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RESUMO 
 
 

O objetivo do presente trabalho é analisar o conceito de crédito utilizado pela Lei 
11.101/2005, em especial aquele contido em seu artigo 49, caput – “créditos existentes na 
data do pedido, ainda que não vencidos” –, com o objetivo de estudar situações em que a 
aquisição do direito no tempo, pelo credor, torna obscuro o exato momento do nascimento 
do “crédito” e, no que concerne à recuperação judicial, a sua consequente sujeição ou não 
ao concurso de credores que se forma com a apresentação do pedido de recuperação. O 
presente trabalho divide-se em duas partes. A primeira delas é dedicada à análise do 
arcabouço teórico necessário à correta interpretação do disposto no artigo 49, caput, da Lei 
11.101/2005. Essa parte inclui: (i) o estudo do modelo norte-americano de sujeição de 
créditos ao procedimento judicial de reestruturação de empresas, bem como dos órgãos 
internacionais que publicaram diretivas para sistemas de insolvência; (ii) a análise da 
doutrina nacional sobre a interpretação do artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005; (iii) a 
análise do processo legislativo durante o qual o referido artigo de lei recebeu a sua atual 
redação; (iv) a intepretação sobre o surgimento dos créditos e sua sujeição ao concurso 
conforme a antiga lei de falências (Decreto-lei 7.661/1945); e, finalmente, (v) a análise da 
doutrina existente sobre o momento do surgimento da obrigação ou do dever, com base no 
Direito das Obrigações. Pelos desafios que traz à participação dos credores no 
procedimento de insolvência, será objeto de análise específica a questão da liquidez das 
obrigações. A segunda parte do trabalho é dedicada à análise de créditos, decorrentes de 
ilícito ou contratos, nos quais o diferimento no tempo dos momentos da contratação e da 
exigibilidade, ou da prática do ato ilícito e a condenação ao pagamento, leva a incertezas 
quanto ao momento do surgimento do direito de crédito. Nessa seção do trabalho será 
discutida a sujeição ao concurso de créditos decorrentes de (i) contratos de execução 
continuada e contratos de execução diferida; (ii) contratos sujeitos a condição; (iii) 
contratos envolvendo garantia pessoal; (iv) contratos de derivativos; (v) obrigações 
decorrentes de responsabilidade civil extracontratual; e (vi) obrigações decorrentes de 
responsabilidade civil contratual. 
 
 
Palavras-chave: recuperação judicial – direito de crédito – crédito sujeito – processo 

legislativo da Lei 11.101/2005 – liquidez do crédito – contratos de execução 
diferida ou continuada –condição – garantias pessoais – derivativos – 
responsabilidade civil. 
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ABSTRACT 
 
 

This work aims to analyze the concept of claim under Brazilian Bankruptcy Law, as 
provided for in its article 49, caput – “existing credits on the bankruptcy petition filing 
date, even if [those credits are] unmatured” –, in order to study situations in which the 
elapse of time makes the exactly moment of the arise of a credit right unclear and, 
consequentially, makes unclear whether a credit right is considered a claim in corporate 
reorganization under bankruptcy law. This work is comprised of two parts. The first part is 
dedicated to analyze the concepts necessary to the interpretation of article 49, caput, of the 
Brazilian Bankruptcy Law. This part includes (i) the study of the American model for 
definition of claims subject to Chapter 11 reorganizations, as well as the solution the 
international organizations recommended for the same issue; (ii) the analysis of the 
interpretation Brazilian scholars suggest for article 49, caput, of the Brazilian Bankruptcy 
Law, (iii) the interpretation of the concept of claim under the previous Brazilian 
Bankruptcy Law (Decree 7.661/1945); and (v) the analysis of scholars’ opinions about the 
arise of credit rights based on civil law theory. The liquidity of claims is separately 
discussed due to the challenges this issue brings to creditors’ participation in the 
bankruptcy proceeding. The second part of this work is dedicated to the analysis of claims 
arising from torts or contractual liability, in which the separation in time between the 
signing of a contract and its maturity, or between the tortuous act and the award of 
damages, leads to uncertainties about the exactly moment of the arise of a claim. In such 
section, the claims arising in the following situations will be discussed: (i) executory 
contracts and deferred execution contracts, (ii) conditional contracts, (iii) guarantees, (iv) 
derivative contracts, (v) torts, and (vi) contractual liability. 

 

 

Key words: bankruptcy – corporate reorganization – credit rights – claims –Brazilian 
Bankruptcy Law legislative process – non-liquid claims – executory contracts 
–conditions – guarantees – derivatives – torts – contractual liability. 

 

  



 

 

ÍNDICE 

 

1 INTRODUÇÃO. ......................................................................................................... 13 
 

2 CRÉDITOS SUJEITOS AOS PROCESSOS DE REESTRUTURAÇÃO DE 
EMPRESAS. ....................................................................................................................... 17 

2.1 Modelo norte-americano. ...................................................................................... 19 
2.2 Sugestões das diretivas internacionais – Banco Mundial e UNCITRAL. ......... 24 

2.3 O direito brasileiro. ................................................................................................ 27 
2.3.1 Processo legislativo da Lei 11.101/2005 e seu artigo 49. ........................................ 27 
2.3.2 Comentários ao artigo 49. ........................................................................................ 34 

2.3.3 Créditos existentes e sujeição aos procedimentos de insolvência na legislação 
anterior. ................................................................................................................................ 38 

2.3.4 Crédito como posição contrária à obrigação. ........................................................... 43 
2.3.4.1 Definição de obrigação. ....................................................................................... 45 

2.3.4.1.1 Teoria dualista da obrigação. ........................................................................... 48 
2.3.4.2 Crédito como posição contrária ao dever – a sistemática exposta por Pontes de 
Miranda. .............................................................................................................................. 51 
2.3.4.3 Adequação da definição de crédito de Pontes de Miranda à Lei 11.101/2005. ... 56 

2.3.4.4 Liquidez do crédito. ............................................................................................. 61 
2.3.5 Créditos excluídos da recuperação judicial por disposição legal expressa. ............. 64 

2.3.5.1 Créditos inexigíveis. ............................................................................................ 65 
2.3.5.1.1 Obrigações a título gratuito. ............................................................................. 65 

2.3.5.1.2 Despesas dos credores para fazer parte do processo de insolvência. ............... 67 
2.3.5.2 Créditos não sujeitos à recuperação judicial. ....................................................... 68 

2.3.5.2.1 Crédito fiscal. ................................................................................................... 69 
2.3.5.2.2 Créditos garantidos por direitos reais em garantia. .......................................... 72 

2.3.5.2.3 Adiantamento de contrato de câmbio (“ACC”). .............................................. 73 
2.3.5.2.4 Arrendamento de aeronaves ou suas partes. .................................................... 75 

2.3.5.2.5 Câmaras de compensação. ............................................................................... 76 
 

3 APLICAÇÃO DO CONCEITO DE CRÉDITO A DEVERES DECORRENTES 
DE DIVERSAS FONTES. ................................................................................................. 78 

3.1 Contratos de execução continuada e contratos de execução diferida. .............. 78 
3.2 Contratos sujeitos a condição. .............................................................................. 83 

3.2.1 Condição suspensiva. ............................................................................................... 85 



 

 

3.2.2 Condição resolutiva. ................................................................................................ 89 
3.3 Garantias fidejussórias. ......................................................................................... 91 

3.3.1 “Novação recuperacional” e garantias fidejussórias. ............................................... 93 
3.3.2 Fiança. ...................................................................................................................... 95 

3.3.2.1 Recuperação judicial do devedor principal e sub-rogação. ................................. 98 
3.3.2.2 Recuperação judicial do fiador. ......................................................................... 100 

3.3.2.3 Subfiança. ........................................................................................................... 101 
3.3.2.4 Retrofiança. ........................................................................................................ 102 

3.3.2.5 Fiança de “dívida futura”. .................................................................................. 103 
3.3.2.6 Fiança bancária e seguro-garantia em execução fiscal. ..................................... 107 

3.3.3 Aval. ....................................................................................................................... 110 
3.3.4 Contragarantias em garantias bancárias. ................................................................ 113 

3.3.4.1 Contragarantias para garantia outorgada em execução fiscal. ........................... 117 
3.4 Contratos de derivativos. ..................................................................................... 119 

3.4.1 Contratos a termo (forward). ................................................................................. 121 
3.4.2 Futuros (futures)..................................................................................................... 122 

3.4.3 Opções (options). ................................................................................................... 123 
3.4.4 Swaps. .................................................................................................................... 125 

3.4.5 Liquidez e participação do credor na recuperação judicial. ................................... 126 
3.5 Responsabilidade civil extracontratual. ............................................................. 130 

3.5.1 Honorários advocatícios. ........................................................................................ 132 
3.6 Responsabilidade civil contratual. ...................................................................... 137 
 
4 CONCLUSÃO. ......................................................................................................... 141 
 
5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS. .................................................................. 143 



  

 

13 

1 INTRODUÇÃO.1 

Resultado de grande pressão para a adoção de solução mais efetiva para as 

empresas em crise no Brasil2, a Lei 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, que regula a 

recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, 

trouxe como grande inovação a previsão de procedimento judicial que permite a 

reestruturação de dívidas da empresa de forma mais ampla que aquela prevista no sistema 

anterior.  

Diferentemente da antiga concordata, prevista no Decreto-lei 7.661/1945, que tinha 

como única forma de superação da crise empresarial a concessão de prazo adicional para 

pagamento de credores quirografários3, a recuperação judicial tem como objetivo permitir 

à empresa insolvente a superação das causas da crise financeira.  

Osvaldo Biolchi, relator do parecer da Comissão Especial da Câmara dos 

Deputados encarregada do projeto de lei que culminou na Lei 11.101/2005, ao discorrer 

sobre os objetivos da nova lei, indicou que “não se pretende, com o processo de 

recuperação proposto, o mero alongamento da dívida, mas, principalmente e sobretudo, 

atacar e superar as causas gerenciais que provocaram o endividamento gravoso”4.  

Com a adoção desse novo procedimento – a recuperação judicial –, uma das 

decisões a serem tomadas pelo legislador seria a abrangência das obrigações da empresa 

em crise que poderiam ser reestruturadas por meio da recuperação judicial.  

Essa preocupação era menos relevante na lei de falências anterior, seja porque a 

abrangência da concordata sempre foi limitada aos credores quirografários, seja porque a 

falência implicava a liquidação de ativos e, portanto, sujeitaria a todos os credores do 

falido, sem distinção. 

                                                
1 Todas as citações feitas no presente trabalho refletem a grafia utilizada pela fonte citada. Grifos e destaques 
são sempre do original. 
2  TOLEDO, Paulo F. C. Salles de (coord.). ABRÃO, Carlos Henrique (coord.). Comentários à Lei de 
Recuperação de Empresas e Falência. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 36. 
3  Previa o artigo 147 do Decreto-lei 7.661/1945: “A concordata concedida obriga a todos os credores 
quirografários, comerciais ou civís, admitidos ou não ao passivo, residentes no país ou fora dêle, ausentes ou 
embargantes.” 
4 Parecer proferido em 30.05.1996, publicado no Diário Oficial da Câmara dos Deputados em 03.12.1999. 
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A regra geral sobre o tema ficou prevista no art. 49, caput, da Lei 11.101/2005, que 

prevê que estariam sujeitos aos efeitos do deferimento do pedido de recuperação judicial 

“todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. 

Em seguida, essa previsão geral sofre exclusões pontuais (mas significativas), 

conforme previsto nos artigos 6º, § 7º, e 49, §§ 3º e 4º, 193 e 199, todos da Lei 

11.101/2005. Nesses dispositivos, o legislador brasileiro optou por excluir dos efeitos da 

lei – excluindo tanto a limitação dos direitos dos credores quanto a participação de tais 

credores no processo decisório de recuperação judicial –: (i) os créditos de natureza fiscal 

(artigo 6º, § 7º); (ii) os créditos aos quais foi outorgada alguma forma de direito de 

propriedade em garantia (artigo 49, § 3º); (iii) os financiamentos concedidos na 

modalidade de adiantamento de contrato de câmbio (artigo 49, § 4º); (iv) o crédito 

decorrente do arrendamento de aeronaves e suas partes (artigo 199); e (v) os créditos 

liquidados por meio de câmaras de liquidação (artigo 193). 

O objetivo do presente trabalho é analisar o conceito de crédito utilizado pela Lei 

11.101/2005, em especial aquele contido em seu artigo 49, caput – “créditos existentes na 

data do pedido, ainda que não vencidos” –, com o objetivo de estudar situações em que a 

aquisição do direito no tempo, pelo credor, torna obscuro o exato momento do nascimento 

do “crédito” e, no que concerne à recuperação judicial, a sua consequente sujeição ou não 

ao concurso de credores5 que se forma com a apresentação do pedido de recuperação. A 

referida questão é analisada pelo ponto de vista do devedor do crédito, a empresa em crise.  

                                                
5 Não se desconhece a divergência acerca da existência ou não de concurso de credores na recuperação 
judicial. Fábio Ulhoa Coelho defende a inexistência de concurso por não haver venda de bens para 
distribuição entre os credores (COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à Lei de Falências e de recuperação de 
empresas. 10ª ed. São Paulo, Saraiva, 2014, p. 60). Na posição contrária, considera-se que o concurso está 
formado com a delegação de poderes, à coletividade de credores, para decidir sobre o destino da atividade 
empresária e dos bens da empresa. Por considerar que a natureza do concurso se verifica também quando o 
poder de decidir sobre a atividade empresarial sai da mão da empresa e seus dirigentes e vai para as mãos dos 
credores, no presente trabalho haverá referências à recuperação judicial como procedimento concursal. 
Renata Mota de Maciel Madeira Dezem oferece três diferentes razões para a conclusão de que existe 
concurso também na recuperação judicial, ainda que em moldes distintos do concurso existente na falência: 
(i) a submissão ao procedimento de todos os credores, independentemente de vontade ou adesão, conforme 
artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005; (ii) a Lei 11.101/2005 prevê limites e parâmetros para o tratamento dos 
credores em cada classe (e.g. pagamento dos créditos trabalhistas em até um ano, previsto pelo seu artigo 54, 
caput, ou tratamento paritário dos credores na aprovação do plano de recuperação judicial, prevista no artigo 
58); e (iii) a existência de cooperação entre todos os credores para a solução da crise da empresa (DEZEM, 
Renata Mota de Maciel Madeira. A extensão da competência do juízo da recuperação judicial. Tese 
(Doutorado). Mestrado. Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016, pp. 173-177) 
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Ainda que muito do presente trabalho possa ser aplicado aos créditos sujeitos à 

recuperação extrajudicial, o foco do trabalho será a análise da questão nos processos de 

recuperação judicial.  

Não é objetivo desta dissertação discutir a escolha legislativa que deixou de fora da 

possibilidade de serem restruturados na recuperação judicial importantes tipos de crédito – 

o que traz sérias consequências à efetividade do instituto6 –; não porque o tema não seja 

relevante, mas por simples corte metodológico que permitirá ter como foco principal as 

situações em que o momento do surgimento do direito de crédito é a questão mais 

relevante para a determinação da sujeição ou não do crédito aos efeitos do concurso. Os 

créditos excluídos do concurso por escolha legislativa, entretanto, serão objeto de breve 

análise para delimitar mais precisamente o que são, de acordo com a legislação brasileira 

atual, os créditos sujeitos à recuperação judicial.  

O presente trabalho divide-se em duas partes.  

A primeira delas é dedicada à análise do arcabouço teórico necessário à correta 

interpretação do disposto no artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005.  

Essa parte inclui: (i) o estudo do modelo norte-americano de sujeição de créditos ao 

procedimento judicial de reestruturação de empresas, bem como dos órgãos internacionais 

que publicaram diretivas para sistemas de insolvência; (ii) a análise da doutrina nacional 

sobre a interpretação do artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005; (iii) a análise do processo 

legislativo durante o qual o referido artigo de lei recebeu a sua atual redação; (iv) a 

intepretação sobre o surgimento dos créditos e sua sujeição ao concurso conforme a antiga 

lei de falências (Decreto-lei 7.661/1945); e, finalmente, (v) a análise da doutrina existente 

sobre o momento do surgimento da obrigação ou do dever, com base no Direito das 

Obrigações.  

Pelos desafios que traz à participação dos credores no procedimento de insolvência, 

será objeto de análise específica a questão da liquidez das obrigações. 

                                                
6 Sobre o tema ver: WAISBERG, Ivo. O necessário fim dos credores não sujeitos à recuperação judicial. In 
ELIAS, Luis Vasco (coord.). 10 Anos da Lei de Recuperação de Empresas e Falências – Reflexões sobre a 
reestruturação empresarial no Brasil. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 199-209. BEZERRA FILHO, 
Manoel Justino. “Trava Bancária” e “Trava Fiscal” na Recuperação Judicial – Tendências… In ELIAS, 
Luis Vasco (coord.). 10 Anos da Lei de Recuperação de Empresas e Falências – Reflexões sobre a 
reestruturação empresarial no Brasil. São Paulo: Quartier Latin, 2015. 
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Também está incluída, na primeira parte do trabalho, a delimitação dos créditos 

excluídos do concurso por escolha legislativa expressa, seja porque não sujeitos à 

recuperação judicial ou porque inexigíveis da empresa em recuperação. Serão objeto desta 

breve análise: (i) as obrigações a título gratuito; (ii) as despesas dos credores para fazer 

parte dos procedimentos de insolvência; (iii) os créditos fiscais; (iv) os créditos garantidos 

por direito real em garantia; (v) os contratos de adiantamento de câmbio; (vi) os créditos 

decorrentes do arrendamento de aeronaves e suas partes; e (vii) os créditos liquidados por 

meio de câmaras de liquidação. 

Feito esse estudo geral, a segunda parte do trabalho é dedicada à análise de créditos 

específicos, decorrentes de ilícito ou contratos, nos quais o diferimento no tempo dos 

momentos da contratação e da exigibilidade, ou da prática do ato ilícito e a condenação ao 

pagamento, leva a incertezas quanto ao momento do surgimento do direito de crédito.  

Nessa seção do trabalho será discutida a sujeição ao concurso de créditos 

decorrentes de (i) contratos de execução continuada e contratos de execução diferida; (ii) 

contratos sujeitos a condição; (iii) contratos envolvendo garantia pessoal; (iv) contratos de 

derivativos; (v) obrigações decorrentes de responsabilidade civil extracontratual; e 

(vi) obrigações decorrentes de responsabilidade civil contratual. 
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2 CRÉDITOS SUJEITOS AOS PROCESSOS DE 
REESTRUTURAÇÃO DE EMPRESAS. 

Como indicado na introdução, o objetivo precípuo da primeira parte do presente 

trabalho é estudar a sujeição de créditos à recuperação judicial, de acordo com as escolhas 

legislativas constantes da Lei 11.101/2005, em especial definindo o sentido da expressão 

“créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”, constante do artigo 49, 

caput, da lei.  

Como lembra Fábio Konder Comparato7, a palavra crédito é muito utilizada, nem 

sempre com o mesmo significado. Identifica o autor ao menos três noções para o vocábulo 

crédito: a moral, a econômica e a jurídica. O presente estudo dedica-se à análise da noção 

jurídica de crédito, que não se confunde com a noção moral – relacionada à confiança – ou 

com a noção econômica – relacionada ao diferimento no tempo das relações de troca – do 

vocábulo. 

Para a consecução dessa tarefa, diversos métodos de interpretação serão utilizados 

neste capítulo.  

O primeiro deles será a análise do contexto mundial no qual inserida a mudança 

legislativa do tratamento da insolvência das empresas no Brasil.  

Essa análise inicia-se com o estudo do modelo legislativo no qual se inspirou o 

legislador brasileiro para adotar o procedimento de recuperação judicial, o modelo norte-

americano8 . A intenção do estudo é permitir que se verifique se, e em que medida, 

conceitos e regras existentes nos Estados Unidos sobre a sujeição de crédito poderiam ser 

aplicados no Brasil. Faz parte da análise não apenas as regras atualmente adotadas, mas 

também a evolução do direito norte-americano pertinente durante o período de mais de um 

século em que a lei falimentar é utilizada para permitir a reestruturação de empresas 

naquele país. 

Ainda sobre o contexto global no qual editada a Lei 11.101/2005, serão analisadas 

as recomendações feitas sobre o tema da sujeição de créditos tanto pelo Legislative Guide 

                                                
7 COMPARATO, Fabio Konder. O Seguro de Crédito – Estudo jurídico. São Paulo: Max Limonad, 1968, 
pp. 27-33. 
8 Sobre a influência exercida pela legislação falimentar norte-americana na adoção da recuperação judicial no 
Brasil, ver o Capítulo 2.3.1, abaixo. 
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on Insolvency Law, publicado pela United Nations Commission on International Trade 

Law (UNCITRAL), quanto dos World Bank Principles for Effective Creditor/Debtor 

Regime, publicado pelo Banco Mundial. Embora sejam praticamente contemporâneas à Lei 

11.101/2005 – os dois primeiros capítulos do Legislative Guide foram publicados em 2005 

e os princípios do World Bank no final da década de 90 pela primeira vez –, referidas 

diretivas representam a síntese de diversas realidades de sistema de insolvência adotado 

nos mais diversos países.  

Traçado esse panorama global, o trabalho de análise volta-se ao sistema legislativo 

brasileiro.  

Será objeto de análise a doutrina até o momento existente sobre a Lei 11.101/2005, 

acerca da sujeição de créditos à recuperação judicial.  

Tendo em vista a limitação com que o tema é atualmente tratado9, outras técnicas 

interpretativas serão utilizadas para que sejam encontradas respostas às questões objeto 

deste trabalho.  

Nesse contexto, será buscada a interpretação do texto legal conforme seu sentido 

histórico10, com base na análise do processo legislativo que culminou na Lei 11.101/2005, 

com especial destaque às discussões que levaram à atual redação do artigo 49 da lei. A 

interpretação histórica estende-se também à análise da legislação anterior, em especial o 

Decreto-lei 7.661/1945, na tentativa de se estabelecerem paralelos com a legislação atual e 

possível evolução dos institutos envolvidos.  

Também porque a intepretação histórica, no presente caso, não oferece respostas 

satisfatórias para a questão da sujeição dos créditos – principalmente em razão da inovação 

representada pela inclusão do procedimento de recuperação judicial no ordenamento 

jurídico brasileiro –, expandem-se as formas interpretativas para abarcar a interpretação 

sistemática11 do dispositivo legal, para, além da interpretação da Lei 11.101/2005 como um 

todo único em que as diversas regras previstas conversam entre si, buscar, nos pertinentes 

ramos do Direito Privado – Direito Comercial e do Direito Civil –, o efetivo sentido da 

expressão “crédito existente”.  

                                                
9 Ver Capítulo 2.3.2, abaixo. 
10 Cf. FERRAZ Jr., Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito – Técnica, Decisão, Dominação. 2ª ed. 
São Paulo: Atlas, 1994, pp. 289-291. 
11 Op. cit., p. 287-289. 
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À interpretação sistemática soma-se a interpretação teleológica12 do artigo 49 da 

Lei 11.101/2005, a fim de que a solução encontrada para a questão da sujeição de créditos 

à recuperação judicial seja adequada aos objetivos da Lei 11.101/2005, conforme 

enunciado em seu artigo 4713, bem como ao princípio da par conditio creditorum14. 

 

2.1 Modelo norte-americano. 

Os Estados Unidos foram o lugar do nascimento, ainda no Século XIX, da ideia de 

utilização de um sistema normativo da insolvência para permitir a reestruturação e 

recuperação da empresa em crise, com manutenção da atividade produtiva organizada, para 

ganho de valor aos credores e demais envolvidos na empresa (empregados, sócios, 

consumidores, fornecedores, etc.)15, em contrapartida aos modelos europeus, que viam, no 

sistema falimentar, uma forma de liquidação organizada de ativos.  

Considerando que essa é a ideia que inspirou alterações legislativas por todo o 

mundo, para inclusão nos mais diversos sistemas jurídicos da possibilidade de 

reestruturação de empresas por meio de processo judicial de insolvência, incluindo aí a Lei 

11.101/2005, faz sentido que, na análise da abrangência das relações que poderiam ou 

deveriam estar sujeitas a reestruturação no procedimento judicial – dentre os quais a 

recuperação judicial no Brasil –, seja o modelo adotado pelos Estados Unidos ao menos 

objeto de estudo. 

Conforme legislação vigente, nos Estados Unidos, os credores são chamados a 

apresentar seus claims contra a empresa em reestruturação judicial (Section 501(a) do 

Bankruptcy Code), e a abrangência do referido termo é prevista no próprio código 

                                                
12 Op. cit., p. 291-293. 
13 “Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-
financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e 
dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à 
atividade econômica.” 
14 O princípio do tratamento igualitário entre credores na mesma situação, apesar de desenvolvido no âmbito 
da falência, é aplicável também à recuperação judicial (FRANÇA, ERASMO VALLADÃO A. E N. In 
SOUZA JÚNIOR, Francisco Satiro de, e PITOMBO, Antonio Sérgio A. de Moraes (coords.). Comentários à 
Lei de Recuperação de empresas e falência: Lei 11.101/2005. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, 
pp. 187-188).  
15 Sobre o tema, ver: LUBEN, Stephen J. Railroad Receiverships and Modern Bankruptcy Theory. In 89 
Cornell Law Review 1420, 2004.  
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falimentar, o Bankruptcy Code, em vigor desde 1978, encontrado no Title 11 do United 

States Code. De acordo com o previsto no Chapter 1, Section 101(5) do Bankruptcy Code: 

(5) The term “claim” means –  
 
(A) right to payment, whether or not such right is reduced to judgment, 
liquidated, unliquidated, fixed, contingent, matured, unmatured, disputed, 
undisputed, legal, equitable, secured, or unsecured; or 
 
(B) right to an equitable remedy for breach of performance if such breach 
gives rise to a right to payment, whether or not such right to an equitable 
remedy is reduced to judgment, fixed, contingent, matured, unmatured, 
disputed, undisputed, secured, or unsecured. 

 

Além da definição bastante abrangente dos créditos sujeitos à reestruturação 

judicial de dívidas, o Bankruptcy Code prevê também a possibilidade de os acionistas ou 

sócios da empresa apresentarem “proof of interest”, para defesa do seu direito de receber 

sua contribuição para o capital social da empresa, ainda que tal direito esteja subordinado 

ao pagamento dos credores16. 

Acerca das obrigações ilíquidas e contingentes, bem como acerca das obrigações 

decorrentes de descumprimento contratual, prevê o Bankruptcy Code que elas devem ter 

seu valor estimado para permitir a participação dos credores no processo de reestruturação 

sempre que aguardar pela liquidação (no caso de obrigações ilíquidas) ou confirmação (no 

caso de obrigações contingentes) possa atrasar a administração do caso17. 

