
724 Cf. ARNOLDO WALD e IVO WAISBERG. In: Comentários... Op. cit., p. 321. 
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