Como se vê, a abrangência que a lei norte-americana de insolvências dá para os 

créditos passíveis de reestruturação judicial é enorme. Mais importante que essa 

constatação, entretanto, é a análise da evolução do direito norte-americano na adoção da 

solução acima mencionada, considerando que a reestruturação de empresas existe naquele 

país desde o final do século XIX, com a adoção dos sistemas de receivership que 

possibilitaram a reestruturação de dívidas das ferrovias norte-americanas18. 

                                                
16 Bankruptcy Code, Chapter 5, Section 501(a): “A creditor or an indenture trustee may file a proof of claim. 
An equity security holder may file a proof of interest.” 
17 Bankruptcy Code, Chapter 5, Section 502(c): “There shall be estimated for purpose of allowance under this 
section— (1) any contingent or unliquidated claim, the fixing or liquidation of which, as the case may be, 
would unduly delay the administration of the case; or (2) any right to payment arising from a right to an 
equitable remedy for breach of performance.” 
18 Sobre o tema, ver: LUBEN, Stephen J. Railroad Receiverships and Modern Bankruptcy Theory. In 89 
Cornell Law Review 1420, 2004. Ainda que o atual Chapter 11, que cuida do procedimento de reestruturação 
judicial de dívidas, tenha sido formalmente incluído no Bankruptcy Code posteriormente, a reestruturação de 
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A análise da doutrina de direito falimentar norte-americano do início do Século XX 

denota críticas ao Bankruptcy Act de 1898, que trazia uma definição de claim mais restrita 

que a legislação anterior (datada de 1887), para admitir ao concurso apenas os créditos 

plenamente constituídos e vencidos antes do pedido de falência. Segundo os textos sobre o 

tema, o retrocesso seria muito grande na adoção de uma visão tão restritiva do tipo de 

obrigação sujeita ao procedimento falimentar, em razão do que sugeriu a doutrina que o 

texto legal continuasse a ser interpretado para abranger obrigações não vencidas ou 

contingentes19. 

A questão evoluiu ao longo do Século XX20, com alterações legislativas pontuais, 

como, por exemplo, a alteração do texto legal, feita por meio do Bankruptcy Act de 1938 – 

o Chandler Act –, que sujeitou ao concurso obrigações decorrentes de contrato de aluguel, 

incluindo aluguéis futuros, ainda que a rescisão contratual ocorresse depois da distribuição 

do pedido de reestruturação de dívidas21, bem como obrigações contingentes que tivessem 

valor líquido, como garantias outorgadas a dívidas não vencidas. 

Depois de cerca de quarenta anos sob legislação mais restritiva, quando da reforma 

do sistema falimentar em 1978, a decisão legislativa adotada foi a de inclusão no concurso 

falimentar da maior quantidade possível de obrigações, em linha com o objetivo dos 

legisladores de que todas as obrigações do devedor, “sem importar o quão remotas ou 

contingentes”, fossem tratadas e resolvidas durante o processo judicial de reestruturação de 

dívidas, de modo a permitir que o devedor que deixasse o processo fosse uma entidade 

total e efetivamente reestruturada, apta a receber novos investimentos22. Essa foi a solução 

adotada, mesmo cientes os legisladores das dificuldades procedimentais relacionadas à 

escolha, como a liquidação de obrigações ilíquidas.  

                                                                                                                                              
empresas foi uma resposta proposta pelos credores para a solução da insolvência no sistema de ferrovias 
norte-americano, aceita pelas cortes à época. 
19 Conforme as seguintes publicações: Provability of Contingent Claims in Bankruptcy. In Columbia Law 
Review, v. 14, nº 2, 1914, pp. 158-160 ; Proof of Contingent Claims in Bankruptcy. In Harvard Law Review, 
v. 14, nº 5, 1901, pp. 372-373.; e FOLZ, Stanley. The Provability of Tort Claims in Bankruptcy. In The 
American Law Register (1898-1907), v. 52, nº 8, v. 43 New Series, 1904, pp. 473-503.  
20 Cf. BARTELL, Laura B. Due Process for the Unknown Future Claim in Bankruptcy - Is this Notice Really 
Necessary?. In American Bankruptcy Law Journal, v. 78, 2008, p. 339. Wayne State University Law School 
Research Paper nº 08-41. Acerca da evolução legislativa do tema ver nota de rodapé 15, pp. 343-344. 
21 Cf. Claims for Future Rent in Corporate Reorganization under § 77B of the Bankruptcy Act . In Virginia 
Law Review, v. 24, nº 3, 1938, pp. 320-321.  
22 Cf. BARTELL, Laura B. Due Process for the Unknown Future Claim in Bankruptcy - Is this Notice Really 
Necessary?. In American Bankruptcy Law Journal, v. 78, 2008, p. 343-344. Wayne State University Law 
School Research Paper nº 08-41.  
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Exemplo das possibilidades dadas por um sistema de insolvência que adote uma 

visão tão ampla de créditos sujeitos a reestruturação judicial são as medidas adotadas para 

reestruturação de empresas fabricantes de produtos contendo amianto (asbestos)23.  

Na década de 80, consolidaram-se estudos clínicos que demonstravam que a 

inalação contínua de amianto seria a causa de doenças como fibrose pulmonar e câncer no 

pulmão. Essas doenças, no entanto, poderiam aparecer entre vinte e quarenta anos após a 

exposição prolongada ao produto. Na mesma época, o amianto foi banido em diversos 

países ou teve seu uso proibido em produtos específicos, como ocorreu nos Estados 

Unidos. 

A despeito da proibição, fato é que diversos produtos contento amianto já haviam 

sido comercializados, e trabalhadores expostos continuamente ao produto. Empresas 

fabricantes de produtos que continham amianto se viram, então, expostas a contingências 

milionárias decorrentes da sua responsabilidade por indenizar os danos sofridos por 

trabalhadores e consumidores expostos aos produtos por elas fabricados. E, considerando o 

tempo decorrido entre a exposição ao produto e a manifestação de eventual dano, seria 

muito difícil quantificar a contingência à qual tais empresas estariam expostas ou mesmo 

negociar com todos os atingidos pelos danos que, naquele momento, sequer tinham 

qualquer manifestação de doença. 

Se do lado da empresa era importante a reestruturação dessa dívida para a 

continuidade de suas atividades, aqueles que sofreram danos também estavam interessados 

na manutenção da empresa; do contrário, apenas aqueles que aparentassem primeiro os 

danos causados pela exposição ao amianto seriam indenizados, já que aqueles que 

retardassem a apresentar os danos poderiam encontrar uma empresa extinta e liquidada 

quando buscassem sua indenização.  

Uma das soluções dadas ao problema foi a criação, no âmbito de procedimentos 

judicias de reestruturação de dívidas, de fundos de indenização para as vítimas de danos 

causados pela exposição ao amianto. Todas as vítimas – conhecidas e futuras – seriam 

                                                
23 Histórico do assunto cf. PLEVIN, Mark D. EPLEY, Leslie A. ELGARTEN, Clifton S. The future claims 
representative in prepackaged asbestos bankruptcy: conflicts of interest, strange alliances, and unfamiliar 
duties for burdened bankruptcy courts. New York University Annual Survey of American Law v. 62, Issue 2. 
2006. 



  

 

23 

pagas com o produto decorrente de bens pertencentes a esses fundos, sem acesso aos bens 

da empresa fabricante.  

Apesar de a criação dessa sistemática ter se dado em um caso concreto – 

reestruturação das empresas do grupo Johns-Manville –, ocorrido ainda na década de 80, 

tendo em vista o sucesso da medida nesse e em casos similares, ela foi, nos anos 2000, 

adotada pela legislação falimentar norte-americana, que consolidou, nas Sections 524(g) e 

524(h) do Bankruptcy Code, esse mecanismo para solução de litígios futuros em 

reestruturação judicial de dívida. O raciocínio por trás da sistemática é o de que o 

procedimento falimentar deve ser apto a lidar com todos os fatos anteriores ao pedido de 

reestruturação, permitindo à empresa em crise deixar o procedimento efetivamente pronta 

para o recomeço de suas atividades24.  

A questão não é simples, tendo em vista que sujeita ao plano de recuperação 

judicial direitos decorrentes de potenciais danos futuros, com base simplesmente no fato de 

que a conduta do devedor – fabricação e venda de produtos contendo amianto, no caso – 

ocorreu antes do pedido de reestruturação de dívidas. Por não terem sofrido danos ainda, 

os potenciais atingidos pelo plano de recuperação não são chamados a participar do 

procedimento concursal e nele defender seus direitos. A solução legal dada pelo sistema 

norte-americano foi a nomeação de agente fiduciário para defesa do interesse desses 

credores futuros, pelo reconhecimento de que o seu interesse – recebimento de alguma 

indenização no futuro – não é o mesmo interesse dos credores já conhecidos atingidos 

pelas mesmas condutas – que buscam a maximização do valor recebido no momento 

presente.  

A solução não é pacífica e ainda leva a discussões doutrinárias acerca do respeito 

ao princípio constitucional do due process, segundo o qual nenhum cidadão pode ser 

                                                
24 Essa intenção do sistema falimentar norte-americano já era evidenciada em 1901, quando ainda estava sob 
discussão a possibilidade de inclusão de dívidas não vencidas no concurso formado na reestruturação de 
empresas, cf. Proof of Contingent Claims in Bankruptcy. In Harvard Law Review, v. 14, nº 5, 1901, pp. 372-
373. “Bankruptcy proceedings should clear  a man from all possible debts and liabilities, giving him a 
chance to  start absolutely afresh. And the desirability of this result should out- weigh the difficulty of 
liquidating the claim, even where it is doubtful whether or not there ever will be a liability, and though its 
value may depend on the chances of another man's solvency.” A Suprema Corte norte-americana manifestou-
se no mesmo sentido já em 1915: “It is the purpose of the Bankrupt Act to convert the assets of the bankrupt 
into cash for distribution among creditors, and then to relieve the honest debtor from the weight of 
oppressive indebtedness, and permit him to start afresh free from the obligations and responsibilities 
consequent upon business misfortunes.” (Williams v. U.S. Fidelity & Guaranty Co., 236 U. S. 549, 236 U. S. 
554-555). 
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privado de seus bens sem o devido processo legal, que incluiria a possibilidade de 

participação no procedimento judicial de insolvência25.  

A despeito disso, a evolução da jurisprudência nas diversas cortes falimentares tem 

demonstrado a tendência de que, independente do momento da ocorrência do dano, para 

fins de verificação de sujeição ou não do crédito, o momento decisivo é o da conduta da 

empresa devedora 26 , posicionamento que garantiria não apenas o fresh start para o 

devedor, mas também o tratamento igualitário entre credores na mesma situação27 (esta 

considerada como a situação daqueles que sofreram danos decorrentes dos mesmos atos, 

independentemente do momento em que o dano tenha se manifestado).  

Em suma, a revisão do tratamento dado nos Estados Unidos à questão da sujeição 

de créditos à reestruturação judicial de dívidas denota a escolha por um sistema bastante 

abrangente, tendo em vista sempre a função precípua do sistema falimentar, conforme 

reconhecido pelos poderes legislativo e judiciário daquele país, que seria permitir um 

efetivo recomeço ao devedor insolvente. Nota-se, ainda, que a referida posição não é 

decorrente de simples escolha legislativa aleatória, mas fruto da evolução dos 

procedimentos relacionados à reestruturação de negócios por mais de cem anos. 

 

 

2.2 Sugestões das diretivas internacionais – Banco Mundial e 
UNCITRAL. 

Inspirados no modelo norte-americano, diversos países do mundo adotaram 

sistemas de insolvência que previam a utilização de um procedimento judicial para 

                                                
25 Sobre o tema, ver: BARTELL, Laura B. Due Process for the Unknown Future Claim in Bankruptcy - Is 
this Notice Really Necessary?. In American Bankruptcy Law Journal, v. 78, 2008, p. 339. 
26 MILLS, Marvin. Rejecting Frenville (again), Third Circuit Extends Grossman’s and Broadens Scope of 
Prepetition Claims. Weil Bankruptcy Blog. 2014.  
27 Cf. MABEY, Ralph R. JARVIS, Annette W. In re Frenville: A Critique by the National Bankruptcy 
Conference's Committee on Claims. In The Business Lawyer, v. 42, nº 3, pp. 697-714. American Bar 
Association.  
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renegociação de dívidas na reestruturação de empresa, tendo tal adoção se dado em 

momento não muito diferente daquele em que se deu no Brasil.28 

Em razão de a experiência de diversos países com os procedimentos para 

reestruturação judicial de dívidas não ser significativamente mais longa que a brasileira, o 

estudo da solução adotada em outros países para a sujeição de créditos à reestruturação 

judicial de dívidas pode ser dispensado no presente trabalho. 

Como forma de sanar parcialmente essa omissão, faz sentido a análise de manuais 

de “melhores práticas” globais com relação às normas para solução de situações de 

insolvência. Nesse sentido, são objeto de análise o Legislative Guide on Insolvency Law29, 

publicado pela United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), 

bem como os World Bank Principles for Effective Creditor/Debtor Regimes30, publicados 

pelo Banco Mundial. 

O Legislative Guide on Insolvency Law é dividido em quatro partes. As duas 

primeiras, publicadas em 2004, tratam das funções e objetivos de um sistema legal para as 

situações de insolvência, bem como das principais medidas que referido sistema deve 

prever para a garantia de seus objetivos. A parte três, publicada em 2010, trata das 

questões relacionadas à insolvência dos grupos empresariais, nacionais ou internacionais, e 

a parte quatro, publicada em 2013, trata das responsabilidades e obrigações dos 

responsáveis pela gestão da empresa em situação de insolvência iminente.  

Conforme indicado na introdução ao Legislative Guide, ele visa a auxiliar no 

estabelecimento de um sistema normativo eficiente e efetivo para tratar as crises 

financeiras dos devedores31. Segundo também indicado no mesmo guia, os assuntos nele 

discutidos são considerados centrais para o funcionamento eficiente de um sistema de 

                                                
28 BULGARELLI, Waldírio. A reforma da Lei de Falências e Concordatas. Revista de Direito Mercantil, 
Industrial, Econômico e Financeiro, v. 85. São Paulo: RT, pp. 49-56. 
29 UNCITRAL – UNITED NATIONS COMMISSION ON INTERNATIONAL TRADE LAW. Legislative 
Guide on Insolvency Law. Consultado em 25.09.2015 em 
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/insolvency.html. 
30 WORLD BANK. Principles for Effective Insolvency and Creditor/Debtor Regimes. 2015. Disponível em 
http://siteresources.worldbank.org/EXTGILD/Resources/5807554-
1357753926066/2015_Revised_ICR_Principles(3).pdf. Consultado em 16.10.2015. 
31 No original: “The purpose of the Legislative Guide on Insolvency Law is to assist the establishment of an 
efficient and effective legal framework to address the financial difficulty of debtors.” (UNCITRAL – 
UNITED NATIONS COMMISSION ON INTERNATIONAL TRADE LAW. Legislative Guide on 
Insolvency Law. Disponível em http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/insolvency.html. 
Consultado em 25.09.2015, p. 1). 
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insolvência e, mesmo considerados os diferentes tratamentos políticos e legislativos dados 

à insolvência por cada país, são reconhecidos em diversas legislações. 

O Legislative Guide, depois de apontar que a questão da sujeição de créditos é 

central para o funcionamento do sistema de insolvência32, contém recomendação específica 

sobre a sujeição de créditos à recuperação judicial. Prevê o guia, em definição bastante 

semelhante àquela adotada pela legislação norte-americana, que: 

171. [T]he insolvency law should specify that claims that may be 
submitted include all rights to payment trat arise from acts or omissions 
of the debtor prior to commencemeno of the insolvency proceedings, 
whether mature or not, whether liquidated or unliquidated, whether fixed 
or contingent. The law should identify claims that will not be affected by 
the insolvency proceedings.33 

 

Tal como o Bankruptcy Code norte-americano, o Legislative Guide da UNCITRAL 

reconhece que a admissão de créditos ilíquidos ou objeto de litígio traz desafios para a 

participação dos credores nas decisões a serem tomadas durante o procedimento de 

reestruturação judicial de dívidas. Para a solução parcial desses desafios, a Recomendação 

nº 182 do Legislative Guide indica que a lei de insolvência deve prever mecanismos para a 

participação, ainda que provisória, de credores cujos créditos estiverem sob litígio, 

enquanto estes não forem objeto de decisão. 

O trabalho desenvolvido pelo Banco Mundial é bem menos abrangente que aquele 

trazido no Legislative Guide. O Banco Mundial não se propõe a fazer análise detalhada do 

sistema de insolvência ou das melhores práticas, mas, no World Bank Principles for 

Effective Creditor/Debtor Regimes, indica apenas sua intenção de sistematizar “practices 

that have been widely recognized and accepted as good practices internationally”. Os 

princípios foram originalmente apresentados em 2001 e sofrem revisão periódica.  

                                                
32 Conforme indicado no Legislative Guide, a importância do tema deve-se tanto ao fato de que os credores 
sujeitos serão aqueles com direitos de voto e, portanto, que decidirão o destino do devedor insolvente, quanto 
porque a distribuição de valor entre os credores sujeitos ou não também se dará com base na definição dos 
créditos sujeitos e na sua classificação. (UNCITRAL – UNITED NATIONS COMMISSION ON 
INTERNATIONAL TRADE LAW. Legislative Guide on Insolvency Law. Disponível em 
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/insolvency.html. Consultado em 25.09.2015, p. 249). 
33 UNCITRAL – UNITED NATIONS COMMISSION ON INTERNATIONAL TRADE LAW. Legislative 
Guide on Insolvency Law. Disponível em http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/insolvency.html. 
Consultado em 25.09.2015, p. 264. 
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O Banco Mundial não apresenta recomendação específica sobre a sujeição de 

créditos ao procedimento judicial de reestruturação de empresas, mas, ao discutir o 

tratamento aos direitos dos credores e demais interessados na continuidade da empresa, 

ressalta a importância de que sejam mantidas, tanto quanto possível e com respeito à 

preservação da empresa e maximização do valor dos ativos, as prioridades e direitos 

estabelecidos fora do regime legal da insolvência, para garantia da segurança jurídica e 

previsibilidade nas relações comerciais34. 

Pode-se resumir, portanto, como diretivas dos órgãos internacionais que se 

dedicaram a indicar subsídios de melhores práticas para as diversas legislações nacionais, 

que seria recomendável a mais ampla sujeição possível dos créditos à reestruturação 

judicial de dívidas, bem como que, tanto quanto possível, o tratamento dos credores no 

âmbito de referido procedimento deve respeitar as mesmas prioridades estabelecidas fora 

do sistema de insolvência. 

 

 

2.3 O direito brasileiro. 

2.3.1 Processo legislativo da Lei 11.101/2005 e seu artigo 49. 

A Lei 11.101/2005 foi editada em resposta a severas críticas ao sistema falimentar 

anterior, relativas principalmente à sua incapacidade de auxiliar a superação de crises 

financeiras ou econômicas pelas empresas.  

As iniciativas legislativas para atualização completa do Decreto-lei 7.661/1945 

começaram ainda em 1991, com a criação de grupo de trabalho pelo Ministério da Justiça, 

formado por representantes do Poder Legislativo, da indústria, de instituições financeiras, 

                                                
34 “The rights of creditors and the priorities of claims established prior to insolvency proceedings under 
commercial or other applicable laws should be upheld in an insolvency proceeding to preserve the legitimate 
expectations of creditors and encourage greater predictability in commercial relationships. Deviations from 
this general rule should occur only where necessary to promote other compelling policies, such as the policy 
supporting reorganization, or to maximize the insolvency estate’s value.” (WORLD BANK. Principles for 
Effective Insolvency and Creditor/Debtor Regimes. 2015. Disponível em 
http://siteresources.worldbank.org/EXTGILD/Resources/5807554-
1357753926066/2015_Revised_ICR_Principles(3).pdf. Consultado em 16.10.2015, p. 18). 
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do Banco Central do Brasil, entre outros. Em 27.03.1992, foi publicado, no Diário Oficial 

da União, o primeiro resultado do trabalho do grupo: o anteprojeto da nova lei falimentar, 

para comentários dos interessados.  

Conforme parecer que acompanhou o anteprojeto de lei35, este foi elaborado sobre 

alguns pilares como: (i) reconhecimento da necessidade de adoção de mecanismo 

adequado à recuperação de empresas; (ii) extensão dos institutos falimentares a uma gama 

maior de pessoas jurídicas – aí incluídas sociedades civis, empresas públicas, sociedades 

de economia mista e mesmo adoção subsidiária para instituições financeiras, sociedades 

seguradoras e de previdência –; (iii) redução de recursos e prazos nos procedimentos 

falimentares; (iv) simplificação do procedimento de verificação dos créditos; e 

(v) celeridade no procedimento para liquidação de ativos.  

Os objetivos da nova lei, conforme também definido no parecer elaborado pelo 

grupo de trabalho, seriam a “mais ampla modernização do texto legal vigente”, “com vista 

à reorganização e recuperação da empresa, bem como a manutenção dos empregados e à 

preservação da circulação de riqueza, objetivando sempre o desenvolvimento e o bem-estar 

social”. O parecer indica, por fim, que o projeto de lei foi inspirado em modelos 

estrangeiros, adotados nos Estados Unidos, Portugal, França e Itália, bem como refletiria a 

jurisprudência mais moderna formada durante os anos de vigência do Decreto-lei 

7.661/1945. Em especial, ressalta a introdução no sistema legal brasileiro de procedimento 

para reestruturação da empresa, inspirado na prática norte-americana36.  

Na estrutura do anteprojeto apresentado, foram mantidos os procedimentos de 

falência e concordata, com a inclusão da possibilidade de que, em ambos os casos, 

devedores e outros interessados, como os credores, propusessem a recuperação judicial da 

empresa. Esta não seria, portanto (como acabou sendo definido na Lei 11.101/2005), um 

procedimento independente, mas uma fase que poderia ou não acontecer nos 

procedimentos de concordata ou falência37. Também eram propostas do anteprojeto que a 

                                                
35 Parecer elaborado pelo grupo de estudos instituído pela Portaria nº 233 do Ministério da Justiça, publicado 
no Diário Oficial da União em 27.03.1992, pp. 8-12. 
36 “Propugnou-se, assim, pela defesa do credor e do devedor, binômio tão a gosto de ilustres comercialistas, 
bem como pela adoção da ‘corporate reorganization’, originada do direito norte-americano, cujo objetivo é 
‘salvaguardar a empresa, operando a companhia que a explora a reorganização econômica e administrativa 
necessária ao superamento da crise’.” 
37  A análise dessa estrutura proposta traz à luz o fato de que em qualquer um dos procedimentos de 
insolvência – falência, concordata ou recuperação judicial – os credores serão pagos por meio de recursos 
gerados a partir daquela massa de bens, seja na sua venda isolada ou conjunta ou na continuação da atividade 
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assembleia de credores fosse presidida pelo maior credor e que esta – a assembleia de 

credores – ficasse encarregada da verificação dos créditos. 

Sendo a recuperação judicial uma fase nos processos de falência ou concordata e 

não um procedimento independente, não havia previsão dos créditos a serem 

reestruturados em tal fase, ficando, então, implícito que, se a recuperação judicial 

acontecesse na falência, a reestruturação poderia abranger todos os créditos (pelo próprio 

caráter universal da falência) e, caso fosse proposta durante uma concordata, a 

reestruturação abrangeria apenas os créditos quirografários.  

Esse anteprojeto foi objeto de diversas críticas e revisão pelo Conselho da Ordem 

dos Advogados do Rio de Janeiro.  

Em 22.02.1994, foi publicado, no Diário Oficial do Congresso Nacional, o Projeto 

de Lei 4.376/1993, que tratava das falências e concordatas, previamente apresentado pelo 

Poder Executivo ao Congresso Nacional em 21.12.1993. Tal projeto foi entregue ao 

Presidente da República por nova comissão ligada ao Ministério da Justiça, criada pela 

Portaria 552/MJ, com a incumbência de revisar o projeto de lei preparado pela comissão 

anterior em vista das críticas recebidas.  

De acordo com a exposição de motivos apresentada pelo Ministro da Justiça da 

época, Maurício Corrêa, a justificativa para a nova legislação residiria no fato de que “a 

legislação falimentar não atende aos reclamos da sociedade, fazendo-se necessária a edição 

de nova lei, mais ágil e moderna”.  

O Projeto de Lei 4.376/1993 manteve a pretensão de ampliar a aplicação da lei de 

falências às sociedades civis, empresas públicas e sociedades de economia mista, mas 

alterou a sistemática da recuperação judicial, que não seria uma fase dos procedimentos de 

falência ou concordata, mas, sim, uma substituta para a concordata suspensiva, enquanto 

os procedimentos de falência e concordada continuariam a existir em linha com a 

legislação então em vigor. No modelo proposto, poderiam propor a recuperação judicial 

não apenas o próprio devedor, mas também os credores e empregados da empresa em 

crise. 

                                                                                                                                              
produtiva. Isso ressalta a característica de concurso, presente mesmo na recuperação judicial ou na 
concordata, nos quais nem todos os créditos podem ser reestruturados durante o procedimento judicial.  
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Quanto aos créditos sujeitos a referidos procedimentos, a concordata preventiva 

continuava a abranger apenas os créditos quirografários, e a falência, pela sua natureza, 

continuava a prever o juízo universal. Não houve menção à questão nos dispositivos 

dedicados à recuperação judicial, do que se poderia inferir tanto a aplicação das mesmas 

regras previstas para a falência, quanto a aplicação das regras antes aplicáveis à concordata 

suspensiva. O poder de sujeitar credores ao procedimento estaria limitado pelos poderes 

outorgados ao juiz encarregado do procedimento de recuperação judicial, ao qual, segundo 

exposição de motivos que acompanhou o projeto de lei, caberia a função de garantir a 

unidade e universalidade do concurso, bem como o tratamento paritário entre os credores. 

A versão original do Projeto de Lei 4.376/1993 sofreu inúmeras alterações antes de 

ele ser aprovado pela Câmara dos Deputados e outras inúmeras mudanças antes de ser 

aprovado pelo Senado Federal, tendo permanecido mais de dez anos em tramitação. 

Em 03.12.1999, foi publicado, no Diário da Câmara dos Deputados, o relatório de 

emendas feitas ao projeto, incluindo as propostas de emendas aceitas e rejeitadas, os 

esclarecimentos que acompanharam as propostas de emendas e, principalmente, o 

substitutivo ao referido projeto de lei, apresentado em 04.12.1996. O substituto regularia a 

“recuperação e liquidação judicial de empresas e pessoas físicas que exercem atividades 

econômicas”. Como o próprio preâmbulo indicava, ficaria extinta a concordata e o 

procedimento de falência passaria a ser referido como liquidação judicial38. No substituto, 

a questão da sujeição de créditos e ações, bem como a sua classificação, foram tratadas em 

disposições comuns tanto à recuperação judicial quanto à liquidação, do que decorre que a 

tradicional universalidade, com exceções, da falência (agora referida como liquidação 

judicial) seria também aplicável à recuperação judicial. 

O substituto do Projeto de Lei 4.376/1993 foi mais uma vez objeto de diversas 

propostas de emenda. No que toca ao objeto do presente trabalho – análise dos créditos 

sujeitos à recuperação judicial –, merece destaque a proposta de emenda substitutiva 

nº 102, que contém o “embrião” do atual artigo 49 da Lei 11.101/2005. Previa o artigo 30, 

caput, da emenda proposta, que “estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial todos os 

                                                
38 Como acontece no direito norte-americano, em que o termo “bankruptcy” é utilizado para denominar os 
procedimentos de insolvência, que incluem a recuperação de empresas (corporate restructuring, prevista no 
Chapter 11 do Bankruptcy Code), a liquidação de ativos (liquidation, prevista no Chapter 7 do mesmo 
código), além dos procedimentos de insolvência relacionados a pessoas físicas, municípios e insolvência 
transnacionais. 
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credores anteriores ao pedido, inclusive a Fazenda Pública, seja qual for a natureza de seu 

crédito”.  

A referência aos “credores” também era feita no artigo 33, inciso III, do 

substitutivo, que previa, dentre os documentos que deveriam acompanhar o pedido de 

recuperação judicial, “a relação nominal dos credores, inclusive aqueles por obrigação de 

fazer ou de dar, com a indicação do endereço de cada um, a natureza, a classificação e o 

valor atualizado do crédito, discriminando sua origem, o regime dos respectivos 

vencimentos e a indicação dos registros contábeis de cada transação pendente”. Com a 

exceção da inclusão da palavra “completa” para qualificar a relação de credores, essa é a 

redação que acabou adotada no artigo 51, inciso III, da Lei 11.101/2005. 

A proposta de emenda substitutiva nº 102 foi aceita e constou da proposta da 

subemenda global (artigo 40), adotada pela Comissão Especial formada na Câmara dos 

Deputados para apreciar o projeto de lei em questão.  

A proposta, apresentada pelo Deputado Jovair Arantes, em 27.09.1999, fazia parte 

de uma série de emendas, todas propostas pelo deputado, resultado do trabalho de 

comissão de juristas que visavam a melhor delinear os contornos da recuperação judicial, 

conforme justificativa à citada proposta de emenda substitutiva 102. A proposta não 

formalizou as razões pelas quais seria necessário definir a abrangência dos créditos sujeitos 

aos efeitos da recuperação judicial, razão pela utilização do vocábulo “credores”, 

tampouco as razões pela escolha da inclusão do crédito fazendário, de natureza tributária 

ou não, entre aqueles que estariam sujeitos aos efeitos da recuperação judicial. 

Do parecer que acolheu a proposta de subemenda global, também publicado no 

Diário da Câmara dos Deputados em 03.12.1999, retira-se comentário feito por João 

Teixeira Grande acerca da sujeição de créditos:  

Vale aqui destacar que o novo instituto abrangerá todos os credores da 
empresa, inclusive os privilegiados, nestes incluídos os tributos (...). O 
plano de recuperação apontará meios e forma de pagamento dos débitos 
trabalhistas, dos tributos, dos fornecedores, dos bancos, dos demais 
eventualmente existentes, com que se trarão ao conhecimento e 
competência do juiz todos os débitos e problemas financeiros que a 
empresa tiver. 
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A subemenda global foi colocada em votação na Câmara dos Deputados em 

10.07.2003, quando foi retirada de pauta em razão de quatrocentas e oitenta e quatro novas 

propostas de emendas.  

Para a análise das emendas foi designado como relator o Deputado Osvaldo 

Biolchi, que, ao final da análise, ofereceu nova subemenda global substitutiva. Nessa nova 

versão, os créditos de natureza fiscal foram excluídos da recuperação judicial, ganhando, 

então, o artigo 48, caput, do projeto de lei a seguinte redação: “estão sujeitos aos efeitos da 

recuperação judicial todos os credores anteriores ao pedido”, e essa foi a redação aprovada 

pela Câmara dos Deputados.  

Essa redação havia sido sugerida em duas propostas de subemenda global ao 

projeto de lei, nº 137 e nº 484, as quais foram incorporadas total e parcialmente ao projeto. 

Também tratava da questão a proposta de emenda modificativa nº 268, que já previa a 

sujeição dos “créditos” – e não dos “credores” – à recuperação judicial. Essa proposta, no 

entanto, englobava uma sistemática diferente para o tratamento de créditos com garantias 

reais e foi rejeitada. 

O projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados foi, então, encaminhado para 

votação pelo Senado Federal, onde foi recebido em 23.10.2003 e designado como Projeto 

de Lei da Câmara nº 71/2003. Foi determinada a análise do projeto pela Comissão de 

Assuntos Econômicos, tendo sido designado como relator do projeto o Senador Ramez 

Tebet.  

Entre 18.11.2003 e 01.04.2004 foram enviadas ao relator oitenta e duas propostas 

de emenda ao projeto de lei, analisadas pelo Senador Ramez Tebet, conforme parecer por 

ele apresentado à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, publicado no 

Diário Oficial do Senado Federal em 10.07.2004, e refletidas em novo substitutivo ao 

projeto de lei. Segundo indicado no parecer, o relator deixou de tratar do teor de cada uma 

das propostas de emendas em razão do fato de terem sido elas ou rejeitadas ou refletidas no 

substituto apresentado. 

Foi nesse substituto ao texto aprovado na Câmara dos Deputados que o artigo 49, 

caput, da Lei 11.101/2005, recebeu a redação atual: “estão sujeitos à recuperação judicial 

todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. Pela ausência de 
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documento público que trate de cada uma das oitenta e duas propostas de emendas que 

foram refletidas no parecer, não é possível verificar a justificativa para a nova redação.  

Se, de um lado, a troca do termo “credores” por “créditos” pode ser interpretada 

como decorrente do fato de que não é a pessoa do credor que se submete à recuperação 

judicial, mas, sim, a relação de crédito estabelecida entre ele e o devedor, a explicação pela 

adoção da expressão “ainda que não vencidos” poderia ter sido objeto de justificativa, para 

que fosse possível sua melhor interpretação. Tal explicação seria relevante, em especial 

para verificar se, ao optar pela expressão “vencimento”, estaria o artigo de lei referindo 

apenas aos créditos sujeitos a termo ou também aos créditos contingentes.  

O substitutivo apresentado foi submetido à apreciação dos demais membros da 

Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, e foram então apresentadas novas 

emendas, objeto de nova análise pelo relator do projeto, nenhuma delas relacionada ao 

artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005. O projeto de lei foi aprovado pelo Senado Federal em 

14.07.2004, com algumas das propostas de emendas tendo sido votadas separadamente.  

A Lei 11.101/2005 foi sancionada e publicada em 09.02.2005 e entrou em vigor em 

09.06.200539. 

                                                
39 Em 16 de dezembro de 2016, a Portaria 467/2016 do Ministério da Fazenda criou “grupo de trabalho com 
a finalidade de estudar, consolidar e propor medidas voltadas ao aprimoramento da Lei nº 11.101, de 9 de 
fevereiro de 2005, e de outros instrumentos legais associados aos temas recuperação e falência de empresas”. 
Até a finalização do presente trabalho, não havia proposta oficial de alteração da Lei 11.101/2005 
apresentada pelo grupo. A versão mais recente não oficial da presente proposta, disponibilizada por 
Francisco Satiro 
(https://www.researchgate.net/publication/317570882_Nova_Minuta_nao_oficial_de_alteracao_da_Lei_111
01, consultada em 11.18.2017), entretanto, indica sugestões relevantes ao artigo 49 da lei, passaria a ter a 
seguinte redação:  
“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não 
vencidos. 
       § 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os 
coobrigados, fiadores e    obrigados de regresso. 
       § 2o As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas 
ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido 
no plano de recuperação judicial. 
        § 3o (REVOGADO) 
        § 4o (REVOGADO).  
        § 5o Tratando-se de crédito garantido por penhor ou cessão fiduciária de recebíveis e sobre títulos de 
crédito, direitos creditórios, aplicações financeiras ou valores mobiliários, poderão ser substituídas ou 
renovadas as garantias liquidadas ou vencidas durante a recuperação judicial e, enquanto não renovadas ou 
substituídas, o valor eventualmente recebido em pagamento das garantias permanecerá em conta vinculada 
durante o período de suspensão de que trata o § 4o do art. 6o desta Lei.  
       § 6º Após o ajuizamento da recuperação judicial, os credores não poderão alegar compensação, legal ou 
convencional, com créditos sujeitos. 
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2.3.2 Comentários ao artigo 49. 

Se a análise do processo legislativo que culminou na Lei 11.101/2005 não oferece 

maiores respostas sobre a melhor forma de interpretação de seu artigo 49, caput, a análise 

da recém-formada doutrina específica sobre o tema também não apresenta grande reflexão 

sobre a questão. 

Logo após a edição da Lei 11.101/2005, poucos doutrinadores debruçaram-se sobre 

a abrangência do seu artigo 49 e as possíveis questões polêmicas relacionadas ao momento 

específico do nascimento do crédito. Recentemente, entretanto, em resposta a questões 

surgidas em casos concretos, diversos artigos foram publicados para discutir a sujeição ou 

não à recuperação judicial de créditos decorrentes de determinados tipos contratuais. São 

escassos, contudo, os trabalhos que tratam o tema de forma sistematizada. 

Até mesmo para que se ateste a necessidade de se voltar a outros ramos do Direito 

Privado para a devida análise da extensão do disposto no artigo 49, caput, da Lei 

11.101/2005, passa-se à análise da posição de diversos autores sobre o tema, em especial 

das obras que tratam genericamente do conceito de crédito sujeito à recuperação judicial. 

Fábio Ulhoa Coelho40  indica que “a recuperação atinge, como regra, todos os 

credores existentes ao tempo da impetração do benefício”, e completa indicando que 

                                                                                                                                              
       § 7º Sujeitam-se à recuperação judicial os créditos, inclusive trabalhistas, decorrentes de contrapartidas 
ou fatos anteriores ao ajuizamento da recuperação judicial, mesmo que sua constituição tenha ocorrido em 
data posterior. 
       § 8º Nos contratos de execução continuada ou trato sucessivo, não se consideram créditos sujeitos à 
recuperação judicial aqueles decorrentes de prestações e contraprestações que, ao tempo do pedido, estejam 
por cumprir. 
       §9º Fica facultado ao devedor denunciar contratos que inviabilizam a sua recuperação, inscrevendo como 
crédito quirografário as multas e ou perdas e danos devidos à contraparte. 
        §10. Os contratos bilaterais não se resolvem em razão do pedido da recuperação judicial e será 
considerada nula qualquer disposição contratual em contrário, salvo as exceções expressamente previstas 
nesta Lei. 
       §11. A partir do deferimento do processamento, e a pedido da devedora, o juiz poderá decidir que certas 
contas correntes de titularidade da devedora não estarão sujeitas a qualquer modalidade de constrição 
extrajudicial ou judicial salvo mediante autorização do juízo da recuperação judicial. 
       §12. O pedido de recuperação judicial não afeta as garantias prestadas no âmbito de operações 
compromissadas ou com derivativos. 
       §13. Os patrimônios de afetação constituídos para cumprimento de destinação específica não se 
submetem aos efeitos da recuperação judicial e obedecerão ao disposto na legislação respectiva, mantendo-se 
separados e incomunicáveis em relação ao patrimônio geral da empresa sob regime de recuperação e aos 
demais patrimônios de afetação por ela constituídos até que seja formalizado o ato de desafetação, quando o 
resultado patrimonial, positivo ou negativo, será consolidado no patrimônio geral da empresa sob regime de 
recuperação judicial.” Essa sugestão será objeto de comentários ao longo do presente trabalho. 
40 COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à Lei de Falências e de recuperação de empresas. 10ª ed. São 
Paulo, Saraiva, 2014, p. 180. 
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créditos constituídos depois do ingresso do pedido de recuperação judicial, assim como os 

créditos legalmente excluídos do concurso, não podem ser novados pelo plano de 

recuperação judicial. Na mesma linha, Sérgio Campinho 41  indica que “encontram-se 

sujeitos à recuperação judicial todos os demais créditos existentes na data do pedido, 

vencidos e vincendos”, discorrendo ainda sobre as exclusões legais a tal definição. 

Também sem discorrer sobre o tema, José da Silva Pacheco42 repete a definição prevista no 

caput do artigo 49 da Lei 11.101/2005, para dedicar maior atenção às previsões legais 

sobre os créditos excluídos da possibilidade de reestruturação na recuperação judicial.  

Jorge Lobo43 dá destaque aos créditos não sujeitos ao procedimento de recuperação 

judicial, em especial aqueles garantidos por cessão fiduciária de recebíveis, também sem se 

deter à análise do caput do artigo 49 da Lei 11.101/2005. 

Raquel Sztajn44, em obra coletiva de comentários à Lei 11.101/2005, indica que o 

procedimento de recuperação judicial “inclui todas as obrigações existentes, as vencidas e 

vincendas”. Sobre a questão intertemporal relacionada aos momentos de contratação e 

vencimento da obrigação, a autora indica que a imposição de restrições aos direitos dos 

credores cujos créditos foram obtidos antes do pedido de recuperação judicial, mas que não 

eram ainda exigíveis naquele momento, é fator decisivo para a possibilidade de 

preservação da empresa, uma das finalidades indicadas na Lei 11.101/200545.  

Elcio Perin Junior46 foca a discussão nos problemas decorrentes da não inclusão 

dos créditos de natureza fiscal dentre os sujeitos à recuperação judicial, sugerindo que se 

reconheça a inaplicabilidade do artigo 57 da Lei 11.101/2005, que trata da necessidade de 

                                                
41 CAMPINHO, Sérgio. Falência e Recuperação de Empresas – O Novo Regime da Insolvência Empresarial. 
7ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2015, pp. 151-153. 
42 PACHECO, José da Silva. Processo de Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência. 4ª ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2013, pp. 148-158. 
43  LOBO, Jorge. In TOLEDO, Paulo F. C. Salles de (coord.). ABRÃO, Carlos Henrique (coord.). 
Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, pp. 149-165. 
44 SZTAJN, Rachel. In SOUZA JÚNIOR, Francisco Satiro de, e PITOMBO, Antonio Sérgio A. de Moraes 
(coords.). Comentários à Lei de Recuperação de empresas e falência: Lei 11.101/2005. 2ª ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2007, pp. 227-228. 
45 “Tendo presente que o fim visado pela Lei é a preservação da empresa, da atividade, evidente que se 
justifica inibir disputas entre credores de diferentes classes. Deixar de incluir obrigações vincendas, mas 
derivadas de operações anteriores ao pedido, serviria para reduzir os prazos de pagamento. Se todos os 
contratos forem de execução instantânea, a instalação da crise poderá levar à imediata cessação das 
atividades, o que não interessa a ninguém.” (Ob. Cit., p. 228). 
46 PERIN JÚNIOR, Ecio. Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência. 4ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 2011, pp. 366-369.  
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apresentação de certidões negativas de débitos tributários para concessão da recuperação 

judicial, até devida regulamentação das formas de pagamento das dívidas fiscais47.  

Manoel Justino Bezerra Filho48, além da crítica à exclusão de diversos tipos de 

crédito da recuperação judicial, trata da questão dos créditos decorrentes de 

responsabilidade civil, que ainda sejam objeto de ação judicial no momento da distribuição 

do pedido de recuperação judicial. Indica o autor que o caput do artigo 49 da Lei 

11.101/2005 deve ser lido conjuntamente com o § 3º do artigo 6º da mesma lei, que prevê a 

possibilidade de reserva de créditos mesmo no caso da recuperação judicial49. A leitura 

conjunta desses artigos levaria à conclusão de que o crédito sobre o qual pende ação 

judicial também estaria sujeito aos efeitos da recuperação judicial. Ao discorrer sobre o 

tema, o autor indica que o artigo 6º, § 3º, da Lei 11.101/2005, trata de “créditos ainda não 

existentes na data do pedido, por estarem pendentes de decisão judicial”, o que daria a 

entender que os créditos em questão somente seriam constituídos com o julgamento da 

demanda50.  

O mesmo tema – sujeição ou não de créditos objeto de ação judicial em curso 

quando da apresentação do pedido de recuperação judicial – é tratado por Scilio Faver51, 

que indica que “à luz do princípio da segurança jurídica e da higidez das decisões judiciais, 

parece-me mais adequado que a existência do crédito se verifique após a publicação do 

acórdão do recurso com capacidade suspensiva da sentença de constituição do crédito”.  

Do mesmo modo que Manoel Justino Bezerra Filho, entende o autor que a sentença 

seria constitutiva dos créditos – i.e. não haveria crédito antes da decisão judicial –, com a 

diferença de que não haveria sujeição à recuperação judicial do crédito, a despeito da 

previsão legal da possibilidade de reserva de valores.  

Além disso, Scilio Faver indica que, sendo a data do pedido o “divisor” para 

determinar a sujeição ou não de determinado crédito à recuperação judicial, além da 
                                                
47 A referida regulamentação foi feita por meio da Lei 13.043/2014. A questão da necessidade da certidão 
negativa de débitos fiscais para concessão da recuperação judicial será objeto de discussão no capítulo 
2.3.5.2.1, abaixo. 
48 BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de Recuperação de Empresas e Falência. 10ª Ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2014, pp. 81; 147-149. 
49 Efetivamente, se os referidos artigos de lei forem lidos conjuntamente com o artigo 39 da Lei 11.101/2005, 
que garante o direito de voto nas assembleias gerais de credores aos credores que tenham objetivo reserva de 
valores na recuperação judicial, verifica-se que a sistemática da lei prevê não apenas a sujeição desses 
credores aos efeitos da recuperação judicial, mas garante a sua efetiva participação naquele procedimento.  
50 Essa matéria será objeto de discussão nos capítulos 3.5 e 3.6, abaixo. 
51 FAVER, Scilio. Curso de Recuperação de Empresas. São Paulo: Atlas, 2014, pp. 75-86. 
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importância da definição do momento do nascimento do crédito, é preciso que seja dada a 

devida atenção à diferenciação entre existência e exigibilidade, sem tratar mais 

detalhadamente da questão.  

Em artigo dedicado ao tema dos créditos submetidos ao regime da recuperação 

judicial, Manoel de Queiroz Pereira Calças52 ressalta a maior abrangência dada pela Lei 

11.101/2005 ao procedimento judicial de reestruturação de dívida, se comparado com a 

extinta concordata preventiva, bem como a importância do vencimento antecipado de todas 

as dívidas sujeitas ao concurso para o tratamento igualitário entre os credores.  

O autor também trata da questão do crédito objeto de discussão em ação judicial, 

para indicar que o Tribunal de Justiça de São Paulo alterou seu posicionamento sobre o 

tema. Ainda que as primeiras decisões sobre a questão tenham considerado que o créditos 

discutidos em ação judicial estariam fora do concurso de credores que se forma na 

recuperação judicial, o posicionamento mais recente reconhece que “a expressão crédito 

existente é de direito material, e significa apenas crédito formado antes do pedido de 

recuperação judicial”53, esclarecendo que “não é a sentença que faz nascer o crédito, uma 

vez que a pretensão de direito material é preexistente à ação de conhecimento”54, tema dos 

capítulos 3.5 e 3.6, a seguir, que tratarão da sujeição à recuperação judicial de créditos 

decorrentes de responsabilidade civil extracontratual e contratual. 

Em artigo recentemente publicado, Francisco Satiro55 sugere que a sujeição ou não 

de créditos à recuperação judicial deve se dar com base na análise da contrapartida 

recebida pela empresa em recuperação judicial na relação contratual que gerou o crédito. 

Se a contrapartida foi recebida antes da recuperação judicial, o crédito deveria estar sujeito 

aos efeitos do procedimento de insolvência. Se posterior, o crédito não deveria ser 

considerado extraconcursal. Os créditos decorrentes de responsabilidade civil contratual ou 

extracontratual seriam exceção a essa regra, sendo sujeitos ao concurso sempre que os 

                                                
52 CALÇAS, Manoel de Queiroz Pereira. Créditos submetidos à recuperação judicial. In LUCCA, Newton 
de e VASCONCELOS, Miguel Pestana de (coord.). Falência, Insolvência e Recuperação de Empresas – 
Estudos Luso Brasileiros. São Paulo: Quartier Latin, 2005, pp. 87-105.  
53  Acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0229597-50.2011.8.26.0000, pela 1ª 
Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator Des. Francisco 
Loureiro, j. em 31.07.2011. 
54 Idem.  
55  SATIRO, Francisco. O “dinheiro novo” como elemento de interpretação do conceito de “crédito 
existente” na recuperação judicial. In WAISBERG, Ivo (org). RIBEIRO, José Horácio Halfeld Rezende 
(org.). Temas de Direito da Insolvência – Estudos em homenagem ao Professor Manoel Justino Bezerra 
Filho. São Paulo: IASP, 2017, pp. 263-280. 
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fatos que geraram o dever de indenizar fossem anteriores à distribuição do pedido de 

recuperação judicial. Embora o texto expresse interessante ponto de vista sobre como a lei 

de insolvência deveria tratar a questão, não parte da interpretação sistemática da legislação 

hoje vigente.  

A revisão da doutrina de direito falimentar, que se formulou à vista da Lei 

11.101/2005 sobre a interpretação do seu artigo 49 e os créditos sujeitos à recuperação 

judicial, indica que ainda há a necessidade de estudo sistemático para que seja dada a 

correta interpretação ao referido dispositivo de lei e sua aplicação a situações mais 

complexas.  

A seguir, o presente trabalho dedica-se à análise do tema sob a perspectiva da 

legislação falimentar anterior e das normas gerais de direito privado, civil ou comercial, 

para tratar do surgimento dos créditos e obrigações.  

 

 

2.3.3 Créditos existentes e sujeição aos procedimentos de 
insolvência na legislação anterior. 

Se o estudo do significado do termo “crédito”, quando utilizado no âmbito do 

Direito Falimentar atual, não fornece respostas definitivas à questão, volta-se, então, à 

análise de tal significado no âmbito da legislação anterior, sob a premissa de que ainda que 

se alterem as leis, a sua interpretação deve ser feita com base no mesmo fundamento 

jurídico.  

O Decreto-lei 7.661/1945 tratava do “crédito” em diversos de seus artigos, sem, 

contudo, definir o significado com que o referido termo era utilizado.  

Por exemplo, previa o §2º do artigo 1º da norma que “não legitimam o pedido de 

falência os créditos que não se possam na mesma reclamar”, depois de o caput do mesmo 

artigo prever que falido é o comerciante que não paga no vencimento “obrigação líquida, 

constante de título que legitime a ação executiva”. Há ainda a descrição, no Título VI, 

Seção Primeira, a previsão do procedimento para “verificação de créditos”.  
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No âmbito da concordata, previa o artigo 147 do Decreto-Lei que ela “obriga a 

todos os credores quirografários, comerciais ou civís, admitidos ou não ao passivo, 

residentes no país ou fora dêle, ausentes ou embargantes”.  

No entanto, a doutrina formada no âmbito do Decreto-lei 7.661/1945 também não 

se debruçou detidamente sobre o tema do conceito de “crédito” e o seu surgimento56. 

Eventuais discussões sobre a sujeição ou não de determinada obrigação à falência ou à 

concordata davam-se com base na análise de situações específicas, sem conceituação do 

tema. Grande parte da discussão doutrinária acerca do efeito da falência nas obrigações era 

destinada à definição do que seria “obrigação líquida, constante de título que legitime a 

ação executiva” – dedicando-se, então, aos conceitos de liquidez e título executivo –, 

conforme previsto no artigo 1º do Decreto-lei 7.661/1945, tema de suma importância, já 

que apenas os créditos que se enquadrassem em tal definição poderiam justificar o pedido 

de falência. 

Uma possível explicação para a ausência de maiores discussões seria o fato de que, 

na falência, em razão do juízo universal, havia menor interesse em estar fora do concurso 

de credores. As obrigações da massa, que contavam com prioridade de pagamento, eram 

sempre definidas de forma restritiva, para abranger apenas obrigações decorrentes de atos 

praticados pelo síndico57. Assim, se a obrigação decorresse de ato anterior ao pedido de 

falência, estar fora do concurso significaria simplesmente não ser pago. Por outro lado, a 

concordata já tinha abrangência muito mais limitada que a abrangência que atualmente se 

dá à recuperação judicial, tão limitada que provavelmente permitia um melhor convívio 

com a questão da não sujeição de créditos – já que tantos credores não estariam sujeitos ao 

concurso, lidar com um ou mais credores não representaria maiores prejuízos ao 

procedimento, que já era fadado ao insucesso por seu próprio escopo limitado.  

Exceção a essa regra, José da Silva Pacheco, ao discutir os efeitos da declaração de 

falência e quem seriam os credores, partiu da premissa de que o crédito é, “em sua 

expressão mais simples, o poder ou faculdade de exigir pagamento” e, portanto, o credor 

                                                
56 Exceção à regra, Pontes de Miranda dedicou um volume de sua obra Tratado de Direito Privado (Tomo 
XXIX) à questão da habilitação e impugnação de créditos no âmbito da falência. Entretanto, por questões 
metodológicas e, principalmente, porque as conclusões a que chegou Pontes de Miranda estão 
intrinsicamente ligadas ao estudo da teoria geral do direito privado feito na primeira parte de sua obra, que 
será objeto de estudo específico no capítulo 2.3.4.2, abaixo, a questão da sujeição de crédito à falência ou à 
concordata conforme o referido autor será objeto de análise no capítulo dedicado à sua obra.  
57 Cf. ABRÃO, Nelson. Os credores na falência. 2a ed. Revista, ampliada e atualizada por Carlos Henrique 
Abrão. São Paulo: Universitária do Direito, 1998, p. 71. 
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seria “quem pode exercer aquele poder”58. Na mesma linha, Darcy Bessone, ao iniciar seu 

estudo do direito falimentar, trata da relação de crédito, definindo-a como o poder do 

credor de exigir do devedor determinada prestação59. 

Antonio Martins Filho, em dissertação exatamente sobre a liquidez dos títulos de 

crédito na falência – tema que, como dito, despertou maior interesse da doutrina na 

legislação anterior –, inicia sua obra com a conceituação do crédito como confiança, esta 

existente na entrega presente de um bem contra a obrigação futura de restituição. O autor 

define crédito como “a relação obrigacional que vincula o sujeito ativo e passivo de uma 

operação fiduciária”60, definição essa que demanda a consequente análise da definição de 

relação obrigacional, tal como objeto de estudo do direito das obrigações. A mesma 

remissão ao direito das obrigações é feita por Darcy Bessone que, ao tratar da liquidez dos 

créditos, indica que a definição do que é ou não um crédito líquido deve se dar por meio da 

análise das regras do “direito comum”61. 

Em obras clássicas do direito falimentar brasileiro, como os Comentários à Lei de 

Falências, de Trajano de Miranda Valverde, e o Curso de Direito Falimentar, de Rubens 

Requião, a tônica da discussão está, como dito, na análise de casos específicos de créditos 

ou obrigações, bem como na definição de obrigação líquida.  

Em termos de regras genéricas sobre o tema, Rubens Requião trata da sujeição dos 

credores à falência ao indicar que “todos os credores a ele concorrem, tenham ou não seus 

títulos vencidos”, sendo possível a reserva de valores, caso o crédito devido não seja 

líquido 62 , para sua futura inscrição no quadro geral de credores apenas depois da 

liquidação63. Miranda Valverde, por outro lado, ao tratar do instituto da falência, indica 

que “o direito substantivo da falência enuncia quase sempre princípios derrogatórios do 

direito comum, limitações, ou transformações de direitos e obrigações preexistentes” 64, 

                                                
58 PACHECO, José da Silva. Processo de Falência e Concordata. Comentários à Lei de Falências Doutrina – 
Prática – Jurisprudência. 7a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 260. 
59 “A relação de crédito assegura a um dos respectivos sujeitos – o credor – o direito de exigir do outro – 
devedor – uma certa prestação”. BESSONE, Darcy. Instituições de Direito Falimentar. São Paulo: Saraiva, 
1995, pp. 5-6. 
60 MARTINS FILHO, Antonio. Da Liquidez do Título de Crédito na Falência. Tese para a 2a Cátedra de 
Direito Comercial, na Faculdade de Direito do Ceará. Fortaleza: Fortaleza, 1945, p. 18. 
61 BESSONE, Darcy. Instituições de Direito Falimentar. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 33. 
62  REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Falimentar. Vol. I. 17a ed. Atualizada por Rubens Edmundo 
Requião. São Paulo: Saraiva, 1998, pp. 161-162. 
63 Ob. cit., p. 322. 
64 VALVERDE. Trajano de Miranda. Comentários à Lei de Falências (Decreto-lei nº 7.661, de 21 de junho 
de 1945). Vol. I. 3a ed. Rio de Janeiro e São Paulo: Forense, 1962, p. 13. 
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direitos preexistentes esses que, implicitamente, nasceram de acordo com as regras do 

direito privado comum. Ao tratar da classificação de créditos, Miranda Valverde trata da 

necessidade de distinguir entre “créditos que existiam ao ser aberta a falência e os que 

surgem depois dela”65, para indicar que os primeiros são os credores que devem concorrer 

à falência. 

Ruben Ramalho trata da questão da sujeição de créditos ao analisar o efeito da 

falência sobre os credores, para indicar que “ao juízo da falência devem concorrer todos os 

credores do falido”, “por dívidas líquidas ou ilíquidas via pedido de reserva”, “credores 

privilegiados ou com garantia real”66. 

Em regra, os autores tratam de casos específicos, como a participação no concurso 

de credores detentores de créditos ilíquidos contra a massa, por meio do pedido de reserva, 

bem como da necessidade de liquidação do crédito para sua inclusão no quadro geral de 

credores, inclusive no caso de indenização por descumprimento, pelo falido, de obrigação 

de fazer67. Também é comum que, em razão do tratamento previsto às obrigações sujeitas a 

condição suspensiva previsto no artigo 25, §2º, do Decreto-lei 7.661/194568 – exceção esta 

não repetida na Lei 11.101/2005 –, que os autores tratem do tema para dizer que a 

obrigação sujeita a condição suspensiva não vence antecipadamente com a decretação da 

falência, cabendo ao seu titular o exercício de poderes no âmbito falimentar também por 

meio da reserva de valores69.  

                                                
65 Ob. cit., p. 162. 
66 RAMALHO, Ruben. Curso Teórico e Prático de Falência e Concordatas. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 1989, 
p. 131. 
67  REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Falimentar. Vol. I. 17a ed. Atualizada por Rubens Edmundo 
Requião. São Paulo: Saraiva, 1998, pp. 162 e 322. RAMALHO, Ruben. Curso Teórico e Prático de Falência 
e Concordatas. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 83. VALVERDE. Trajano de Miranda. Comentários à Lei 
de Falências (Decreto-lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945). Vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 1948, pp. 167-
172. ABRÃO, Nelson. Os credores na falência. 2a ed. Revista, ampliada e atualizada por Carlos Henrique 
Abrão. São Paulo: Universitária do Direito, 1998, p. 31. 
68 “Art. 25. A falência produz o vencimento antecipado de tôdas as dívidas do falido e do sócio solidário da 
sociedade falida, com o abatimento dos juros legais, se outra taxa não tiver sido estipulada. (…) 2° Não têm 
vencimento antecipado as obrigações sujeitas a condição suspensiva, as quais, não obstante, entram na 
falência, sendo o pagamento diferido até que se verifique a condição.” 
69  REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Falimentar. Vol. I. 17a ed. Atualizada por Rubens Edmundo 
Requião. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 165. VALVERDE. Trajano de Miranda. Comentários à Lei de 
Falências (Decreto-lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945). Vol. I. 3a ed. Rio de Janeiro e São Paulo: Forense, 
1962, pp. 195-196. RAMALHO, Ruben. Curso Teórico e Prático de Falência e Concordatas. 2a ed. São 
Paulo: Saraiva, 1989, p. 135. ABRÃO, Nelson. Os credores na falência. 2a ed. Revista, ampliada e atualizada 
por Carlos Henrique Abrão. São Paulo: Universitária do Direito, 1998, p. 29. 
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Alguns dos autores dedicam alguma reflexão à questão do surgimento do crédito 

em situações específicas, semelhantes àquelas que serão objeto de estudo na segunda parte 

deste trabalho.  

Ao tratar da exigibilidade da multa prevista em cláusula penal, Rubens Requião 

ressalta que, se a rescisão do contrato se deu antes da falência (e não em decorrência dela), 

a multa é exigível no âmbito do procedimento concursal, ainda que nos contratos 

unilaterais70. Com essa conclusão, o autor denota ser o momento do inadimplemento – e 

não o reconhecimento judicial – o ponto determinante do surgimento do dever de 

indenizar.  

Miranda Valverde trata da rescisão dos contratos por vontade do síndico para 

indicar que, nos contratos de execução sucessiva continuada, a resolução tem efeito para 

prestações futuras (i.e. posteriores à decretação da falência), restando ao credor 

prejudicado a faculdade de habilitar na falência a indenização por perdas e danos. Já nos 

contratos em que o cumprimento da obrigação se dá em parcelas, se alguma parte do 

contrato restasse para ser cumprida após a falência, todos os créditos, inclusive das 

parcelas cumpridas antes da decretação da falência, seriam créditos contra a massa falida, 

em razão da unidade jurídica do contrato, que poderia decorrer tanto da sua natureza, 

quanto da vontade das partes71.  

Repertório de Jurisprudência sobre a lei de falências, organizado por José Luiz V. 

de A. Franceschini, traz duas decisões relevantes para o tema em estudo.  

A primeira delas, proferida pelo Supremo Tribunal Federal em 1936 – ou seja, 

ainda sob a égide do Decreto 5.746/192972 –, indica que estão sujeitas à concordata todas 

as obrigações a ela anteriores, sendo irrelevante o fato de o reconhecimento judicial da 

obrigação ter se dado em momento posterior à homologação da concordata73.  

                                                
70  REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Falimentar. Vol. I. 17a ed. Atualizada por Rubens Edmundo 
Requião. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 196. 
71 VALVERDE. Trajano de Miranda. Comentários à Lei de Falências (Decreto-lei nº 7.661, de 21 de junho 
de 1945). Vol. I. 3a ed. Rio de Janeiro e São Paulo: Forense, 1962, pp. 274-275. 
72 Considerando que, nos termos do artigo 106 do Decreto 5.746/1929, a sistemática da sujeição dos credores 
à concordata era semelhante àquela prevista no Decreto-lei 7.661/1945, as conclusões adotadas pelo acórdão 
continuariam válidas mesmo após a alteração do diploma legal que regulava a material. 
73 FRANCSCHINI, José Luiz V. de A. Repertório de Jurisprudência da Lei de Falências. Tomo II. São 
Paulo: Max Limonad, 1954, p. 554. 
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A segunda decisão trata do crédito do endossatário em duplicatas não vencidas. 

Nesse caso, decidiu o Tribunal de Pernambuco que o endossatário tem direito eventual – e 

não condicional – contra a massa e, nessa qualidade, considerando que o titular de direito 

eventual se equipararia ao titular de direito sujeito a condição suspensiva para os fins de 

preservação do seu direito, poderia ser habilitado no processo, não como detentor do 

direito, mas por meio de pedido de reserva74. 

Apesar das respostas esparsas que poderiam delinear o conceito de “crédito sujeito” 

à recuperação judicial ou extrajudicial dadas pela doutrina especializada de direito 

falimentar, o seu estudo deixa claro que a devida análise do conceito genérico de “crédito 

existente” deve, como em diversos outros conceitos adotados pelo direito falimentar, 

voltar-se às regras comuns de direito privado, sob a premissa de que o direito é uno e 

harmônico.  

Ausente definição específica de “crédito” no direito especial, foca-se no conceito 

utilizado nas normas gerais de direito privado, objeto de estudo do próximo capítulo. 

 

 

2.3.4 Crédito como posição contrária à obrigação. 

No âmbito do direito das obrigações, é comum a assertiva de que o crédito é a 

contrapartida da obrigação – na relação entre credor e devedor, o devedor é obrigado a dar, 

fazer ou deixar de fazer, e o credor detém um crédito pela obrigação contra o devedor. 

Assim, crédito seria a obrigação vista pelo ângulo do credor.  

Exemplo dessa definição, que não demanda maior análise, é o fato de obras antigas 

dedicadas ao direito das obrigações escritas por Manuel Inácio Carvalho de Mendonça já 

trazerem no título a relação entre crédito e obrigação – “Doutrina e Prática das Obrigações 

                                                
74 FRANCSCHINI, José Luiz V. de A. Repertório de Jurisprudência da Lei de Falências. Tomo I. São 
Paulo: Max Limonad, 1954, p. 178. 
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ou Teoria Geral dos Direitos de Crédito”75 ou “A Vontade Unilateral nos Direitos de 

Crédito”76. 

Mais precisamente, autores como Orlando Gomes 77  e Orozimbo Nonato 78 , ao 

iniciarem os estudos de direito das obrigações, indicam também que o crédito é a 

obrigação sob a perspectiva do credor. Washington de Barros Monteiro lembra que, no 

direito alemão, assim como na economia, a opção feita é por conceituar a obrigação pelo 

seu lado oposto, o crédito79.  

Com essa perspectiva em mente, verifica-se que outra maneira de redigir o artigo 

49, caput, da Lei 11.101/2005 seria indicar que estão sujeitas à recuperação judicial todas a 

“obrigações” do devedor na data do pedido, tal como reconhecido por Raquel Sztajn em 

comentários ao referido artigo80.  

Esse fato é relevante para o presente estudo, pois, ao se buscar a definição do que 

seriam “créditos existentes” de acordo com as regras de direito das obrigações, devem ser 

objeto de análise também todos os estudos sobre “obrigações existentes” – ou seja, qual a 

definição de obrigação e quando ela surge, ou mesmo se a obrigação é (ou não) a face 

contrária do crédito.  

 

 

                                                
75 MENDONÇA, Manuel Inácio Carvalho de. Doutrina e Prática das Obrigações ou Teoria Geral dos 
Direitos de Crédito, atualizada por José de Aguiar Dias. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1956.  
76 MENDONÇA, Manuel Inácio Carvalho de. A Vontade Unilateral nos Direitos de Crédito. Rio de Janeiro: 
Livraria Francisco Alves, 1916. 
77 “A obrigação pertence à categoria das relações jurídicas de natureza pessoal. Na sua definição, tem-se 
levado em conta, preferencialmente, o lado passivo, que se designa pelo termo obrigação, ou, mais à justa, 
dívida. Vista, porém, do lado ativo, chama-se crédito. O acento pode recair tanto no direito como no dever. 
Em consequência, a parte do Direito Civil que se ocupa dessa relação jurídica, conhecida tradicionalmente 
como Direito das Obrigações, também admite a denominação Direitos dos Créditos.” (GOMES, Orlando. 
Obrigações, atualizado por Humberto Theodoro Júnior. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 9 – itálicos 
no original). 
78 “Ela (a obrigação) apresenta, assim, duas faces, conforme seja considerada com respeito ao devedor e em 
relação ao credor. Para o primeiro, trata-se de um encargo e chama-se obrigação passiva ou dívida; para o 
segundo, de direito que se lhe integra no patrimônio e recebe o nome de crédito ou obrigação ativa.” 
(NONATO, Orozimbo. Curso de Obrigações (Generalidades – Espécies). Vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 
1959, p. 61). 
79 MONTEIRO, Washington de Barros. Das Modalidades de Obrigações. Dissertação para o concurso à 
Cátedra de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 1959, p. 11. 
80 Vide notas de rodapé nº 43 e 44. 
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2.3.4.1 Definição de obrigação. 

A definição de obrigação é questão bastante discutida entre estudiosos do direito 

civil em países de tradição jurídica romano-germânica, por ser questão central do direito 

civil. Cumpre esclarecer que se trata aqui da obrigação em sentido estrito – ou seja, de 

conceito pertencente ao direito das obrigações – e não no sentido lato de dever jurídico ou 

moral. É o que, no estudo clássico das obrigações 81 , costumava-se indicar como 

“obrigações perfeitas”, em contrapartida às obrigações imperfeitas, estas definidas por 

Pothier como obrigações “as quais só a Deos somos responsáveis, e ninguem pôde 

judicialmente demandar-nos o cumprimento delas”82. 

As obras83 que tratam do tema, desde Pothier84, em geral iniciam o estudo do 

instituto com base da definição das Institutas, que traz o principal elemento da obrigação, 

tal como modernamente definida, o vínculo jurídico entre credor e devedor: “obligation est 

vinculum iuris que necessitate adstringimur alicuius solvendœ rei, secundum nostrœ 

civitatis iura”85. Essa definição, no entanto, coloca o foco da obrigação na pessoa do 

devedor e não no vínculo jurídico 86  entre credor e devedor (ponto esse comum das 

definições de obrigação no direito atual), além de sofrer a crítica de que não diferencia, de 

forma satisfatória, as obrigações relacionadas ao direito privado dos demais deveres legais 

a que estão sujeitos os indivíduos87. 

As definições apresentadas pelos mais diversos autores nacionais para o conceito 

de obrigações contêm basicamente os mesmos elementos: a existência de (ao menos) um 

                                                
81  Cf. terminologia utilizada por Manuel Inácio Carvalho de Mendonça (MENDONÇA, Manuel Inácio 
Carvalho de. Doutrina e Prática das Obrigações ou Teoria Geral dos Direitos de Crédito, atualizada por 
José de Aguiar Dias. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1956, p. 74). 
82 Pothier. Tratado das Obrigações Pessoais e Recíprocas – nos pactos, contratos, etc. Tomo II. Tradução de 
José Homem Corrêa Telles. Rio de Janeiro e Paris, Il. Garnier, 1906, pp 1-2. 
83 Nesse sentido, ver a bibliografia citada neste capítulo, genericamente. 
84 Pothier. Tratado das Obrigações Pessoais e Recíprocas – nos pactos, contratos, etc. Tomo II. Tradução de 
José Homem Corrêa Telles. Rio de Janeiro e Paris, Il. Garnier, 1906, pp 1-2.  
85 Cf. PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, Vol. II – Teoria Geral de Obrigações. 
13ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1994, p. 3 – “obrigação é vínculo jurídico ao qual nos submetemos 
coercitivamente, sujeitando-nos a uma prestação segundo o direito de nossa cidade.” 
86 Há notícia de discussão doutrinária sobre se a obrigação seria vínculo jurídico, ou se a expressão relação 
jurídica refletiria melhor a ligação entre credor e devedor (cf. NONATO, Orozimbo. Curso de Obrigações 
(Generalidades – Espécies). Vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 1959, pp. 66-67). Para a finalidade do presente 
estudo, no entanto, as expressões são dadas como sinônimo, por representarem ambas a existência de uma 
ligação, dada pelo direito, entre credor e devedor, em contrapartida aos direitos reais, na qual a ligação se dá 
entre o titular do direito e uma coisa, ligação essa oponível contra todos os terceiros. 
87 Cf. GOMES, Orlando (atualizado por Humberto Theodoro Júnior). Obrigações. 15ª ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2000, p. 9. 
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devedor e (ao menos) um credor, um vínculo jurídico que liga ambas as partes, pelo qual o 

primeiro deve satisfazer uma prestação em benefício do segundo.  

Diferença significativa entre eles, entretanto, está na questão da exigibilidade – 

alguns indicam que ao dever de prestar deve corresponder o poder do credor de exigir a 

prestação, enquanto outros autores deixam de fora o referido elemento de sua definição.  

No presente estudo, a questão torna-se relevante porque a pergunta primordial que 

se coloca é o momento em que nasce a obrigação – aquela que seria a face contrária ao 

crédito, previsto no artigo 49 da Lei 11.101/2005: se a capacidade do credor de exigir a 

prestação faz parte do conceito de obrigação, esta não nasceria enquanto a prestação fosse 

inexigível – e, consequentemente, o crédito não estaria sujeito à recuperação judicial 

enquanto não atrelado a ele o poder do credor de exigi-lo. 

Essa questão também é relevante para o posterior estudo da definição de crédito 

proposta por Pontes de Miranda, que reconhece o poder de exigir do credor como um dos 

elementos da obrigação, mas sugere que o crédito não é o contrário da obrigação, mas, sim, 

do dever jurídico. 

No grupo dos autores que também conceituam obrigação sem incluir o poder do 

credor de exigir a prestação na definição estão: Orlando Gomes, que define obrigação 

como “vínculo jurídico em virtude do qual uma pessoa fica adstrita a satisfazer uma 

prestação em proveito da outra”88; Washington de Barros Monteiro, que define obrigação 

como “relação jurídica de caráter transitório, estabelecida entre devedor e credor e cujo 

objeto consiste numa prestação pessoal econômica, positiva ou negativa, devida pelo 

primeiro ao segundo, garantindo-lhe o adimplemento através de seu patrimônio”89; Álvaro 

Villaça de Azevedo90, que adota a definição de Washington de Barros; e Miguel de Serpa 

Lopes, que adota a definição de Arrigo Dernburg, o qual considera “as obrigações 

‘relações jurídicas consistentes num DEVER DE PRESTAÇÃO, tendo valor patrimonial, 

do devedor ao credor’”91. 

                                                
88  GOMES, Orlando. Obrigações, atualizado por Humberto Theodoro Júnior. 15ª ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2000, p. 9. 
89 MONTEIRO, Washington de Barros. Das Modalidades de Obrigações. Dissertação para o concurso à 
Cátedra de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 1959, p. 12. 
90 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Teoria Geral das Obrigações e Responsabilidade Civil – Curso de Direito 
Civil. 12ª ed. São Paulo: Atlas, 2011, pp. 11-12. 
91 LOPES, Miguel Maria de Serpa. Curso de Direito Civil – Obrigações em Geral. Vol. II. 6ª ed. (revisada e 
atualizada por José Serpa Santa Maria). Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1995, p. 9 – destaques do original.  
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Exemplos do segundo grupo – autores que conceituam obrigação incluindo o poder 

do credor de exigir a prestação na definição – são: Caio Mário da Silva Pereira, para quem 

“obrigação é vínculo jurídico em virtude do qual uma pessoa pode exigir de outra uma 

prestação economicamente apreciável”92; Clóvis Beviláqua, que define obrigação como “a 

relação transitória de direito, que nos constrange a dar, fazer ou não fazer alguma coisa, em 

regra econômicamente apreciável, em proveito de alguém que, por ato nosso ou de alguém 

conosco juridicamente relacionado, ou em virtude da lei, adquiriu o direito de exigir de nós 

essa ação ou omissão”93; e Manuel Inácio Carvalho de Mendonça94, que adota a definição 

de Beviláqua.  

Orozimbo Nonato, depois de longo estudo sobre a definição dada por diversos 

autores, adota como mais completa definição a trazida por Vittorio Polacco, que indica a 

obrigação como “laço jurídico entre o credor e devedor e cujo objeto consiste em uma 

prestação econômica ou, pelo menos, avaliável em dinheiro, deste, àquele”95. Entretanto, 

ao discorrer sobre os elementos da obrigação, o autor indica que “a obrigação é o dever de 

prestar a que corresponde faculdade de exigir”96, colocando novamente como parte da 

obrigação o poder do credor de exigir a prestação. 

Washington de Barros Monteiro, se ao definir a obrigação não trata do direito do 

credor de exigir o cumprimento da prestação, ao definir o termo crédito indica tal direito 

como uma das faculdades do credor. Aponta o autor que: 

Encarada do ponto de vista do credor, isto é, do ponto de vista ativo, a 
relação obrigacional constitui um direito, que, comumente, se denomina 
direito de crédito, ou, mais simplesmente, crédito, apenas. Ao seu titular 
confere-se o direito de exigir a prestação, fundando-se simultaneamente 
na confiança do devedor e na sua idoneidade financeira97.  
 

 

                                                
92 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, Vol. II – Teoria Geral de Obrigações. 13ª 
ed. Rio de Janeiro: Forense, 1994, p. 5. 
93 BEVILÁQUA, Clóvis. Direito das Obrigações. 9ª ed. (revisada e atualizada por Achilles Bevilaqua e 
Isaías Bevilaqua). Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1957, p. 14. 
94 MENDONÇA, Manuel Inácio Carvalho de. Doutrina e Prática das Obrigações ou Teoria Geral dos 
Direitos de Crédito, atualizada por José de Aguiar Dias. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1956, p. 78. 
95 NONATO, Orozimbo. Curso de Obrigações (Generalidades – Espécies). Vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 
1959, pp. 61-76. 
96 Op. cit., p. 111. 
97 MONTEIRO, Washington de Barros. Das Modalidades de Obrigações. Dissertação para o concurso à 
Cátedra de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 1959, p. 20. 
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Ao tratar do papel do credor na relação obrigacional, o autor ainda indica que ele é 

“a pessoa a quem deve ser fornecida, ou tem direito de exigir a prestação”98. 

No mais, verifica-se que os conceitos podem incluir ou não o fato de o direito de 

crédito ser transitório, porque nasce para ser extinto pelo cumprimento – em contraposição 

aos direitos reais, que nascem para se perpetuar no tempo –, o fato de a prestação objeto da 

obrigação ter de ser mensurável em termos econômicos, ou mesmo se a obrigação seria 

uma relação entre pessoas (físicas ou jurídicas) ou entre patrimônios.  

Essas questões, entretanto, ainda que possam ser relevantes para a análise do direito 

das obrigações sob outras perspectivas, não demandam maior atenção no presente estudo99.  

 

 

2.3.4.1.1 Teoria dualista da obrigação. 

Nos estudos sobre a definição de obrigação, seus elementos e sua natureza, grande 

parte dos autores trata da teoria dualista da obrigação. Nascida na Alemanha, tal teoria 

preconiza que a obrigação pode ser decomposta em dois elementos distintos: dívida 

(Schuld ou Debitum) e responsabilidade (Haftung ou Obligatio)100.  

O primeiro elemento – dívida – corresponde à obrigação do devedor de prestar; 

enquanto o segundo elemento – responsabilidade – representa a sujeição do patrimônio do 

devedor ao credor, como forma de garantia em caso de descumprimento da obrigação. Nas 

palavras de Orlando Gomes, “ao se decompor a relação obrigacional verifica-se que o 

direito de crédito tem como fim imediato a prestação, e remoto a sujeição do patrimônio do 

devedor”101. Segundo Miguel Maria de Serpa Lopes, a dívida tem caráter pessoal, e a 

responsabilidade tem caráter patrimonial102. O autor continua para indicar que a esses 

                                                
98 Op. cit., p. 18. 
99 A questão de ser a obrigação uma relação entre pessoas ou entre patrimônios – e a irrelevância da questão 
para o presente estudo – será objeto de breve análise quando analisada a teoria dualista da obrigação. 
100 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil. Volume 2 – Parte Geral das Obrigações. 29ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2001, pp. 5-6. 
101  GOMES, Orlando. Obrigações, atualizado por Humberto Theodoro Júnior. 15ª ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2000, p. 9 – itálicos no original. 
102 LOPES, Miguel Maria de Serpa. Curso de Direito Civil – Obrigações em Geral. Vol. II. 6ª ed. (revisada e 
atualizada por José Serpa Santa Maria). Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1995, p. 11. 
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elementos da obrigação corresponderiam diferentes direitos do credor: o direito à prestação 

e o direito de garantia, o qual é potencial e está presente mesmo quando a obrigação é 

cumprida espontaneamente.  

É a presença desse direito de garantia – em que o devedor responde com seu 

patrimônio pelo inadimplemento da obrigação – que levou alguns estudiosos a defenderem 

que a obrigação na verdade não seria uma relação jurídica entre pessoas, mas, sim, entre 

patrimônios. Referida abstração foi rechaçada pela doutrina, principalmente sob o 

argumento, bem sintetizado por Orozimbo Nonato, de que “o reconhecimento de relação 

de patrimônio e patrimônio importa no reconhecimento da possibilidade de laços jurídicos 

entre coisas inanimadas e que sòmente valem para o direito como projeção da 

personalidade, através de sua transformação em patrimônio.”103 

Alguns estudiosos do direito processual104 veem no elemento da garantia uma parte 

da obrigação relacionada ao direito público de prestação jurisdicional pelo Estado ao 

credor. Tratando do concurso de credores no processo de execução, Alfredo Buzaid adota a 

teoria dualista da obrigação, com a diferenciação clara entre obrigação e sujeição, 

justamente a fim de destacar o papel do direito processual quando a obrigação não é 

cumprida espontaneamente105.  

A teoria dualista trata, na verdade, de abstração jurídica que visa a explicar 

obrigações sui generis, tais como a obrigação natural, em que há obrigação, mas não o 

correspondente poder do credor de exigir o seu cumprimento (i.e. há Schuld ou Debitum 

sem Haftung ou Obligatio), ou a fiança, exemplo citado por estudiosos da teoria dualista106 

como obrigação em que há responsabilidade sem dívida (i.e. para o fiador, há Haftung ou 

Obligatio sem Schuld ou Debitum). 

                                                
103 NONATO, Orozimbo. Curso de Obrigações (Generalidades – Espécies). Vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 
1959, p. 75 – itálicos do original. 
104 Cf. PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, Vol. II – Teoria Geral de Obrigações. 
13ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1994, p. 21; e MONTEIRO, Washington de Barros. Das Modalidades de 
Obrigações. Dissertação para o concurso à Cátedra de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade 
de São Paulo. São Paulo, 1959, p. 33. 
105 BUZAID, Alfredo. Do concurso de credores no processo de execução. São Paulo: Saraiva, 1952, pp. 11-
24. 
106 Cf. LOPES, Miguel Maria de Serpa. Curso de Direito Civil – Obrigações em Geral. Vol. II. 6ª ed. 
(revisada e atualizada por José Serpa Santa Maria). Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1995, p. 13; e PEREIRA, 
Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, Vol. II – Teoria Geral de Obrigações. 13ª ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 1994, p. 20. 
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Com o reconhecimento de que a obrigação é dotada de dois elementos distintos 

que, apesar de nascerem e serem extintos conjuntamente na maioria dos casos, podem 

existir isoladamente, a pergunta pertinente ao presente estudo seria se faz sentido a 

inclusão ou não, nos efeitos da recuperação judicial – i.e. na definição de créditos sujeitos 

existente no artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005 –, de obrigações (ou créditos) em que um 

dos elementos da obrigação não esteja presente; se a definição apresentada na legislação 

falimentar trataria apenas de dívidas (apenas o Schuld) ou apenas de obrigações com as 

quais o devedor responde com o seu patrimônio, mesmo não sendo obrigado à prestação 

(em que há apenas o Haftung), ou se apenas obrigações “completas”. 

Cabe, neste ponto, entretanto, retomar uma das principais críticas à teoria dualista: 

o fato de que ela é desprovida de aplicabilidade prática107. Essa crítica também vale para o 

presente estudo. 

Ainda que seja verdade que a obrigação pode ser “desdobrada” em dois elementos 

distintos, tal como proposto pela teoria, bem como que existam obrigações sem um ou 

outro elemento, não desnatura a obrigação como tal. A obrigação à qual não corresponda 

poder de exigir ainda é obrigação, do mesmo modo que aquele que responde sem dever 

também é obrigado.  

Como bem destaca Miguel Maria de Serpa Lopes, “trata-se não de dois grupos 

separados no feixe de poderes e deveres oriundos e constitutivos da obrigação, senão de 

duas faces, dois aspectos que dela exsurgem”108. 

Assim, entende-se que a doutrina dualista pouco contribui para a análise da questão 

da sujeição de créditos à recuperação judicial de acordo com a sistemática prevista na Lei 

11.101/2005. 

 

 

                                                
107  Sobre as críticas à teoria dualista da obrigação, ver MONTEIRO, Washington de Barros. Das 
Modalidades de Obrigações. Dissertação para o concurso à Cátedra de Direito Civil da Faculdade de Direito 
da Universidade de São Paulo. São Paulo, 1959, pp. 30-31.  
108 LOPES, Miguel Maria de Serpa. Curso de Direito Civil – Obrigações em Geral. Vol. II. 6ª ed. (revisada e 
atualizada por José Serpa Santa Maria). Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1995, p. 16. 
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2.3.4.2 Crédito como posição contrária ao dever – a 
sistemática exposta por Pontes de Miranda. 

Pontes de Miranda, na parte inicial do Tratado de Direito Privado, dedica seis 

volumes a discutir a entrada no “mundo jurídico” dos atos e fatos, para discutir o 

nascimento do direito e suas consequências.  

Considerando que o presente estudo tem como ponto central a definição do exato 

momento em que nasce o direito de crédito – para definir se ele deve ou não estar sujeito 

aos efeitos da recuperação judicial –, a análise do momento em que determinado ato ou 

fato ou ato jurídico recebe essa caraterística (de “jurídico”), e gera efeitos no mundo do 

direito para a criação do crédito, é central para responder à questão posta. 

Se de um lado os demais doutrinadores que discorrem sobre direito das obrigações, 

tal como exposto no capítulo 2.3.4.1, acima, discutem o momento do seu nascimento ao 

tratar da definição do que seria uma obrigação e suas características, a sistemática proposta 

por Pontes de Miranda é mais didática por separar exatamente todos os “graus” pelos quais 

passa o ato ou fato jurídico até o exercício do direito, pelo credor, com as diversas 

consequências para o mundo jurídico de cada uma dessas etapas. Com essa separação, é 

possível definir exatamente qual o momento do nascimento do “crédito”. 

Depois de tratar da questão da existência, validade e eficácia dos atos jurídicos, 

capítulos nos quais o autor se dedica a analisar o nascimento do direito por meio da 

incidência da norma jurídica sobre o suporte fático, Pontes de Miranda dedica a parte final 

da introdução ao direito das obrigações a discutir direitos, pretensões, deveres e 

obrigações 109 , que são efeitos (jurídicos) do ato ou fato jurídico 110 , que ganha essa 

qualificação por ser apto a gerar efeitos no mundo jurídico. 

O autor começa o estudo por definir o exato momento do nascimento do direito (e o 

dever): este “nasce quando ocorrem todos os pressupostos necessários à sua aparição”, e 

esses pressupostos “são determinados pela regra jurídica, ao incidir no suporte fático”111. 

Nessa sistemática, o direito subjetivo é aquele que “fica do lado ativo, quando a regra 

                                                
109 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Geral, Tomo V. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, 
pp. 223-502. 
110 Op. cit., p. 50. 
111 Op. cit., p. 226. 
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jurídica incide”112. Esclarece ainda o autor que “o direito subjetivo não é uma faculdade”, 

“o direito subjetivo é o poder jurídico de ter uma faculdade” 113 , e “a todo direito 

corresponde um sujeito passivo”114. 

Feita a introdução sobre a definição de direito subjetivo, o autor passa a tratar das 

espécies típicas de direito, dentre elas, o direito de crédito. O direito de crédito é definido 

como aquele que nasce no momento em que, pela incidência da regra jurídica, “alguém 

deve”, ou “deve e é obrigado a prestar a outrem” – neste segundo caso nascem juntos o 

crédito e a pretensão, que correspondem, respectivamente, ao dever e à obrigação. Define o 

autor que “ao direito e ao dever, chama-se respectivamente, crédito e débito (ou dívida)”, 

“o poder exigir a prestação é pretensão”; e “aquele a quem ela se dirige é o obrigado”115. 

De acordo com a sistemática proposta, no âmbito dos direitos de crédito, que são 

por sua natureza relativos e voltados a partes determinadas116, o crédito corresponde ao 

direito, sendo a sua contrapartida o dever117. Não é inerente ao (direito de) crédito o poder 

de exigir, presente apenas quando existe pretensão, que pode surgir concomitantemente 

com o crédito, ou posteriormente, como nos casos de obrigação sujeita a termo. A posição 

oposta do direito de crédito é o dever ou débito, e a posição oposta da pretensão é a 

obrigação.  

Assim como outros doutrinadores118, Pontes de Miranda adota a posição de que o 

poder de exigir a prestação é inerente à posição contrária à obrigação. Diferentemente de 

tais autores, entretanto, ele não coloca o (direito de) crédito como a contrapartida da 

obrigação, porque, para o autor, o direito de crédito prescinde do poder de exigir que a 

                                                
112 Op. cit., p. 231. 
113 Op. cit., p. 233. 
114 Op. cit., p. 245. 
115 Op. cit., p. 247. 
116 Na tese proposta por Pontes de Miranda, o direito de crédito é um dos tipos de direito subjetivo, dentre os 
quais estão enquadrados também o direito real ou os direitos da personalidade. No direito real, o direito 
subjetivo do credor (aquele que detém a parte positiva do direito real) corresponde não a um dever de um 
sujeito determinado, mas, sim, a um dever total (e não relativo) de todos os demais sujeitos de serem 
limitados pelo direito real do credor. É por isso que, quando fala da contraposição entre direito e dever, 
Pontes de Miranda sempre esclarece que essa contraposição exata somente é possível no âmbito do direito de 
crédito (e outros direitos subjetivos relativos, com sujeitos determinados), e não é válida para todos os 
direitos e deveres. Como o presente trabalho se volta à análise do direito de crédito apenas, a proposição de 
que ao direito corresponde um dever de um sujeito determinado será sempre verdadeira. 
117 “O dever jurídico é o correlato do direito: ao plus, que é o direito, corresponde o minus do dever” (Op. 
cit., p. 422). 
118 Essa é a posição adotada por Caio Mário da Silva Pereira, Clóvis Beviláqua, Orozimbo Nonato e Manuel 
Inácio Carvalho de Mendonça, conforme estudo feito no capítulo 2.3.4.1, acima. 
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prestação seja adimplida. Ao direito de crédito corresponderia o dever de prestar, enquanto 

à obrigação corresponderia a pretensão.  

Reconhece Pontes de Miranda que o vocábulo “obrigação” pode denotar tanto o 

dever, se utilizado no sentido amplo, como a “posição subjetiva passiva correlata à 

pretensão”, mas, para que a utilização do mesmo vocábulo para situações diferentes não 

cause confusão na interpretação dos conceitos envolvidos, sugere o autor três diferentes 

termos para cada um dos momentos do direito de crédito: o direito (correspondente ao 

direito subjetivo de crédito e contrapartida do dever), o direito de exigir (correspondente à 

pretensão e contrapartida da obrigação, em sentido estrito), e o direito de ação 

(correspondente à ação)119. 

Se o direito de crédito corresponde a um dever120, ambos devem surgir ao mesmo 

tempo. Sobre o surgimento do dever, Pontes de Miranda esclarece que “o dever, como o 

direito, é efeito da relação jurídica”, é a regra jurídica que cria o efeito, no mundo do 

direito, da conduta adotada por aquele que deve121. O dever, portanto, nasce com a conduta 

do devedor, sobre a qual incide a regra jurídica que indica as consequências jurídicas da 

ação (ou omissão). 

No âmbito dos negócios jurídicos, quando Pontes de Miranda trata da incidência da 

norma jurídica sobre a conduta do devedor, que torna o ato apto a produzir consequências 

no mundo jurídico, remete à primeira parte de seu Tratado de Direito Privado: para gerar 

efeitos plenos no mundo jurídico, tal ato deve passar pelos três momentos do surgimento 

do direito: ele deve ser existente, válido e eficaz. Isso significa que o ato apto a gerar o 

dever (efeito jurídico) deve respeitar os requisitos de validade, bem como não ter sua 

eficácia suspensa por qualquer motivo, como, por exemplo, estar sujeito a condição122. 

                                                
119 Op. cit., p. 451. 
120 Vide nota de rodapé nº 117, acima. 
121 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Geral, Tomo V. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, 
p. 435. Continua Pontes de Miranda para dizer que “a regra jurídica, incidindo, faz entrar no mundo jurídico 
o suporte fático; e a conduta do que deve, do que é obrigado, do que é sujeito passive da ação ou da exceção, 
tem de sofrer o que resulta do fato jurídico, exatamente porque tudo isso se passa no mundo jurídico, entre 
personalidades”.  
122 No capítulo dedicado à sujeição de créditos à falência, Pontes de Miranda trata dessas duas questões. 
Primeiro, ele indica que “se o negócio jurídico é ineficaz, ou ineficaz relativamente à massa, há mais do que 
ilegitimidade ad causam: o crédito não é; portanto o credor é ilegitimado por não ser credor”. (MIRANDA, 
Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Geral, Tomo XXIX. Rio de Janeiro: Borsoi, 1960, p. 177). 
Continua Pontes de Miranda para indicar que não são credores, porque não há crédito, aqueles que 
participaram em negócios jurídicos celebrados com infração ao então vigente art. 145 do Código Civil de 
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É consequência dessa sistemática que haja direitos sem pretensão, ou seja, direitos 

sem que o devedor seja obrigado a prestar (ainda que tenha o dever de prestar), mas não 

há, entretanto, obrigação que não pressuponha o dever123.  

Para que o dever de prestar se torne uma obrigação, necessário que a prestação 

passe a ser exigível pelo credor do devedor, ou seja, que tenha nascido a pretensão para o 

credor. A pretensão, esta, sim, é a “posição subjetiva de poder exigir de outrem alguma 

prestação positiva ou negativa”124 – “ao ‘posso’ do titular da pretensão corresponde o ‘ser 

obrigado’ do destinatário”125 –, à qual corresponde, no âmbito do direito subjetivo de 

crédito, a obrigação. O que falta, portanto, ao crédito e está presente apenas na pretensão – 

esta, sim, contrapartida da obrigação – é a exigibilidade da prestação.  

O direito de crédito pode, assim, ser entendido como o efeito de ato ou fato, 

praticado pelo devedor, que corresponde para o credor ao direito a receber uma prestação, 

prestação essa que pode ou não ser exigível no momento do surgimento do crédito. Nos 

negócios jurídicos, o ato do devedor deve ser, ao mesmo tempo, existente, válido e eficaz. 

O crédito surge antes e independentemente da pretensão de se exigir do devedor a 

prestação ou do direito de ação que o credor pode vir a ter contra o devedor para 

operacionalizar referida exigência. Assim, o direito de crédito é independente de sua 

exigibilidade ou do direito de ação que se irradia quando a pretensão não é adimplida 

espontaneamente. 

O conceito é bastante teórico, mas essa é a intenção da primeira parte deste trabalho 

– formar o arcabouço teórico para que situações concretas de formação dos direitos de 

crédito sejam discutidas, com o fim de analisar sua sujeição ao procedimento judicial de 

reestruturação de dívidas. Nesse sentido, esse conceito e sua extensão poderão ser mais 

bem compreendidos conforme o estudo de casos concretos, ao qual se dedica a segunda 

parte deste trabalho, evolui.  

Também auxilia no processo de tornar esses conceitos mais concretos a análise que 

Pontes de Miranda fez sobre a sujeição de créditos à falência, no tomo de seu Tratado de 

                                                                                                                                              
1916, que tratava dos atos nulos. Nesse caso, indica o autor que “haveria nulidade do negócio jurídico, e do 
negócio jurídico nulo não se irradia efeito”. (Op. cit., p. 178). 
123 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Geral, Tomo V. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, 
p. 429. 
124 Op. cit., p. 451. 
125 Op. cit., p. 451. 



  

 

55 

Direito Privado dedicado à matéria. É com base nesses conceitos que Pontes de Miranda 

discute, de maneira mais profunda que os demais doutrinadores que trataram do tema126, a 

sujeição de créditos à falência.  

Como regra geral, indica o autor que “o crédito, para ser admitido ao concurso de 

credores falencial, tem que ser anterior à falência, ou resultar de direito expectativo127 

anterior à falência”128 , o que incluiria créditos “líquidos e ilíquidos, a têrmo ou sob 

condição, garantidos ou não-garantidos, privilegiados ou sem privilégio, com eficácia 

executiva ou sem eficácia executiva”129. Sobre o crédito sujeito a condição suspensiva, 

esclarece o autor que “nasce ação antes de nascer, normalmente, o direito expectado”130. 

Em situações específicas, defende o autor a legitimidade do codevedor ou fiador do 

falido para habilitação do seu direito expectativo à sub-rogação, mesmo quando ainda não 

efetuou o pagamento integral ao credor, desde que respeitadas as premissas estabelecidas 

pelo artigo 29 do Decreto-lei 7.661/1945131132. Trata ainda o autor da questão do credor por 

quantia ilíquida que ainda não propôs ação quando do pedido de falência e que, portanto, 

não tem juízo a quem pedir que determine a reserva de valor, para concluir que compete ao 

juízo da falência para, incidentalmente à declaração do crédito, liquidar o valor devido133.  

O conceito de direito de crédito exposto por Pontes de Miranda é o conceito de 

direito de crédito que será utilizado na segunda parte deste trabalho porque, como exposto 

no capítulo a seguir, é esse o conceito que melhor se enquadra na sistemática criada pela 

Lei 11.101/2005 e na própria redação do seu artigo 49.  

 
                                                
126 Vide capítulo 2.3.3, acima. Como indicado naquele momento, as discussões de Pontes de Miranda sobre a 
sujeição de crédito são feitas neste capítulo, tendo em vista as especificidades com o que o autor trata do 
tema. 
127 A definição de direito expectativo, bem como a sua sujeição à recuperação judicial e falência serão objeto 
de estudo no capítulo 3.2, abaixo, que trata da sujeição à recuperação judicial dos créditos decorrentes de 
contratos sujeitos a condição suspensiva. 
128 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Geral, Tomo XXIX. Rio de Janeiro: Borsoi, 
1960, p. 128. 
129 Op. cit., p. 130. 
130 Idem. Como dito, a definição de direito expectativo, bem como a sua sujeição à recuperação judicial serão 
objeto de estudo no capítulo 3.2, abaixo. 
131 “Art. 29. Os co-devedores solventes e os fiadores do falido e do sócio solidário da sociedade falida, 
podem apresentar-se na falência por tudo quanto houverem pago e também pelo que mais tarde devam pagar, 
se o credor não pedir a sua inclusão na falência, observados, em qualquer caso, os preceitos legais que regem 
as obrigações solidárias.” 
132 Op. cit., pp. 142-143. 
133 Op. cit., p. 147. Ao adotar esse posicionamento, reconhece implicitamente o autor que o crédito existe e 
está sujeito ao concurso independentemente de sentença que condene o devedor ao pagamento.  
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2.3.4.3 Adequação da definição de crédito de Pontes de 
Miranda à Lei 11.101/2005. 

Na definição da melhor intepretação para a expressão “créditos existentes na data 

do pedido”, constante do artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005, três parâmetros devem ter 

importância destacada: (i) a referida expressão deve ser lida de forma compatível com as 

demais disposições da Lei 11.101/2005 sobre sujeição de créditos à recuperação judicial; 

(ii) credores em situações similares devem ser tratados na mesma forma, em respeito ao 

princípio do par conditio creditorum134; e (iii) a interpretação adotada deve estar em 

consonância com as finalidades da Lei 11.101/2005, em especial aquelas declaradas em 

seu artigo 47135.  

Acerca do primeiro ponto, conforme o texto integral do artigo 49, caput, da Lei 

11.101/2005, são indicadas condições para a sujeição do “crédito” a sua existência, bem 

como o fato de que o crédito pode estar ou não “vencido”. Vencimento, a rigor, refere-se a 

obrigação sujeita a termo (artigo 131 do Código Civil136), na qual o advento do termo é 

requisito para a exigibilidade do direito de crédito. Na sistemática exposta por Pontes de 

Miranda, o vencimento é requisito para o nascimento da pretensão e, da sua contrapartida, 

a obrigação.  

Ao indicar, portanto, que a sujeição do crédito independe do seu vencimento, a 

melhor interpretação para o artigo é que a sujeição do crédito independe de sua efetiva 

exigibilidade no momento da propositura da recuperação judicial. Se ainda não há 

exigibilidade, não há pretensão e, portanto, a decisão sobre a sujeição ou não do direito de 

crédito aos efeitos da recuperação judicial dá-se com base no momento do seu nascimento 

– no nascimento do dever –, independentemente da pretensão. 

                                                
134 Como indicado na nota de rodapé nº 14, acima, o princípio da par conditio creditorum aplica-se à 
recuperação judicial, como manifestação, no direito concursal, da igualdade material entre os credores, 
previsto constitucionalmente. Sobre o tema, ver COSTA, Thiago Dias. O princípio da par condicio 
creditorum e a recuperação judicial: Fundamentos e limites ao tratamento diferenciado entre credores pelo 
plano de recuperação judicial. Mestrado. Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 
135 “Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-
financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e 
dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à 
atividade econômica.” 
136 “Art. 131. O termo inicial suspende o exercício, mas não a aquisição do direito.” 
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Nesse sentido, a adoção de qualquer definição de crédito que coloque o poder do 

credor de exigir a prestação como um dos elementos desse direito seria incompatível com 

o artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005, já que o “crédito” de que trata a referida lei já 

existe antes mesmo da sua exigibilidade, ou seja, antes mesmo que o credor tenha o poder 

de exigir a prestação. 

A equiparação do “crédito existente” ao direito contraposto ao dever de prestar, 

além de ser mais compatível com a integralidade do artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005, 

também é mais adequada aos demais dispositivos dessa lei, que tratam da sujeição de 

créditos aos efeitos do concurso, especial com os artigos 6º, §3º137, e 39138. Para a questão 

relevante ao presente estudo, referidos dispositivos legais tratam, respectivamente, da 

possibilidade de apresentação de pedido de reserva ao juízo da recuperação judicial, 

durante o curso de ação na qual se demande quantia ilíquida ou ação de natureza 

trabalhista, bem como do direito de voto em assembleia daqueles que tiverem seus pedidos 

de reserva acolhidos.  

De acordo com tal estrutura para participação de credores no processo de 

recuperação judicial, aqueles credores que ainda não podem exigir seu crédito, seja porque 

detêm créditos ilíquidos139, seja porque pende de decisão judicial a declaração do dever de 

pagar, podem participar do procedimento da recuperação judicial por meio de pedido de 

reserva. Apesar da denominação um tanto quanto inadequada, “emprestada” do 

procedimento de falência (quando efetivamente há reserva de valor em favor do credor 

contingente), a lei prevê que credores que ainda não podem exigir do devedor em 

                                                
137 “Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o 
curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores 
particulares do sócio solidário. § 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que 
demandar quantia ilíquida. § 2º É permitido pleitear, perante o administrador judicial, habilitação, exclusão 
ou modificação de créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive 
as impugnações a que se refere o art. 8o desta Lei, serão processadas perante a justiça especializada até a 
apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro-geral de credores pelo valor determinado em 
sentença. § 3º O juiz competente para as ações referidas nos §§ 1º e 2º deste artigo poderá determinar a 
reserva da importância que estimar devida na recuperação judicial ou na falência, e, uma vez reconhecido 
líquido o direito, será o crédito incluído na classe própria.” 
138 “Art. 39. Terão direito a voto na assembléia-geral as pessoas arroladas no quadro-geral de credores ou, na 
sua falta, na relação de credores apresentada pelo administrador judicial na forma do art. 7º, § 2º, desta Lei, 
ou, ainda, na falta desta, na relação apresentada pelo próprio devedor nos termos dos arts. 51, incisos III e IV 
do caput, 99, inciso III do caput, ou 105, inciso II do caput, desta Lei, acrescidas, em qualquer caso, das que 
estejam habilitadas na data da realização da assembléia ou que tenham créditos admitidos ou alterados por 
decisão judicial, inclusive as que tenham obtido reserva de importâncias, observado o disposto nos §§ 1º e 2º 
do art. 10 desta Lei.” 
139 Sobre o tratamento aos credores por quantia ilíquida na recuperação judicial, vide capítulo 2.3.4.4, abaixo. 
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recuperação o pagamento – em razão, repita-se, da iliquidez ou incerteza quanto ao seu 

crédito –, podem participar das decisões tomadas durante a recuperação judicial.  

Se referidos credores têm a faculdade de participar do processo decisório é porque 

serão afetados pelos resultados do procedimento judicial de recuperação da empresa, e seus 

créditos serão reestruturados nos termos do plano de recuperação judicial eventualmente 

aprovado. Isso significa que esses credores – por quantia ilíquida ou crédito de natureza 

trabalhista – estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial. E estão assim sujeitos antes 

mesmo que nasça para eles a pretensão de demandar do devedor o cumprimento da 

obrigação; são credores (sujeitos ao concurso) no momento em que nasce o dever de pagar, 

que é anterior à ação que busca a declaração de tal dever e/ou a liquidação da 

correspondente indenização140.  

E se para esses credores especificamente – aqueles que demandam quantia ilíquida 

ou que disputam com o devedor crédito de natureza trabalhista – o conceito de crédito é 

aquele que o coloca como contrapartida do dever jurídico – e, por isso, prescinde da 

exigibilidade da obrigação –, para os demais credores deve ser aplicado o mesmo conceito, 

em respeito ao princípio do par conditio creditorum, que prevê tratamento igualitário aos 

credores na mesma condição. Isso significa que, se determinado credor deve estar sujeito 

ao concurso que se forma na recuperação judicial antes mesmo que seu crédito se torne 

exigível, outros credores por crédito igualmente inexigível no momento da propositura do 

pedido de recuperação judicial também deveriam estar sujeitos ao concurso. 

Essa análise demonstra que a estrutura de participação de credores criada pela Lei 

11.101/2005 é condizente com a definição de crédito como a contrapartida do dever, tal 

como exposto por Pontes de Miranda, conforme tratado no capítulo 2.3.4.2, acima. 

Finalmente, a adoção do conceito de direito de crédito apresentado por Pontes de 

Miranda para interpretação do disposto no artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005, é aquele 

que melhor condiz com os objetivos do processo de recuperação judicial, expressos no 

artigo 47 141  do mesmo diploma legal, quais sejam: a promoção da “preservação da 

                                                
140 Sobre o surgimento do direito de crédito nos casos de responsabilidade civil contratual e extracontratual, 
vide capítulos 3.5 e 3.6, abaixo. 
141 “Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-
financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e 
dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à 
atividade econômica.” 
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empresa”, com “estímulo à atividade econômica” e “manutenção da fonte produtora, do 

emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores”. 

A opção legislativa de indicar, no próprio texto legal, a finalidade precípua do 

processo de recuperação judicial fornece aos aplicadores da norma direção para 

interpretação e aplicação da referida lei. Segundo Sheila Christina Neder Cerezetti, “mister 

tratar o dispositivo como núcleo do novo sistema concursal brasileiro”, “se o princípio da 

preservação da empresa foi expressamente declarado pelo art. 47, ele deve informar todo o 

desenrolar do procedimento judicial”142. No mesmo sentido, Calixto Salomão indica que “a 

recuperação de empresas pressupõe princípios e objetivos que não podem ser 

desconsiderados”, sendo que “o principal deles é o da preservação da empresa, 

expressamente declarado no art. 47 da Lei 11.101, de 9 de fevereiro de 2005”143. 

Utilizando os conceitos trazidos pelo referido artigo 47, a intepretação dada à 

expressão “crédito existente” deve ser aquela mais apta a permitir a preservação da 

empresa, com a superação da crise econômica e financeira pela qual passa a empresa 

insolvente. 

Nesse ponto, a doutrina e a legislação norte-americanas sobre a questão da sujeição 

de créditos, tratadas no capítulo 2.1, acima, fornecem uma resposta que pode ser aplicada 

ao sistema de recuperação judicial brasileiro: para permitir a efetiva reestruturação da 

empresa, a definição de crédito sujeito deve ser a mais ampla possível, pois é tal amplitude 

que garante à empresa em crise a possibilidade de reestruturar a maior parte possível de 

seu passivo para superação da situação de insolvência e um efetivo recomeço. Essa é a 

mesma conclusão a que chegam os doutrinadores brasileiros quando, ao tratarem do 

disposto no artigo 49 da Lei 11.101/2005, criticam a não sujeição de diversos tipos de 

crédito ao concurso, com base no prejuízo à efetiva possibilidade de reestruturação da 

empresa em crise imposto por referidas restrições144. 

Na realidade, a adoção de uma definição ampla dos créditos sujeitos ao concurso 

está intimamente relacionada à própria razão de existir do sistema falimentar. A premissa 

                                                
142 NEDER CEREZETTI, Sheila Christina. A Recuperação Judicial de Sociedade por Ações – O Princípio 
da Preservação da Empresa na Lei de Recuperação e Falência. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 206. 
143  SALOMÃO FILHO, Calixto. Recuperação de Empresas e Interesse Social. In SOUZA JÚNIOR, 
Francisco Satiro de (coord.). PITOMBO, Antonio Sérgio A. de Moraes (coord.). Comentários à Lei de 
Recuperação de empresas e falência: Lei 11.101/2005. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 43. 
144 Conforme exposto no capítulo 2.3.2, acima.  
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que está por trás da adoção de legislação falimentar é a de que ela, por prever forma 

organizada de liquidação de ativos ou a possibilidade de reestruturação da empresa, evita a 

corrida de credores sobre os bens do devedor – bens estes que, pedaço a pedaço, valem 

menos do que organizados para a atividade produtiva –, permitindo que haja um valor 

maior a ser distribuído entre os credores145. Na medida em que diversos credores são 

deixados fora do concurso e, em consequência, podem exercer seus direitos livremente 

sobre os bens do devedor, a vantagem criada pelo sistema falimentar – evitar a corrida de 

credores contra os bens do devedor – desaparece, e o sistema falimentar perde sua 

efetividade. 

Ao comparar as mais variadas definições de direito de crédito e obrigações, 

conforme análise da doutrina existente sobre o tema realizada nos capítulos 2.3.4.1 e 

2.3.4.2, acima, verifica-se que a definição apresentada por Pontes de Miranda é a que tem 

maior amplitude. Na sistemática proposta pelo doutrinador, o direito de crédito nasce no 

momento em que nasce o dever; no momento em que o ato ou fato do devedor causa seu 

primeiro efeito no “mundo jurídico”, e antes mesmo que nasça a pretensão ou o direito de 

ação que correspondem ao direito de crédito. 

Com a adoção dessa definição mais ampla de “crédito existente”, abre-se para a 

empresa em crise uma maior gama de possibilidades para reestruturação de suas dívidas e, 

portanto, maior probabilidade de sucesso em sua recuperação, com a preservação da 

empresa. Daí porque a interpretação aqui adotada é a mais adequada à interpretação 

sistemática da Lei 11.101/2005 e à própria finalidade do sistema falimentar. 

Importante ressaltar, ainda, que a interpretação aqui sugerida é condizente com os 

demais dispositivos sobre sujeição de crédito e direito dos credores previstos na Lei 

11.101/2005, questão de suma importância, já que o princípio da preservação da empresa, 

ainda que parte central da Lei 11.101/2005, não pode servir para que se ignorem 

disposições mais específicas da mesma lei, sob pena de prejuízo à segurança jurídica.  

 

 

                                                
145 Sobre o tema ver: JACKSON, Thomas H. The Logic and Limits of Bankruptcy Law. Cambridge: Harvard 
University, 1986, pp. 7-19. 
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2.3.4.4 Liquidez do crédito. 

O artigo 1.533 do Código Civil de 1916 definia “obrigação líquida” como aquela 

que é “certa, quanto à sua existência, e determinada, quanto ao seu objeto”. Como explica 

Washington de Barros Monteiro, na obrigação líquida “acham-se especificadas, de modo 

preciso, qualidade, quantidade e natureza do objeto devido”; ilíquida, em contrapartida, é a 

“obrigação que dependa de prévia apuração”.146  

No âmbito da legislação falimentar, a definição de “crédito líquido” ocupou lugar 

de destaque nas discussões doutrinárias, como visto no capítulo 2.3.3, acima, já que apenas 

o crédito líquido poderia ensejar o pedido de falência (ainda que créditos ilíquidos também 

estivessem sujeitos ao concurso). 

Se o crédito, como contrapartida do dever, nasce com a conduta do devedor, sobre 

a qual incide a regra jurídica que indica as consequências jurídicas da ação (ou omissão), 

como discutido no capítulo 2.3.4.3, acima, ele pode nascer antes de sua exigibilidade ou 

liquidez. É o caso, por exemplo, do crédito decorrente de responsabilidade civil 

extracontratual – o dever de indenizar nasce na conduta do devedor147, independentemente 

da condenação judicial ao pagamento ou do arbitramento do valor da indenização. 

Consequentemente, créditos ilíquidos existentes na data do pedido de recuperação 

judicial – porque são créditos – estão também sujeitos a tal procedimento.  

Ao mesmo tempo que a conclusão pela sujeição de créditos ilíquidos ao concurso 

de credores formado na falência ou recuperação judicial é uma consequência lógica da 

adoção da definição de crédito como contrapartida do dever, ela cria uma dificuldade de 

caráter prático: como permitir a participação nos procedimentos de falência e recuperação 

judicial de credores que o são por créditos ilíquidos? 

Pontes de Miranda propôs, ainda sob a legislação falimentar anterior, um sistema 

para a habilitação de créditos na falência, que dependeria de haver ou não em curso, no 

momento da decretação da falência, ação em que se discuta o crédito a ser habilitado. Se 

há ação, prossegue esta no juízo em que se encontra até que o crédito seja liquidado, 

                                                
146 MONTEIRO, Washington de Barros. Das Modalidades de Obrigações. Dissertação para o concurso à 
Cátedra de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 1959, p. 259. 
147 Vide capítulo 3.5, abaixo. 
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cabendo ao credor o pedido de reserva no procedimento falimentar. Se não há, o credor 

pode habilitar seu crédito no juízo falimentar, que, incidentalmente, fará a liquidação do 

crédito cuja declaração é buscada148.  

O mesmo princípio pode ser adotado na recuperação judicial149.  

Se há ação em curso, o juízo no qual a ação é processada deve indicar o montante a 

ser incluído no processo de recuperação judicial a título de pedido de reserva, conforme 

procedimento previsto no artigo 6º, §3º, da Lei 11.101/2005150. Se não há ação em curso, o 

credor poderá optar por propor a ação no juízo competente, uma vez que a apresentação do 

pedido de recuperação judicial não suspende as ações nas quais se demandam quantia 

ilíquidas (artigo 6º, § 1º da Lei 11.101/2005151), ou apresentar impugnação à lista de 

credores ou habilitação de crédito retardatária ao juízo da recuperação judicial, respeitados 

obviamente os casos de incompetência do juízo recuperacional152.  

Tanto a impugnação de crédito quanto a habilitação de crédito retardatária, tratadas 

nos artigos 8º e 10º da Lei 11.101/2005, são ações incidentais153, nas quais não há limite 

                                                
148 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Geral, Tomo XXIX. Rio de Janeiro: Borsoi, 
1960, pp. 146-147. 
149  Registra-se posição contrária de Elcio Perin Junior (PERIN JÚNIOR, Ecio. Comentários à Lei de 
Recuperação de Empresas e Falência. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, pp. 169-171), que defende que a 
habilitação de crédito retardatária e a impugnação podem ter como objeto crédito ilíquido, mas não a 
discussão sobre a existência ou não de crédito, a qual deveria se dar em ação independente. Entretanto, 
reconhecido que a habilitação de crédito retardatária e a impugnação são ações incidentais, conforme 
indicado nos parágrafos abaixo, não há razão – além da incompetência – para limitar o objeto da cognição do 
juiz nessas ações. Referida limitação traria a ineficiência para o procedimento de apuração de créditos e para 
a operação do Poder Judiciário, pois tornaria necessária uma discussão paralela sobre a natureza da discussão 
nas ações incidentais à recuperação judicial – se existência do crédito ou liquidação. 
150  “Art. 6º. (…) § 3º O juiz competente para as ações referidas nos §§ 1o e 2o deste artigo poderá determinar 
a reserva da importância que estimar devida na recuperação judicial ou na falência, e, uma vez reconhecido 
líquido o direito, será o crédito incluído na classe própria”. 
151 “Art. 6º. (…) § 1o Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar 
quantia ilíquida.” 
152 A existência da recuperação judicial e a consequente possibilidade da apresentação de habilitação de 
crédito ou impugnação ao juízo perante o qual ela se processa outorgam a ele competência concorrente para o 
julgamento da matéria, mas não nos casos de incompetência absoluta, como o caso de competência da Justiça 
do Trabalho (artigo 6º, §2º, da Lei 11.101/2005). A existência de cláusula ou compromisso arbitral também 
torna o juízo recuperacional incompetente para o julgamento da demanda, a não ser que a parte impugnada 
deixe de suscitar a existência do compromisso ou cláusula arbitral (artigo 337, §§5º e 6º, da Lei 13.105/2015 
– Código de Processo Civil). Sobre a eficácia do compromisso ou cláusula arbitral, registra-se a posição 
contrária de Fábio Ulhoa Coelho (COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à Lei de Falências e de recuperação 
de empresas. 10ª ed. São Paulo, Saraiva, 2014, pp. 80-81), para quem a recuperação judicial suspende a 
eficácia da cláusula arbitral ou compromisso arbitral. Esse posicionamento, contudo, não é compatível com o 
disposto no artigo 49, § 2º, da Lei 11.101/2005. O fato de o processo de recuperação judicial ser coletivo não 
torna a discussão quanto à existência e valor do crédito coletiva, devendo ela ser em regra dirimida entre 
credor e devedor, respeitada a jurisdição do juízo arbitral. 
153 Sobre a natureza da impugnação de crédito e os limites da cognição do juízo recuperacional em tais 
procedimentos, ver: VASCONCELOS, Ronaldo. Direito Processual Falimentar. São Paulo: Quartier Latin, 
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para a cognição do juízo sobre a demanda proposta, tampouco para a produção da provas e 

exercício do contraditório154 , e, portanto, as decisões155  nelas proferidas têm natureza 

declaratória156 e fazem de coisa julgada157. Dessa forma, não há impedimento para que o 

crédito ilíquido seja discutido por meio de tais ações, nas quais inclusive pode ser 

concedida tutela de urgência (artigo 300158 do Código de Processo Civil) para garantir a 

participação do credor na assembleia de credores, enquanto não proferida decisão de 

mérito quanto ao crédito a habilitar ou majorar. 

Assim, ainda que a liquidez seja requisito para a inclusão do crédito na lista de 

credores, conforme artigo 18, parágrafo único159, da Lei 11.101/2005, não é requisito para 

a sujeição do crédito ao procedimento de recuperação judicial, tampouco para a partição do 

credor em tal procedimento.  

Questão relevante é também a possibilidade de o administrador judicial, durante a 

fase administrativa de análise de habilitações de crédito e divergências (artigo 7º160, da Lei 

11.101/2005), determinar a habilitação de crédito ilíquido.  

                                                                                                                                              
2008, p. 247 (“A ação é incidental porque seu trâmite se dá em juízo, no curso de um processo de falência ou 
de recuperação judicial, mas veiculando ação de direito material próprio”); ALTEMANI, Renato Lisboa. 
SILVA, Ricardo Alexandre da. Manual de Verificação e Habilitação de Créditos na Lei de Falências e 
Recuperação de Empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2006, pp. 75-76; TOLEDO, Paulo F. C. Salles de 
(coord.). ABRÃO, Carlos Henrique (coord.). Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência. 5ª 
ed. São Paulo: Saraiva, 2012, pp. 81-82. 
154 VASCONCELOS, Ronaldo. Direito Processual Falimentar. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 262. 
155 Por ser a decisão de mérito proferida nos autos de ação incidental, tal decisão enquadra-se na definição de 
sentença (cf. VASCONCELOS, Ronaldo. Direito Processual Falimentar. São Paulo: Quartier Latin, 2008, 
pp. 256-257), apesar de o artigo 17 da Lei 11.101/2005 indicar como o recurso cabível contra elas o agravo 
de instrumento. 
156 Cf. ALTEMANI, Renato Lisboa. SILVA, Ricardo Alexandre da. Manual de Verificação e Habilitação de 
Créditos na Lei de Falências e Recuperação de Empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 166.  
157 FRANCO, Vera Helena de Mello. SZTAJN, Rachel. Falência e Recuperação da Empresa em Crise – 
comparação com as posições do Direito Europeu. São Paulo: Campus Jurídico, 2008, p. 31. 
158 “Art. 300.  A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 
do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de 
urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 
outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente 
não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 
irreversibilidade dos efeitos da decisão.”. 
159 “ Art. 18. O administrador judicial será responsável pela consolidação do quadro-geral de credores, a ser 
homologado pelo juiz, com base na relação dos credores a que se refere o art. 7o, § 2o, desta Lei e nas 
decisões proferidas nas impugnações oferecidas. Parágrafo único. O quadro-geral, assinado pelo juiz e pelo 
administrador judicial, mencionará a importância e a classificação de cada crédito na data do requerimento da 
recuperação judicial ou da decretação da falência, será juntado aos autos e publicado no órgão oficial, no 
prazo de 5 (cinco) dias, contado da data da sentença que houver julgado as impugnações”. 
160  “Art. 7o A verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial, com base nos livros 
contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos 
credores, podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas. § 1o Publicado o edital 
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O administrador judicial não tem jurisdição e não pode proferir decisões judiciais. 

Isso, contudo, não impede que ele, ao analisar os documentos trazidos pelo credor e os 

registros do devedor, possa habilitar créditos no valor reconhecido como devido pela 

empresa em recuperação judicial161. Assim, seriam objeto de discussão judicial apenas os 

créditos em que haja efetiva litigiosidade quanto ao valor devido, colaborando com a 

celeridade da análise dos créditos sujeitos à recuperação judicial. 

 

 

2.3.5 Créditos excluídos da recuperação judicial por disposição 
legal expressa. 

Há direitos detidos contra a empresa em recuperação judicial, entretanto, que, 

apesar de serem anteriores ao pedido de recuperação judicial e se enquadrarem na 

definição de crédito tratada acima, são excluídos da recuperação judicial em razão de 

disposição legal expressa, seja por não serem exigíveis do devedor, seja porque não se 

submetem ao concurso de credores que se forma com o pedido de recuperação judicial.  

Para a completa delimitação do conceito de crédito sujeito à recuperação judicial, 

tal como estipulado na Lei 11.101/2005, necessária, portanto, a análise, ainda que breve, de 

tais exceções que decorrem de disposição legal expressa, o que é feito a seguir. 

 

 

                                                                                                                                              
previsto no art. 52, § 1o, ou no parágrafo único do art. 99 desta Lei, os credores terão o prazo de 15 (quinze) 
dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos 
relacionados. § 2o O administrador judicial, com base nas informações e documentos colhidos na forma 
do caput e do § 1o deste artigo, fará publicar edital contendo a relação de credores no prazo de 45 (quarenta e 
cinco) dias, contado do fim do prazo do § 1o deste artigo, devendo indicar o local, o horário e o prazo comum 
em que as pessoas indicadas no art. 8o desta Lei terão acesso aos documentos que fundamentaram a 
elaboração dessa relação”. 
161 Reconhecer a possibilidade de que o administrador judicial, durante a fase administrativa de análise dos 
créditos, auxilie a empresa em recuperação judicial a consolidar seu passivo é compatível com o papel de 
mediador que também pode ser dado a ele na recuperação judicial, como já ocorreu em grandes recuperações 
judiciais como LBR (decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Falências e Recuperação Judicial do Foro 
Central da Capital-SP, autos nº 0015595-79.2013.8.26.0100) e Oi S.A. (decisão proferida em 19.12.2016 
pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, autos nº 0203711-65.2016.8.19.0001). 
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2.3.5.1 Créditos inexigíveis. 

A Lei 11.101/2005 trata, em seu artigo 5º, de dois tipos de crédito que são 

inexigíveis dos devedores insolventes, seja na recuperação judicial, seja na falência. Trata-

se de créditos existentes e que poderiam se sujeitar ao concurso de credores, mas que, em 

razão de disposição legal expressa, têm sua exigibilidade suspensa, dentro ou fora do 

procedimento concursal. 

 

 

2.3.5.1.1 Obrigações a título gratuito. 

Repetindo regra que o Decreto-lei 7.661/1945 previa para a falência162, o artigo 5º, 

I, da Lei 11.101/2005 estabelece que não são exigíveis do devedor, na recuperação judicial 

ou na falência, as “obrigações a título gratuito”. Trata-se, na realidade, de obrigações 

assumidas pelo devedor por meio de contratos gratuitos, definidos por Orlando Gomes 

como “negócio jurídico em que só uma das partes obtém um proveito”163. 

A intenção do dispositivo legal é evitar que os escassos recursos de que dispõe a 

massa falida ou empresa em recuperação judicial sejam destinados a credores que não 

ofereceram nenhuma contrapartida ao devedor, em detrimento dos demais credores sujeitos 

ao concurso164.  

No âmbito da atividade empresária, a qualificação de determinada obrigação como 

gratuita deve ser feita com bastante cautela, já que a presunção é a de que os atos são 

praticados em benefício da sociedade, ainda que tal benefício seja intangível. Assim, 

mesmo a doação – exemplo por excelência de negócio jurídico gratuito – de determinada 

quantia a um clube esportivo ou associação de moradores, pode não ser considerada 

                                                
162 “Art. 23 (…) Parágrafo único. Não podem ser reclamados na falência: I - as obrigações a título gratuito e 
as prestações alimentícias; (…)”.  
163 GOMES, Orlando. Contratos. 15ª ed. Atualizada por Humberto Theodoro Júnior. Rio de Janeiro: Forense, 
2000, p. 73. 
164 Cf. COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à Lei de Falências e de recuperação de empresas. 10ª ed. São 
Paulo, Saraiva, 2014, p. 68. 
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gratuita, se feita no intuito de garantir boa reputação para a empresa 165 . O mesmo 

tratamento deve ser dado a brindes atrelados a compras e para divulgação de produtos166.  

Como bem colocado por Mauro Rodrigues Penteado, a Lei 11.101/2005, em seu 

artigo 47, reconhece que a empresa tem outros centros de interesse que não os credores e, 

portanto, desde que o ato seja relacionado à atividade empresarial do insolvente, 

permanece exigível167.  

Questão relevante acerca da inexigibilidade de obrigações gratuitas, no âmbito da 

recuperação judicial ou da falência, é a exigibilidade de fiança prestada pela empresa em 

recuperação judicial ou falida. Manoel Justino Bezerra Filho indica que o aval ou a fiança 

podem ser considerados gratuitos, se prestados “sem interesse econômico direto da 

empresa”168. Fábio Ulhoa Coelho169 indica que as garantias prestadas em favor de terceiro 

são exemplos de atos gratuitos, para então discutir decisões do Tribunal de Justiça de São 

Paulo170 que reconheceram que o fiador recebe contraprestação, ainda que intangível, por 

garantias prestadas a holding do grupo econômico de que fazem parte e, por isso, não 

seriam atos gratuitos.  

Conforme ressalta Ricardo Tepedino, a gratuidade ou onerosidade de determinado 

negócio jurídico está relacionada não ao tipo contratual, mas à forma com que relacionado 

– ou não – à atividade empresária171.  

 

 

                                                
165 Cf. MARTIN, Antonio. In SOUZA JÚNIOR, Francisco Satiro de, e PITOMBO, Antonio Sérgio A. de 
Moraes (coords.). Comentários à Lei de Recuperação de empresas e falência: Lei 11.101/2005. 2ª ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 475. 
166 Op. cit., p. 476. 
167 PENTEADO, Mauro Rodrigues. In SOUZA JÚNIOR, Francisco Satiro de, e PITOMBO, Antonio Sérgio 
A. de Moraes (coords.). Comentários à Lei de Recuperação de empresas e falência: Lei 11.101/2005. 2ª ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 134. 
168 BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de Recuperação de Empresas e Falência. 10ª ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2014, p. 75. 
169 COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à Lei de Falências e de recuperação de empresas. 10ª ed. São 
Paulo, Saraiva, 2014, p. 57. 
170  São discutidas as decisões proferidas no julgamento dos agravos de instrumento nº 460.339.4-7 e 
555.224.4/0-00. 
171 TEPEDINO, Ricardo. In TOLEDO, Paulo F. C. Salles de (coord.). ABRÃO, Carlos Henrique (coord.). 
Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 393. 
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2.3.5.1.2 Despesas dos credores para fazer parte do 
processo de insolvência. 

O artigo 5º, II, da Lei 11.101/2005, prevê que “não são exigíveis do devedor (...) as 

despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência”, 

excetuando de tal regra “as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor”.  

A rigor, as despesas que os credores incidirão para participar do processo de 

recuperação judicial – despesas para habilitação ou impugnação de crédito, viagens, 

contratação de experts, contratação de advogado, etc. – seriam créditos extraconcursais na 

recuperação judicial, já que surgem depois da distribuição do pedido de recuperação 

judicial. Entretanto, a lei esclarece que esses valores não são exigíveis do devedor e, 

portanto, não devem constar do quadro geral de credores ou serem demandados contra a 

empresa em recuperação judicial, seja nesse processo, seja fora dele. 

Ainda que no procedimento de recuperação judicial não haja a rigor sucumbência – 

não há parte vencedora ou perdedora –, a regra prevista no citado artigo 5º, II, é exceção às 

regras relativas à distribuição dos custos associados ao processo – despesas, honorários de 

sucumbência e multas – previstas nos artigos 82 a 97 do Código de Processo Civil. 

Considerando a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil aos procedimentos de 

insolvência172, é importante que a referida exceção conste da legislação falimentar.  

São exceção a essa inexigibilidade as “custas judiciais decorrentes de litígio com o 

devedor”, em processo diferente do procedimento de recuperação judicial. São litígios com 

o devedor, que não se confundem com a recuperação judicial: a habilitação retardatária, a 

impugnação à lista de credores, as ações ordinárias em que haja discussão do crédito e 

pedidos de restituição173.  

 

                                                
172 Cf. artigo 189 da Lei 11.101/2005 (“Art. 189. Aplica-se a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código 
de Processo Civil, no que couber, aos procedimentos previstos nesta Lei.”). 
173 PENTEADO, Mauro Rodrigues. In SOUZA JÚNIOR, Francisco Satiro de, e PITOMBO, Antonio Sérgio 
A. de Moraes (coords.). Comentários à Lei de Recuperação de empresas e falência: Lei 11.101/2005. 2ª ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 134. 
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2.3.5.2 Créditos não sujeitos à recuperação judicial. 

Além dos créditos inexigíveis na recuperação judicial por expressa disposição 

legal, a Lei 11.101/2005 prevê que determinados tipos de crédito não são abrangidos pela 

suspensão de ações e execuções decorrente do deferimento do processamento da 

recuperação judicial (artigo 6º, caput, da Lei 11.101/2005 174 ), em razão também de 

disposição legal específica.  

Nesses casos, a Lei 11.101/2005 deixa de blindar absolutamente o patrimônio da 

empresa em crise175 durante o período de suspensão de ações, previsto em seu artigo 6º, § 

4º176 . Referidos créditos podem até estar sujeitos a determinadas limitações para sua 

cobrança, tratadas abaixo, mas sua exigibilidade não é suspensa pela propositura de 

recuperação judicial. 

São créditos com tratamento especial no âmbito da recuperação judicial: (i) os 

créditos de natureza fiscal (artigo 6º, § 7º, da Lei 11.101/2005); (ii) os créditos garantidos 

por direitos reais em garantia (artigo 49, § 3º, da Lei 11.101/2005); (iii) os créditos 

decorrentes de adiantamentos de contrato de câmbio (artigo 49, § 4º, c/c artigo 86, II, 

ambos da Lei 11.101/2005); (iv) os créditos decorrentes de arrendamento de aeronaves ou 

de suas partes por empresa prestadora de serviços aéreos (artigo 199 da Lei 11.101/2005, 

c/c artigo 187 da Lei 7.565/1986); e (v) os créditos relacionados a “obrigações assumidas 

no âmbito das câmaras ou prestadoras de serviços de compensação e de liquidação 

financeira” (artigo 193 da Lei 11.101/2005)177. 

                                                
174 “Art. 6º. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o 
curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores 
particulares do sócio solidário”. 
175 Crítica comum a todas as referidas exclusões é a de que a impossibilidade de renegociação da totalidade 
dos créditos do devedor leva à impossibilidade da efetiva reestruturação de empresas. Nesse sentido, retoma-
se o princípio de que as chances de sucesso na reestruturação judicial de dívidas são maiores se ao devedor é 
dada a possibilidade de equacionar totalmente o seu passivo, com a sua totalidade de credores, conforme 
discutido nos capítulos 2.1 e 2.3.4.3, acima. 
176 “Art. 6º. (…)  § 4o Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese 
nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do 
processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar 
ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial. 
177 Jorge Lobo indica ainda que não estariam sujeitos à recuperação judicial os créditos ilíquidos, para fazer a 
ressalva de que os detentores desses créditos devem fazer o pedido de reserva ao juízo no qual tramita a ação 
que tem por objeto o crédito ilíquido (LOBO, Jorge, In TOLEDO, Paulo F. C. Salles de (coord.). ABRÃO, 
Carlos Henrique (coord.). Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência. 5ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 2012, p. 151). Vera Helena de Mello Franco e Rachel Sztajn também indicam o crédito ilíquido 
como não sujeito (FRANCO, Vera Helena de Mello. SZTAJN, Rachel. Falência e Recuperação da Empresa 
em Crise – comparação com as posições do Direito Europeu. São Paulo: Campus Jurídico, 2008, p. 236). Na 
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2.3.5.2.1 Crédito fiscal. 

Nos termos do artigo 6º, § 7º, da Lei 11.101/2005, “as execuções de natureza fiscal 

não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial, ressalvada a concessão de 

parcelamento nos termos do Código Tributário Nacional e da legislação ordinária 

específica”. Assim, a recuperação judicial não serve à reestruturação do débito de natureza 

fiscal.  

Note-se que a Lei 11.101/2005 não excetua de sua abrangência as execuções de 

tributos apenas, mas as execuções de todo o crédito de natureza fiscal, que, nos termos do 

artigo 39, § 2º, da Lei 4.320/1964178, c/c artigos 1º179 e 2º180 da Lei 6.830/1980, inclui a 

dívida ativa tributária e não tributária da União, Estados e Municípios. Enquanto a primeira 

                                                                                                                                              
verdade, entretanto, as referidas ações não estão sujeitas à suspensão de ações que acompanha o deferimento 
do processamento da recuperação judicial, mas o crédito está sujeito ao concurso, razão pela qual justamente 
é admitido o pedido de reserva. 
178 “Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 
receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias. § 1º - Os créditos de 
que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 
legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a 
respectiva receita será escriturada a esse título. § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública 
dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e Dívida 
Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos 
compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 
tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados 
por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis 
definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de sub-
rogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais.” 
179 “Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, 
dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo 
Civil.” 
180 “Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na 
Lei 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito 
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do 
Distrito Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 
1º, será considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, 
compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais 
encargos previstos em lei ou contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da 
legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a 
prescrição, para todos os efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta 
ocorrer antes de findo aquele prazo. (…).” 
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inclui todo o crédito fazendário decorrente de tributos181, a segunda inclui “os demais 

créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, 

contribuições estabelecidas em lei, multas de qualquer origem ou natureza –exceto as 

tributárias –, foros, laudêmios (...)”, etc., conforme definição trazida no citado artigo 39, § 

2º, da Lei 4.320/1964.  

A sistemática da Lei 11.101/2005 para o tratamento dos créditos de natureza fiscal 

no âmbito da recuperação judicial é completada pelo seu artigo 68 182 , que trata da 

possibilidade de parcelamento de dívida fiscal para as empresas em recuperação judicial, a 

ser prevista em legislação independente, bem como pelo seu artigo 57183, que prevê a 

apresentação de certidões negativas de débito fiscal como uma das condições para a 

concessão da recuperação judicial. 

Na lógica criada pela legislação aplicável, o débito fiscal não será objeto de 

discussão perante o juízo falimentar, mas a empresa que tem a recuperação judicial 

concedida poderá renegociar seu passivo fiscal em outra seara. Além disso, esse passivo 

não representaria um empecilho à efetiva recuperação, já que as certidões negativas de 

débitos fiscais dariam ao juízo em que se processa a recuperação a informação de que o 

devedor foi capaz de renegociar referido passivo. 

Entretanto, essa lógica perdeu-se logo nos primeiros anos de aplicação da Lei 

11.101/2005.  

Em primeiro lugar, a inexistência de legislação específica para reestruturação de 

dívida fiscal deixou as empresas em crise sem a possibilidade de equacionar essa parte do 

seu passivo. Em seguida, e como consequência da inexistência de meios legais para 

reestruturação da dívida fiscal, as certidões negativas de débito fiscal deixaram de ser um 

                                                
181 Conforme definição legal (artigo 3º da Lei 5.172/1966 – Código Tributário Nacional), é tributo “toda 
prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção 
de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.” 
182 “Art. 68. As Fazendas Públicas e o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS poderão deferir, nos 
termos da legislação específica, parcelamento de seus créditos, em sede de recuperação judicial, de acordo 
com os parâmetros estabelecidos na Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional”. 
183 “Art. 57. Após a juntada aos autos do plano aprovado pela assembléia-geral de credores ou decorrido o 
prazo previsto no art. 55 desta Lei sem objeção de credores, o devedor apresentará certidões negativas de 
débitos tributários nos termos dos arts. 151, 205, 206 da Lei no5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código 
Tributário Nacional”. 
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requisito essencial para a concessão de recuperação judicial, conforme interpretação 

jurisprudencial acerca do tema184.  

A Lei Federal nº 13.043, de 13 de novembro de 2014, que deveria sanar a lacuna 

em questão, entrou em vigor quase nove anos depois da entrada em vigor da Lei 

11.102/2005 e sua capacidade de trazer uma alternativa viável para a reestruturação da 

dívida fiscal já é questionada pela doutrina185 e pela jurisprudência186. 

Assim, a empresa que requer a sua recuperação judicial pode deixar o 

procedimento apenas parcialmente reestruturada, trazendo prejuízos à efetividade da 

própria recuperação187.  

Outra questão relevante acerca dos conflitos resultantes do fato de que as 

execuções fiscais não se suspenderem pela propositura de recuperação judicial está 

relacionada com a constrição e venda de bens pelo juízo em que tramita a execução fiscal 

não suspensa. Nesses casos, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que 

cabe ao juízo da recuperação judicial decidir sobre a constrição e venda de bens da 

empresa em recuperação188, em respeito ao princípio da preservação da empresa. 

 

 

                                                
184 Superior Tribunal de Justiça, REsp 1187404/MT, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 
21.08.2013. 
185  Sobre o tema, ver BEZERRA FILHO, Manuel Justino. “Trava Bancária” e “Trava Fiscal” na 
Recuperação Judicial – Tendências… In ELIAS, Luis Vasco (coord.). 10 Anos da Lei de Recuperação de 
Empresas e Falências – Reflexões sobre a reestruturação empresarial no Brasil. São Paulo: Quartier Latin, 
2015, p. 318-325; e SANTOS, Paulo Penalva. O Crédito Tributário e a Recuperação Judicial. In ELIAS, 
Luis Vasco (coord.). 10 Anos da Lei de Recuperação de Empresas e Falências – Reflexões sobre a 
reestruturação empresarial no Brasil. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 367-373. 
186 AgRg no CC 136.130/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Rel. p/ acórdão Ministro Antonio Carlos Ferreira, 
Segunda Seção, julgado em 13.05.2015, DJe 22.06.2015. 
187 Acerca do prejuízo ao instituto da recuperação judicial em razão da não sujeição de créditos tributários, 
ver PERIN JÚNIOR, Ecio. Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência. 4ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 2011, pp. 366-369. 
188 Cf. AgRg no CC 133.509/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, DJe 06.04.2015; AgRg no CC 138.836/SC, 
Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, DJe 30.03.2015; EDcl nos EDcl no CC 128.618/MT, Rel. 
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 16.03.2015; AgRg no CC 125.205/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe 
03.03.2015. 
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2.3.5.2.2 Créditos garantidos por direitos reais em 
garantia. 

O artigo 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, exclui do conjunto de créditos sujeitos a 

reestruturação no âmbito da recuperação judicial aqueles detidos por: (i) proprietário 

fiduciário de bens móveis ou imóveis; (ii) arrendador mercantil; (iii) proprietário ou 

promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de 

irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias; e (iv) 

proprietário em contrato de venda com reserva de domínio.  

Trata-se de contratos em que ao credor é outorgado direito real em garantia189 do 

seu crédito.  

Embora o referido artigo 49, § 3º, indique que tais créditos não estão “sujeitos à 

recuperação judicial”, a parte final do mesmo dispositivo legal permite limitada 

interferência nos direitos contratuais dos credores nele enumerados, a saber: “não se 

permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta 

Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a 

sua atividade empresarial”. Ou seja, ainda que ao devedor não seja possível renegociar os 

termos dos referidos contratos, os credores poderão ter restringidos seus direitos sobre os 

bens essenciais à reestruturação, durante o período em que suspensas as ações contra o 

devedor.  

A exclusão dos créditos garantidos por direito real em garantia, em especial por 

cessão ou alienação fiduciária – formas amplamente usadas para garantia de 

financiamentos bancários –, da abrangência da recuperação judicial, é alvo de duras 

críticas da doutrina190 , tanto por impedir a total reestruturação do débito bancário da 

                                                
189 Trata-se de distinção feita por Pontes de Miranda, que diferencia os direitos reais de garantia – hipoteca, 
penhor e anticrese –, previstos legalmente como direitos reais, dos direitos reais em garantia, nos quais há 
transferência, ainda que parcial, de direitos inerentes à propriedade do devedor ao credor (MIRANDA, 
Pontes. Tratado de Direito Privado. Direito das Coisas. Tomo XXI. Atualizado Nelson Nery Jr. e Luciano de 
Camargo Penteado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012.) 
190 Sobre o tema ver: WAISBERG, Ivo. O necessário fim dos credores não sujeitos à recuperação judicial. 
In ELIAS, Luis Vasco (coord.). 10 Anos da Lei de Recuperação de Empresas e Falências – Reflexões sobre a 
reestruturação empresarial no Brasil. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 199-209. BEZERRA FILHO, 
Manoel Justino. “Trava Bancária” e “Trava Fiscal” na Recuperação Judicial – Tendências… In ELIAS, 
Luis Vasco (coord.). 10 Anos da Lei de Recuperação de Empresas e Falências – Reflexões sobre a 
reestruturação empresarial no Brasil. São Paulo: Quartier Latin, 2015.  
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empresa, quanto por aumentar os incentivos aos credores financeiros para demandarem 

esse tipo de garantia em empréstimos. 

Esse dispositivo também recebe ataque contínuo de devedores que tentam sujeitar 

ao concurso os credores mencionados no artigo 49, §3º, da Lei 11.101/2005, o que levou o 

Superior Tribunal de Justiça a firmar, em suas Terceira 191  e Quarta 192  Turmas, o 

entendimento de que não se sujeitam à recuperação judicial os credores garantidos por 

alienação fiduciária de recebíveis, inclusive independentemente de registro193.  

 

 

2.3.5.2.3 Adiantamento de contrato de câmbio (“ACC”). 

Conforme disposto no artigo 49, §4º cumulado com o artigo 86, II, ambos da Lei 

11.101/2005, não estão sujeitos à recuperação judicial os adiantamentos de contrato de 

câmbio, “desde que o prazo total da operação, inclusive eventuais prorrogações, não 

exceda o previsto nas normas específicas da autoridade competente”.  

O referido dispositivo legal repete o tratamento diferenciado dado ao financiamento 

às exportações pela Lei 4.728/1965, que regula o mercado de capitais e “estabelece 

medidas para o seu desenvolvimento”, aplicando, na recuperação judicial, com as 

adaptações necessárias, o privilégio dado aos credores desse tipo de contrato bancário no 

caso de falência do devedor194. Se, na falência, o credor não se sujeita ao concurso e pode 

reivindicar o pagamento de seu crédito por meio de pedido de restituição (artigo 86, II, da 

Lei 11.101/2005), na recuperação judicial, o devedor não pode obrigar o credor a novos 

termos contratuais por meio do plano de recuperação judicial.  

Como não há pedido de restituição na recuperação judicial, a inferência é a de que 

o credor do ACC pode exercer seus direitos para cobrança no crédito por meio de processo 

de execução individual, respeitado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca 
                                                
191 REsp 1202918/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 10.04.2013. 
192 REsp 1263500/ES, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 12.04.2013. 
193 REsp 1412529/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio 
Bellizze, DJe 02.03.2016. 
194 PACHECO, José da Silva. Processo de Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência. 4ª ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2013, p. 158. 
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da competência do juízo recuperacional para os atos expropriatórios contra o devedor em 

recuperação judicial195.  

Manoel Justino196 defende a tese de que, ainda que o credor não esteja sujeito à 

recuperação judicial – i.e. seu crédito não possa ser reestruturado por meio de um plano de 

recuperação judicial, ele não vota em assembleia ou é considerado para fins de quórum – a 

execução do crédito decorrente de ACC estaria sujeita à suspensão de que trata o artigo 6º, 

caput, da Lei 11.101/2005. Referida tese, ainda que não acatada pela jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça197, tem respaldo na interpretação literal do artigo 6º, bem 

como é condizente com o fato de que as execuções de natureza fiscal foram explicitamente 

excluídas da previsão do caput, ao contrário das ações envolvendo os credores não sujeitos 

ao concurso de acordo com o artigo 49, §3º e §4º, da Lei 11.101/2005. 

Note-se que apenas o adiantamento de contrato de câmbio que atenda à 

qualificação constante da parte final do artigo 86, inciso II, acima citada, não está sujeito à 

recuperação judicial. O contrato deve, portanto, respeitar a regulamentação bancária a 

respeito da sua duração. Atualmente, o prazo máximo estipulado pelo Banco Central do 

Brasil, por meio da Circular 3.691/2013 (artigo 99198 ), que regulamenta a Resolução 

3.568/2008 do Conselho Monetário Nacional, é de 750 (setecentos e cinquenta) dias entre 

contratação e liquidação do contrato de câmbio (artigo 99, caput, da Circular 3.691/2013), 

podendo chegar a 1500 dias no caso de empresas em recuperação judicial (artigo 99, 

parágrafo único, da Circular 3.691/2013), respeitadas as regras para embarque da 

mercadoria. 

                                                
195 Cf. AgRg no CC 133.509/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, DJe 06.04.2015; AgRg no CC 138.836/SC, 
Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, DJe 30.03.2015; EDcl nos EDcl no CC 128.618/MT, Rel. 
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 16.03.2015; AgRg no CC 125.205/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe 
03.03.2015. 
196 BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de Recuperação de Empresas e Falência. 10ª ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2014, pp. 150-152. 
197 Cf. REsp 1279525/PA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 13.03.2013. 
198 “Art. 99. O contrato de câmbio de exportação pode ser celebrado para liquidação pronta ou futura, prévia 
ou posteriormente ao embarque da mercadoria ou da prestação do serviço, observado o prazo máximo de 750 
(setecentos e cinquenta) dias entre a contratação e a liquidação, bem como o seguinte: I - no caso de 
contratação prévia, o prazo máximo entre a contratação de câmbio e o embarque da mercadoria ou da 
prestação do serviço é de 360 (trezentos e sessenta) dias; II - o prazo máximo para liquidação do contrato de 
câmbio é o último dia útil do 12º mês subsequente ao do embarque da mercadoria ou da prestação do serviço. 
Parágrafo único. Para os contratos de câmbio de exportação, no caso de requerimento de recuperação 
judicial, ajuizamento de pedido de falência do exportador ou em outra situação em que fique 
documentalmente comprovada a incapacidade do exportador para embarcar a mercadoria ou para prestar o 
serviço por fatores alheios à sua vontade, o embarque da mercadoria ou a prestação do serviço pode ocorrer 
até 1.500 (mil e quinhentos) dias a partir da data de contratação da operação de câmbio, desde que o prazo 
entre a contratação e a liquidação do contrato de câmbio não ultrapasse 1.500 (mil e quinhentos) dias.” 
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2.3.5.2.4 Arrendamento de aeronaves ou suas partes. 

Os parágrafos do artigo 199 da Lei 11.101/2005 199  excluem, dos efeitos da 

recuperação judicial de devedoras “que, por seus atos constitutivos, tenham por objeto a 

exploração de serviços aéreos de qualquer natureza ou de infra-estrutura aeronáutica” 

(artigo 187 do Código Brasileiro de Aeronáutica – Lei 7.565/1986), os “direitos derivados 

de contratos de locação, arrendamento mercantil ou de qualquer outra modalidade de 

arrendamento de aeronaves ou de suas partes”.  

Até a entrada em vigor da Lei 11.101/2005, as empresas que atuavam na 

exploração de serviços aéreos não podiam se beneficiar da reestruturação de dívidas por 

meio da concordata, conforme artigo 187 da Lei 7.565/1986200. Com o novo diploma legal, 

foi dada a essas empresas a permissão para se valer da reestruturação de dívidas por meio 

da recuperação judicial, mas com a limitação à possibilidade de renegociar os créditos 

relacionados aos contratos de arrendamento de aeronaves e suas partes.  

Trata-se de dispositivo de aplicação exclusiva a empresas que atuam no setor aéreo, 

incluído na Lei 11.101/2005 como fruto de mobilização das empresas fabricantes de 

aeronaves201. 

 

 

                                                
199 “Art. 199 (…) § 1º Na recuperação judicial e na falência das sociedades de que trata o caput deste artigo, 
em nenhuma hipótese ficará suspenso o exercício de direitos derivados de contratos de locação, 
arrendamento mercantil ou de qualquer outra modalidade de arrendamento de aeronaves ou de suas partes. 
§ 2º Os créditos decorrentes dos contratos mencionados no § 1º deste artigo não se submeterão aos efeitos da 
recuperação judicial ou extrajudicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições 
contratuais, não se lhes aplicando a ressalva contida na parte final do § 3º do art. 49 desta Lei. § 3º Na 
hipótese de falência das sociedades de que trata o caput deste artigo, prevalecerão os direitos de propriedade 
sobre a coisa relativos a contratos de locação, de arrendamento mercantil ou de qualquer outra modalidade de 
arrendamento de aeronaves ou de suas partes.” 
200 “Art. 187. Não podem impetrar concordata as empresas que, por seus atos constitutivos, tenham por 
objeto a exploração de serviços aéreos de qualquer natureza ou de infra-estrutura aeronáutica.” 
201 ADAMEK, Marcelo Vieira von. In SOUZA JÚNIOR, Francisco Satiro de (coord.). PITOMBO, Antonio 
Sérgio A. de Moraes (coord.). Comentários à Lei de Recuperação de empresas e falência: Lei 11.101/2005. 
2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, pp. 643-645. 
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2.3.5.2.5 Câmaras de compensação. 

O artigo 193 da Lei 11.101/2005 exclui do âmbito dos regimes de insolvência as 

“obrigações assumidas no âmbito das câmaras ou prestadoras de serviços de compensação 

e de liquidação financeira”, “que serão ultimadas e liquidadas pela câmara ou prestador de 

serviços, na forma de seus regulamentos”.  

O referido dispositivo legal repete a previsão da Lei 10.214/2001, que trata da 

atuação das câmaras de compensação e de liquidação. Já previa o artigo 7º de tal diploma 

legal que os regimes de insolvência “não afetarão o adimplemento de (...) obrigações, 

assumidas no âmbito das câmaras ou prestadores de serviços de compensação e de 

liquidação, que serão ultimadas e liquidadas pela câmara ou prestador de serviços, na 

forma de seus regulamentos”. O parágrafo único do mesmo artigo 7º202 contém previsão 

idêntica ao disposto no artigo 194203 da Lei 11.101/2005, que prevê a manutenção das 

garantias prestadas no âmbito das camadas de compensação, mesmo diante da insolvência 

do devedor. 

A justificativa para a exclusão de tais créditos do processo de insolvência do 

devedor reside no risco sistêmico inerente às liquidações de obrigações no âmbito das 

câmaras e prestadores de serviço de compensação e liquidação204.  

Nesses sistemas de liquidação, a câmara passa a ser contraparte de todas as 

operações registradas e liquidadas sob sua custódia205, o que, ao mesmo tempo que exclui 

o risco de crédito dos participantes individualmente considerados das operações, de outro 

lado, faz com que a própria câmara assuma o risco de inadimplência. A câmara, como 

mera prestadora de serviços, entretanto, não assume esse risco de crédito, que, em última 

                                                
202  “Art. 7º. (…) Parágrafo único.  O produto da realização das garantias prestadas pelo participante 
submetido aos regimes de que trata o caput, assim como os títulos, valores mobiliários e quaisquer outros 
seus ativos, objeto de compensação ou liquidação, serão destinados à liquidação das obrigações assumidas no 
âmbito das câmaras ou prestadores de serviços.” 
203 “O produto da realização das garantias prestadas pelo participante das câmaras ou prestadores de serviços 
de compensação e de liquidação financeira submetidos aos regimes de que trata esta Lei, assim como os 
títulos, valores mobiliários e quaisquer outros de seus ativos objetos de compensação ou liquidação serão 
destinados à liquidação das obrigações assumidas no âmbito das câmaras ou prestadoras de serviços.” 
204 SOUZA JÚNIOR, Francisco Satiro de. In SOUZA JÚNIOR, Francisco Satiro de (coord.). PITOMBO, 
Antonio Sérgio A. de Moraes (coord.). Comentários à Lei de Recuperação de empresas e falência: Lei 
11.101/2005. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 617. 
205 Op. cit., p. 618. 
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instância, é repassado aos próprios participantes, que assumem a obrigação de ressarcir o 

prejuízo causado à câmara pela eventual inadimplência de qualquer um deles206.  

Essa sistemática de liquidação cria o risco de que a inadimplência de um dos 

participantes da câmara de liquidação se espalhe aos demais, levando à inadimplência de 

outros participantes do sistema de pagamentos – é esse o risco sistêmico, que a exclusão 

desses créditos dos procedimentos de insolvência, prevista nos artigos 193 e 194 da Lei 

11.101/2005 (artigo 7º da Lei 10.214/2001), visa a reduzir. 

  

                                                
206 Op. cit., p. 618-619. 
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3 APLICAÇÃO DO CONCEITO DE CRÉDITO A DEVERES 
DECORRENTES DE DIVERSAS FONTES. 

Com base no arcabouço teórico desenvolvido na primeira parte deste trabalho, 

passa-se agora à análise do surgimento do direito de crédito em situações nas quais o 

diferimento no tempo dos momentos de nascimento do dever jurídico e de exigibilidade do 

crédito leva a incertezas quanto ao momento exato do surgimento do crédito, tal como 

definido no capítulo 2.3.4.2, acima.  

Definido esse momento, é praticamente automática a classificação do crédito como 

concursal ou extraconcursal na recuperação judicial da empresa devedora, a depender do 

momento em que apresentado o pedido de recuperação judicial, já que estão sujeitos a tal 

processo “os créditos existentes na data do pedido” artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005. 

 

 

3.1 Contratos de execução continuada e contratos de execução 
diferida. 

Quanto ao momento da execução das obrigações nele previstas, os contratos 

classificam-se, conforme Orlando Gomes207, em contratos de execução única e contratos 

de duração.  

Os contratos de execução única podem ter execução imediata ou diferida. Já os 

contratos de duração208 se dividem em contratos de execução periódica e contratos de 

execução continuada, nos quais as prestações se “executam continuamente”209.  

Os contratos de duração englobam tanto os contratos em que uma das partes 

assume obrigações que se repetem no tempo (unilaterais quanto à continuidade da 

                                                
207 GOMES, Orlando. Contratos. 24ª ed. Atualizada por Humberto Theodoro Júnior. Rio de Janeiro: Forense, 
2001, p. 81. 
208 GOMES, Orlando. Contratos. 24ª ed. Atualizada por Humberto Theodoro Júnior. Rio de Janeiro: Forense, 
2001, p. 79. Sobre a terminologia usada para denominar contratos de duração, ver GOMES, Orlando. 
Contratos. 24ª ed. Atualizada por Humberto Theodoro Júnior. Rio de Janeiro: Forense, 2001, pp. 79-80, em 
especial à crítica sobre o termo “execução continuada”, que seria um dos tipos do contrato de duração. 
209 GOMES, Orlando. Contratos. 24ª ed. Atualizada por Humberto Theodoro Júnior. Rio de Janeiro: Forense, 
2001, p. 81. 
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obrigação), quanto aqueles em que ambas as partes “cumprem as suas prestações com o 

caráter de correspectividade repetida”210 (bilaterais quanto à continuidade da obrigação).  

Interessam ao presente trabalho tanto os contratos de execução diferida, quanto os 

contratos de duração, já que, em ambos os casos, pode haver interferência do tempo no 

surgimento dos deveres assumidos pelos contratantes. 

Nos contratos de execução diferida, o dever de uma ou ambas as partes é único e 

exigível em momento posterior à execução do contrato. É o caso, por exemplo, dos 

contratos sujeitos a termo. Entretanto, são as partes devedoras (i.e. sujeitas ao dever) da 

prestação contratualmente prevista desde a celebração do contrato, já que o dever 

(contrapartida do crédito) nasce com a celebração de contrato existente, válido e eficaz.  

O que se suspende nos contratos de execução diferida é o surgimento da obrigação 

(dever exigível). As partes (ou uma delas) devem, ainda que sejam obrigadas a prestar 

apenas em momento posterior211.  

Assim, o momento relevante para o surgimento do crédito nos contratos de 

execução diferida é o momento da contratação – a partir desse momento o devedor deve. 

Portanto, o crédito decorrente de contrato de execução diferida estará sujeito à recuperação 

judicial do devedor sempre que previsto em contrato celebrado até a data do pedido (artigo 

49, caput, da Lei 11.101/2005). 

A sujeição dos créditos decorrentes de contratos de execução diferida à recuperação 

judicial não significa que a empresa em recuperação não poderá optar por cumprir os 

contratos bilaterais por ela celebrados antes da recuperação judicial. Conforme §2º do 

artigo 49 da Lei 11.101/2005, “as obrigações anteriores à recuperação judicial observarão 

as condições originalmente contratadas (...) salvo se de modo diverso ficar estabelecido no 

plano de recuperação judicial”. A empresa em recuperação judicial continua no comando 

de suas atividades, e, portanto, seus administradores podem escolher cumprir as obrigações 

                                                
210 VERÇOSA. Haroldo Malheiros Duclerc. Curso de Direito Comercial 4 – Tomo I – Fundamentos da 
Teoria Geral dos Contratos. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 554. 
211 “O crédito (= direito) existe, como a dívida; não existe a pretensão, pois, a obrigação. (…) Tal como está, 
se o art. 123 incide, o crédito nasce, – não nascem tôdas as pretenções, ações e exceções.” (MIRANDA, 
Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Geral, Tomo V. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, pp. 188-189). 
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assumidas contratualmente, se isso for considerado vantajoso para a empresa ou seus 

credores212. 

Obviamente, se a empresa em recuperação já recebeu a sua contraparte no contrato, 

o interesse será em sujeitar o crédito da contraparte ao concurso.  

Isso também não quer dizer que a empresa em recuperação judicial pode exigir a 

prestação da parte contrária e sujeitar o correlato crédito aos efeitos da recuperação 

judicial. Isso porque não há nada na Lei 11.101/2005 que indique que o fato de a empresa 

estar em recuperação judicial afastaria a aplicabilidade do disposto nos artigos 476213 e 

477214, ambos do Código Civil, que tratam da exceção de contrato não cumprido.  

Considerando esse fato, reestruturar o crédito decorrente de contrato bilateral por 

meio do plano de recuperação judicial pode ser danoso à devedora em recuperação 

judicial, já que isso implicaria não receber da contraparte a prestação por ela devida. 

Dessa forma, à empresa em recuperação judicial deve ser facultado o cumprimento 

dos deveres diferidos assumidos antes da recuperação judicial, quando isso, a critério de 

seus administradores, gerar valor ao negócio, tendo em vista principalmente que a 

devedora não poderá exigir a contraprestação eventualmente devida pelo credor se não 

cumprida a sua obrigação215.  

                                                
212  Se até à falida é facultado o cumprimento dos contratos bilaterais, conforme artigo 117 da Lei 
11.101/2005 (“Art. 117. Os contratos bilaterais não se resolvem pela falência e podem ser cumpridos pelo 
administrador judicial se o cumprimento reduzir ou evitar o aumento do passivo da massa falida ou for 
necessário à manutenção e preservação de seus ativos, mediante autorização do Comitê.”), com mais razão 
poderá fazê-lo a empresa em recuperação judicial. 
213 “Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode 
exigir o implemento da do outro.” 
214 “Art. 477. Se, depois de concluído o contrato, sobrevier a uma das partes contratantes diminuição em seu 
patrimônio capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestação pela qual se obrigou, pode a outra recusar-
se à prestação que lhe incumbe, até que aquela satisfaça a que lhe compete ou dê garantia bastante de 
satisfazê-la.” 
215 Registra-se opinião parcialmente divergente esboçada por Marcelo Barbosa Sacramone e Fernanda Neves 
Piva, para quem esses créditos, mesmo que já constituídos, sequer deveriam estar sujeitos à recuperação 
judicial, já que isso representaria “extrema vantagem ao empresário recuperando” (p. 604) e poderia “onerar 
excessivamente o credor e comprometer, ao final, os próprios princípios da recuperação judicial” 
(SACRAMONE, Marcelo Barbosa. PIVA, Fernanda Neves. Créditos vencidos e vincendos na recuperação 
judicial: o negócio jurídico sob condição suspensiva e o contrato bilateral. In WAISBERG, Ivo (org). 
RIBEIRO, José Horácio Halfeld Rezende (org.). Temas de Direito da Insolvência – Estudos em homenagem 
ao Professor Manoel Justino Bezerra Filho. São Paulo: IASP, 2017, pp. 589-607). Os autores, contudo, 
parecem pressupor que a sujeição à recuperação judicial de determinado crédito leva à sua necessária 
alteração pelo plano de recuperação judicial, caso ele venha a ser aprovado. Isso, contudo, não é verdade, 
tendo em vista o disposto no citado artigo 49, §2º, da Lei 11.101/ 2005. A sujeição à recuperação judicial 
faculta à empresa em crise a revisão do crédito e não a obriga a fazê-lo. O único limite à faculdade da 
devedora em recuperação judicial é o respeito ao princípio da par conditio creditorum.  
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Nos contratos de execução continuada ou de duração, as prestações devidas pelas 

partes (ou uma delas) não são únicas, mas contínuas ou periódicas (mensalmente, 

semanalmente, a cada compra, a cada período, etc.). Nesse caso, o dever assumido o é pro 

rata temporis, o que quer dizer que a aquisição do direito (o surgimento do crédito) não 

demanda apenas a presença de contrato existente, válido e eficaz, mas também o decurso 

de lapso temporal216. Os créditos decorrentes de contratos de execução continuada são, 

enquanto não decorrido o período para a sua aquisição, créditos futuros (direito a crédito, 

não direito de crédito)217. 

A consequência disso é que se sujeitam à recuperação judicial do devedor apenas 

os créditos vencidos até a data do pedido de recuperação judicial, excluindo-se do 

concurso os créditos futuros decorrentes do mesmo contrato218. É o caso, por exemplo, do 

contrato de locação e do contrato de fornecimento de energia elétrica, em que os valores 

devidos até a data do pedido são considerados créditos sujeitos, e os créditos futuros 

                                                
216 Marcelo Barbosa Sacramone e Fernanda Neves Piva apesar de reconhecem que, para os contratos de 
duração, “o tempo é essencial ao negócio jurídico e não acessório” (em contraposição aos contratos de 
execução simplesmente diferida), indicam que o crédito, nesses casos, surgiria na contratação e não no 
decorrer do tempo. SACRAMONE, Marcelo Barbosa. PIVA, Fernanda Neves. Créditos vencidos e 
vincendos na recuperação judicial: o negócio jurídico sob condição suspensiva e o contrato bilateral. In 
WAISBERG, Ivo (org). RIBEIRO, José Horácio Halfeld Rezende (org.). Temas de Direito da Insolvência – 
Estudos em homenagem ao Professor Manoel Justino Bezerra Filho. São Paulo: IASP, 2017, pp. 598-600). 
217 “Cientìficamente, é absurdo terem-se como os atos jurídicos, de que se fala quando se trata de têrmo, 
aquêles de que só resulta o direito depois de atingido o dies a quo; êsses não são créditos a têrmo; são 
créditos que nascem pro rata temporis, como as pensões alimentícias, os juros e os alugueres.” (MIRANDA, 
Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Geral, Tomo V. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, p. 194). 
218 Esse posicionamento foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recurso especial, 
cujo acórdão foi assim ementado: “RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA 
EM FALÊNCIA. CRÉDITO CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À 
SOCIEDADE DE ADVOGADOS CONTRATADA PARA FORMULAR E ACOMPANHAR O PEDIDO 
DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-
SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA DAS NORMAS E PRINCÍPIOS NORTEADORES DA LEI 
11.101/2005. (…) 2. O marco temporal estabelecido pela lei em comento para que seja reconhecida a 
extraconcursalidade dos créditos é o nascimento da obrigação (ou a prática do ato jurídico válido) durante a 
recuperação judicial. (…) 5. Em se tratando de crédito decorrente de contrato de execução continuada ou 
periódica (também chamado de contrato de duração), a inferência de que a classificação da 
extraconcursalidade do crédito vincula-se à data da formalização da avença não guarda coerência com o 
objetivo primordial do instituto da recuperação judicial, isto é, o restabelecimento da força econômica e 
produtiva em declínio. Assim, em regra, independentemente da data da celebração do contrato de duração, a 
extraconcursalidade deve ser atribuída aos créditos decorrentes do fornecimento de bens ou da prestação de 
serviços ocorridos após o deferimento do processamento da recuperação judicial. Exegese defluente do 
parágrafo único do artigo 67 da Lei 11.101/2005 (privilégio atribuído aos titulares de créditos quirografários 
que continuam a fornecer bens ou serviços) e da situação dos credores trabalhistas. Inexigibilidade de novos 
contratos, revelando-se suficiente a aferição do momento em que os bens ou serviços foram 
fornecidos/prestados. (…)” (REsp 1368550/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 
23.11.2016). 
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(relativos aos períodos de aquisição seguintes), quando adquiridos, são considerados 

extraconcursais (artigo 67 da Lei 11.101/2005219).  

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

O artigo 121 do Código Civil define condição como “a cláusula que, derivando 

exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento 

futuro e incerto”. Ela é um dos elementos acidentais do negócio jurídico220, nele incluída 

conforme desejo dos contratantes. 

Da referida definição legal podem ser extraídos elementos essenciais da condição.  

Em primeiro lugar, ela deve ser arbitrária, o que significa dizer que a sua inclusão 

no contrato celebrado deve depender exclusivamente de escolha das partes contratantes, 

não da natureza jurídica do negócio celebrado221. Esse elemento – a arbitrariedade – era 

ainda mais evidente no Código Civil de 1916, cujo artigo 117 indicava que “não se 

considera condição a cláusula, que não derive exclusivamente da vontade das partes, mas 

decorra necessariamente da natureza do direito, a que acede”. 

Segundo, o evento a que se subordina o efeito do negócio jurídico deve ser futuro e 

incerto. Dizer que o evento deve ser futuro significa que ele não deve ter ocorrido no 

momento da celebração do contrato, não apenas que sua ocorrência é desconhecida pelas 

partes222. Incerto é o evento que pode ou não ocorrer.  

Das demais disposições do Código Civil acerca da condição (artigos 122 a 124223), 

extrai-se que a condição deve ser jurídica e fisicamente possível, bem como sua ocorrência 

não pode ser controlada por apenas uma das partes contratantes (condição puramente 

                                                
220 LOPES, Miguel Maria de Serpa. Curso de Direito Civil – Obrigações em Geral. Vol. II. 6ª ed. (revisada e 
atualizada por José Serpa Santa Maria). Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1995, p. 90. 
221 MENDONÇA, Manuel Inácio Carvalho de. Doutrina e Prática das Obrigações ou Teoria Geral dos 
Direitos de Crédito, atualizada por José de Aguiar Dias. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1956, p. 225. “Toda 
força da definição de SAVIGNY, acentua LOMONACO, está no advérbio arbitrariamente, por isso não pode 
existir condição, quando a cláusula qualificada por tal resulta implicitamente da relação de dirieto, e não 
exprime uma manifestação de vontade arbitrária.” LOPES, Miguel Maria de Serpa. Curso de Direito Civil – 
Obrigações em Geral. Vol. II. 6ª ed. (revisada e atualizada por José Serpa Santa Maria). Rio de Janeiro: 
Freitas Bastos, 1995, p. 90. 
222 OLIVEIRA, Eduardo Ribeiro de. Comentários ao novo Código Civil. Volume II (arts. 79 a 137). Dos 
bens. Dos fatos jurídicos. Do negócio jurídico. Disposições gerais. Da representação. Da condição. Do 
termo e do encargo. In TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (coord). Comentários ao novo Código Civil. Rio de 
Janeiro: Forense, 2008, pp. 302-303. 
223 “Art. 122. São lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons 
costumes; entre as condições defesas se incluem as que privarem de todo efeito o negócio jurídico, ou o 
sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes. Art. 123. Invalidam os negócios jurídicos que lhes são 
subordinados: I - as condições física ou juridicamente impossíveis, quando suspensivas; II - as condições 
ilícitas, ou de fazer coisa ilícita; III - as condições incompreensíveis ou contraditórias. Art. 124. Têm-se por 
inexistentes as condições impossíveis, quando resolutivas, e as de não fazer coisa impossível.” 



  

 

84 

potestativa224). É juridicamente possível a condição que não seja contrária “à lei, à ordem 

pública ou aos bons costumes” (artigo 122). A condição não deve, ainda, privar 

integralmente de efeitos o negócio jurídico em que incluída (artigo 122). 

O efeito do negócio jurídico a que se refere o artigo 121 é a sua eficácia225. Ou seja, 

o negócio jurídico condicional existe e é válido, mas tem sua eficácia restringida pela 

condição. A condição não se confunde com o encargo, que estabelece o modo pelo qual 

determinada obrigação deve ser cumprida, sem afetar a eficácia do negócio jurídico modal, 

ou com os contratos aleatórios, nos quais o evento futuro e incerto determina a extensão 

das obrigações dos contratantes, mas não afeta a eficácia de todo o negócio jurídico226. 

A ocorrência da condição, no direito brasileiro, gera, em regra, efeitos ex nunc227, 

ou seja, a partir da sua ocorrência, até mesmo para que seja possível tratar da situação 

jurídica das partes entre a contratação e o advento da condição228. 

                                                
224 MONTEIRO, Washington de Barros. Das Modalidades de Obrigações. Dissertação para o concurso à 
Cátedra de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 1959, p. 265. 
225 “Tôdas as determinações de têrmo ou de condição protraem a eficácia do ato jurídico, a colocam em um 
momento futuro, ou em momento futuro colocam a cessação ou o apagamento da eficácia que houve” 
(MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Geral, Tomo V. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, p. 
97). “O negócio jurídico condicional ou a têrmo já tem o seu suporte fático dentro do mundo jurídico; se 
assim não fôsse, não seria negócio jurídico; o que lhe falta não concerne à existência, ou à validade, mas à 
eficácia”. (MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Geral, Tomo IV. Rio de Janeiro: 
Borsoi, 1954, p. 27). 
226 MONTEIRO, Washington de Barros. Das Modalidades de Obrigações. Dissertação para o concurso à 
Cátedra de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 1959, pp. 264-
266. 
227 Há, na tradição jurídica romano-germânica, grande discussão sobre o modo de incidência dos efeitos 
gerados pela ocorrência da condição – se ex nunc ou ex tunc. No direito brasileiro, entretanto, a questão é 
tratada legalmente nos artigos 125 (“Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, 
enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito, a que ele visa”) e 127 (“Se for resolutiva a 
condição, enquanto esta se não realizar, vigorará o negócio jurídico, podendo exercer-se desde a conclusão 
deste o direito por ele estabelecido.”), ambos do Código Civil, que estabelecem a irretroatividade das 
condições. A retroatividade, se estabelecida pelas partes, tem efeitos meramente obrigacionais (e.g. juros são 
computados desde a contratação e não desde o advento da condição), mas não sobre a eficácia do negócio 
jurídico em si (Cf. CORDEIRO, António Menezes. Tratado de Direito Civil. II. Parte Geral. Negócio 
Jurídico. Formação, Conteúdo, Interpretação, Vícios da Vontade, Ineficácia e Invalidade. 4ª ed. Coimbra: 
Almedina, 2014, pp. 617-636). Reconhecem a inexistência de retroeficácia das condições no direito 
brasileiro, Pontes de Miranda (MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Geral, Tomo V. 
Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, pp. 173-175) e Carvalho de Mendonça (MENDONÇA, Manuel Inácio 
Carvalho de. Doutrina e Prática das Obrigações ou Teoria Geral dos Direitos de Crédito, atualizada por 
José de Aguiar Dias. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1956, p. 235-238). Registra-se opinião contrária de Caio 
Mário Pereira (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, Vol. II – Teoria Geral de 
Obrigações. 13ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1994, p. 82) e Washington Monteiro de Barros (MONTEIRO, 
Washington de Barros. Das Modalidades de Obrigações. Dissertação para o concurso à Cátedra de Direito 
Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 1959, p. 266), ambos indicando a 
retroatividade, sem justificativa para o posicionamento adotado. 
228 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Geral, Tomo V. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, 
pp. 180-182. 
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A condição pode ser suspensiva, que suspende a eficácia do negócio jurídico 

condicional até o seu advento, ou resolutiva, caso em que o negócio jurídico é eficaz desde 

sua celebração, mas resolve-se após o advento da condição229.  

Os diferentes impactos que as condições resolutiva e suspensiva têm sobre o 

negócio jurídico geram consequências distintas para o surgimento e extinção do direito de 

crédito em cada uma dessas situações, gerando impactos variados no seu tratamento em 

situações de insolvência, razão pela qual elas são separadamente tratadas a seguir. 

 

3.2.1 Condição suspensiva. 

O negócio jurídico sujeito a condição suspensiva tem sua eficácia suspensa230 até o 

advento da condição. Ou seja, até que a condição ocorra, não há direito de crédito231. É 

com o advento da condição que nasce o direito de crédito; e nasce não com eficácia 

retroativa, mas, sim, como efeito ex nunc.  

A resposta simples, portanto, à indagação se estariam sujeitas à recuperação 

judicial as relações subordinadas a condição suspensiva, seria a de que não, não estão 

sujeitos à recuperação os créditos relativos a contratos sujeitos a condição suspensiva 

quando esta ainda não ocorreu no momento da distribuição do pedido de recuperação 

judicial232. Em razão da eficácia suspensa do contrato, naquele momento, não há dever ou 

crédito233. 

                                                
229 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, Vol. II – Teoria Geral de Obrigações. 13ª 
ed. Rio de Janeiro: Forense, 1994, p. 82. 
230 Pontes de Miranda chama a atenção para a necessidade de que o negócio jurídico sujeito a condição não 
seja considerado ineficaz, como outros atos que, por qualquer razão, não geraram efeitos no mundo jurídico. 
No caso das condições suspensivas, indica o autor, o negócio jurídico gerou determinados efeitos no mundo 
jurídico – aqueles queridos pelas partes naquele momento – ainda que parte dos efeitos apenas venha a surgir 
com o advento da condição (MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Geral, Tomo V. Rio 
de Janeiro: Borsoi, 1955, pp. 69-71). 
231 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Geral, Tomo V. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, 
p. 135. 
232 Se a condição já ocorreu anteriormente ao pedido de recuperação judicial, já houve a formação do crédito, 
sendo irrelevante maior discussão sobre o tema. 
233 Adotam o mesmo posicionamento Marcelo Barbosa Sacramone e Fernanda Neves Piva (SACRAMONE, 
Marcelo Barbosa. PIVA, Fernanda Neves. Créditos vencidos e vincendos na recuperação judicial: o negócio 
jurídico sob condição suspensiva e o contrato bilateral. In WAISBERG, Ivo (org). RIBEIRO, José Horácio 
Halfeld Rezende (org.). Temas de Direito da Insolvência – Estudos em homenagem ao Professor Manoel 
Justino Bezerra Filho. São Paulo: IASP, 2017, pp. 592-593). 
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Há de se reconhecer, entretanto, que a situação de partes que contrataram com 

condição suspensiva é diferente daquela em que partes não contrataram; tanto é assim que 

a parte contratante tem mecanismos legais para a proteção de seu direito futuro. 

A doutrina diverge quanto à denominação do direito das partes nesse período entre 

a celebração de negócio jurídico e a ocorrência da condição suspensiva, para denominá-lo 

ora “expectativa de direito”, ora “direito expectativo”. Apesar da aparente divergência 

sobre a existência ou não de “direito” nesse período, a divergência é, no final das contas, 

mais de nomenclatura do que de conteúdo234, já que nenhum dos doutrinadores reconhece 

eficácia para o direito previsto no negócio jurídico condicional. Como dito, até que ocorra 

a condição, não há dever ou crédito.  

Carvalho de Mendonça235, Serpa Lopes236 e Caio Mário237 indicam que o direito 

que nasce ao contratante sob condição suspensiva é, até que a condição ocorra, mera 

expectativa – daí a denominação “expectativa de direito”. Ainda que seja facultado ao 

(futuro e incerto) credor o uso de mecanismos legais para a proteção de seu (futuro e 

incerto) direito, o direito objeto do negócio jurídico condicional não surge até o advento da 

condição. Assim, haveria “expectativa de direito” entre a contratação e a ocorrência da 

condição e “direito” apenas e quando ocorrida a condição.  

Ainda, Washington de Barros Monteiro 238  adota a denominação indicada pelo 

artigo 74, parágrafo único, do Código Civil de 1916, como “direito não deferido”, o qual, 

na realidade, trata do próprio direito de crédito previsto no negócio jurídico condicional e 

não desse direito “especial” que surge entre a celebração do negócio jurídico condicional e 

o advento da condição. 

                                                
234 Registra-se posição em contrário de Leonardo Morato e Roberto Lincoln que, em artigo que discute a 
sujeição de créditos em contratos sob condição suspensiva à recuperação judicial, tratam dessa diferença de 
nomenclatura para tratar da existência ou não de direito de crédito em tal situação, sem discutir as 
características do direito expectativo ou da expectativa de direito para cada autor. Em consequência dessa 
omissão, consideram equivocadamente que, para Pontes de Miranda, haveria crédito mesmo antes do advento 
da condição (MORATO, Leonardo L. GOMES JR. Roberto Lincoln de S. Análise da Sujeição de “Créditos” 
Oriundos de Obrigações sob Condição Suspensiva à Recuperação Judicial. In ELIAS, Luis Vasco (coord.). 
10 Anos da Lei de Recuperação de Empresas e Falências – Reflexões sobre a reestruturação empresarial no 
Brasil. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 219). 
235 MENDONÇA, Manuel Inácio Carvalho de. Doutrina e Prática das Obrigações ou Teoria Geral dos 
Direitos de Crédito, atualizada por José de Aguiar Dias. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1956, pp. 234-235. 
236 LOPES, Miguel Maria de Serpa. Curso de Direito Civil – Obrigações em Geral. Vol. II. 6ª ed. (revisada e 
atualizada por José Serpa Santa Maria). Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1995, p. 92. 
237 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, Vol. II – Teoria Geral de Obrigações. 13ª 
ed. Rio de Janeiro: Forense, 1994, p. 82. 
238 MONTEIRO, Washington de Barros. Das Modalidades de Obrigações. Dissertação para o concurso à 
Cátedra de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 1959, p. 266. 
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Pontes de Miranda, prezando pela clara separação e denominação dos diferentes 

estágios das relações jurídicas, ao invés de adotar a denominação acima para os dois 

diferentes momentos do negócio jurídico condicional, a eles se refere como “direito 

expectativo” e “direito expectado”239. Com a celebração do negócio jurídico nasce o direito 

expectativo, que corresponde a um direito a crédito. Com o advento da condição surge o 

direito expectado em si, o direito de crédito240.  

A denominação adotada por Pontes de Miranda é mais adequada porque ela é 

compatível com o fato de que o negócio jurídico condicional gera, sim, efeitos no mundo 

jurídico – como também reconhecem todos os doutrinadores acima indicados – ainda que 

não o seu efeito integral. Ela é também compatível com o disposto no artigo 6º, §2º, da Lei 

de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-lei 4.657/1942), o qual dispõe que 

“consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por êle, possa 

exercer, como aquêles cujo comêço do exercício tenha têrmo pré-fixo, ou condição pré-

estabelecida, inalterável a arbítrio de outrem”, ressaltando que o direito adquirido é o 

expectativo e não o próprio direito expectado.241 

O “direito expectativo” ou a “expectativa de direito” dá ao credor a faculdade de 

praticar os atos necessários à conservação do seu “direito expectado” ou “direito” (artigo 

130 do Código Civil), do que decorre que seu titular pode protegê-lo por medidas 

cautelares ou por meio de garantias reais ou fidejussórias, pode aliená-lo ou cedê-lo242. 

Ainda, sendo direito, o direito expectativo faz parte do patrimônio do seu titular243. Esses 

efeitos jurídicos não poderiam ser gerados por simples “esperanças” ou “expectativas” 

subjetivas, mas por um direito efetivo, que existe e tem eficácia, ainda que não se confunda 

com o direito previsto no negócio jurídico condicional.  

                                                
239 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Geral, Tomo V. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, 
pp. 135-136.  
240 Idem. 
241 OLIVEIRA, Eduardo Ribeiro de. Comentários ao novo Código Civil. Volume II (arts. 79 a 137). Dos 
bens. Dos fatos jurídicos. Do negócio jurídico. Disposições gerais. Da representação. Da condição. Do 
termo e do encargo. In TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (coord). Comentários ao novo Código Civil. Rio de 
Janeiro: Forense, 2008, pp. 323-325. 
242 Cf. OLIVEIRA, Eduardo Ribeiro de. Comentários ao novo Código Civil. Volume II (arts. 79 a 137). Dos 
bens. Dos fatos jurídicos. Do negócio jurídico. Disposições gerais. Da representação. Da condição. Do 
termo e do encargo. In TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (coord). Comentários ao novo Código Civil. Rio de 
Janeiro: Forense, 2008, p. 323-324; e MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Geral, Tomo 
V. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, pp. 136-137. 
243 Pontes de Miranda indica que o direito expectativo faz parte da massa falida, como ativo integrante do 
patrimônio do titular, o que não se confunde com a sujeição do direito expectativo à falência do sujeito 
passivo de tal relação (MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Geral, Tomo V. Rio de 
Janeiro: Borsoi, 1955, p. 135), questão discutida a seguir. 
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O direito expectativo, entretanto, não é direito de crédito, é direito a crédito. Assim, 

esse direito não estaria sujeito à recuperação judicial, já que não se enquadra na definição 

trazida no artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005. 

A solução legal era diferente para as falências sob a égide do Decreto-lei 

7.661/1945. O artigo 25, § 2º, previa que os contratos sob condição suspensiva não teriam 

seu vencimento antecipado em razão da falência e, portanto, pagamento ao credor em tal 

contrato seria diferido até o advento da condição. Caberia ao credor exercer seus direitos 

no procedimento falimentar por meio de pedido de reserva.  

Pontes de Miranda indica que devem ser admitidos ao concurso os credores em 

sentido estrito, ou seja, os titulares de direito de crédito244, o que é compatível com a 

conclusão de que não estão sujeitos à recuperação judicial os créditos decorrentes de 

negócio jurídico sob condição suspensiva, já que não há direito de crédito nesse caso – há 

direito, mas não de crédito.  

Na vigência da legislação anterior, entretanto, o autor defendia que “o crédito, para 

ser admitido ao concurso de credores falencial, tem de ser anterior à falência, ou resultar de 

direito expectativo anterior à falência”245. Mais do que reflexo do citado artigo 25, §2º, do 

Decreto-lei 7.661/1945 – o que por si só seria suficiente para defender a inaplicabilidade 

do posicionamento para a recuperação judicial tratada no presente trabalho –, o referido 

posicionamento decorre da lógica do sistema falimentar de tratar no concurso tudo o que é 

a ele anterior. Ainda que o direito de crédito não tenha surgido antes do pedido de falência, 

o direito expectativo a ele relacionado já havia nascido. Não há ato da massa falida no 

surgimento do novo direito, mas simplesmente o esgotamento de negócio praticado em 

momento anterior à formação do concurso de credores. 

Nesse sentido, ainda que a correta interpretação da legislação falimentar em vigor 

acarrete a não sujeição de créditos decorrentes de negócios jurídicos celebrados sob 

condição suspensiva à recuperação judicial do devedor, idealmente, referida relação 

deveria, sim, sujeitar-se ao concurso246.  

                                                
244 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Especial, Tomo XXIX. Rio de Janeiro: Borsoi, 
1960, p. 121. 
245 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Especial, Tomo XXIX. Rio de Janeiro: Borsoi, 
1960, p. 136. 
246 A atual versão da sugestão de alteração da Lei 11.101/2005 (vide nota de rodapé nº 39) solucionaria esse 
problema, já que, em seu artigo 49, §7º, indica a sujeição, à recuperação judicial dos “créditos, inclusive 
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A sujeição de tais créditos ao concurso é solução que efetivamente proporciona o 

fresh start à empresa em crise caso sua recuperação judicial seja concedida, já que permite 

a ela lidar com essas relações contratuais já existentes na data do pedido, de forma que seja 

bem-sucedida em reestruturar seu passivo247. Do contrário, a empresa estará sob constante 

ameaça de que uma nova obrigação surja durante o processamento da recuperação judicial 

ou mesmo depois da sua concessão, o que pode inclusive inviabilizar sua recuperação, se o 

crédito relacionado ao negócio jurídico celebrado sob condição suspensiva é relevante a 

esse ponto. 

Dessa forma, ainda que a conclusão seja a de que a Lei 11.101/2005 não sujeita o 

direito de crédito decorrente de negócio jurídico sob condição suspensiva à recuperação 

judicial, a solução contrária – sujeição do crédito –, que dependeria de alteração 

legislativa, seria mais adequada à efetividade do tratamento dado à insolvência pelo direito 

brasileiro.  

 

 

3.2.2 Condição resolutiva. 

Conforme artigo 127 do Código Civil, “se for resolutiva a condição, enquanto esta 

se não realizar, vigorará o negócio jurídico, podendo exercer-se desde a conclusão deste o 

direito por ele estabelecido”. Ou seja, se a condição é resolutiva, há, desde a sua 

celebração, negócio jurídico existente, válido e eficaz, que poderá ou não se resolver 

posteriormente com o advento da condição. 

Nesse caso, para análise das consequências para a sujeição de crédito a 

procedimento de insolvência, não é pertinente discussão sobre expectativa de direito ou 

direito expectativo, tampouco maiores indagações sobre a natureza do direito das partes em 

determinado período da relação contratual.  
                                                                                                                                              
trabalhistas, decorrentes de contrapartidas ou fatos anteriores ao ajuizamento da recuperação judicial, mesmo 
que sua constituição tenha ocorrido em data posterior”. Nesse caso, ainda que com certa imprecisão 
terminológica (porque o contrato não é fato, mas ato), o contrato sujeito a condição suspensiva celebrado 
antes do pedido de recuperação judicial poderia ser considerado “fato anterior ao ajuizamento da recuperação 
judicial”. 
247 Sobre a importância de que a sujeição de créditos ao concurso de credores seja o mais amplo para 
possibilitar a efetiva recuperação da empresa em crise, vide capítulo 2.3.4.2, acima.  
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Se um dos contratantes apresentar pedido de recuperação judicial depois da 

celebração de negócio jurídico sujeito a condição resolutiva haverá, antes do advento da 

condição, negócio jurídico válido e eficaz, com os respectivos créditos sujeitos ao 

concurso de credores (se não houver outra causa – além da condição – para a sua 

exclusão). Caso a condição resolutiva já tenha ocorrido quando da apresentação do pedido 

de recuperação judicial, o negócio jurídico entre os contratantes já haverá se resolvido, 

sendo que créditos eventualmente pendentes e decorrentes da relação que existiu estarão 

sujeitos ao concurso (novamente, desde que não haja outra causa para sua exclusão).  

Se, entretanto, a condição ocorrer durante o processamento da recuperação judicial, 

a consequência para eventuais créditos entre as partes deverá ser ditada pelo contrato 

existente, com o posterior reconhecimento no âmbito do procedimento concursal.  

Por exemplo: se o crédito que existia no momento do pedido de recuperação deixa 

de existir em razão da resolução do negócio jurídico, essa ulterior inexistência deve ser 

reconhecida pelo juízo do procedimento concursal, com a exclusão do crédito. Se, por 

outro lado, o contrato se resolve, mas há deveres impostos às partes que permanecem, 

eventual crédito correspondente deve permanecer sujeito à recuperação judicial. Se, 

finalmente, a resolução faz surgirem novos créditos contra o devedor envolvido no 

procedimento de insolvência, estes são créditos que não existiam no momento do pedido 

de recuperação judicial e, portanto, não estão sujeitos ao concurso, cabendo aqui as 

mesmas críticas sobre o prejuízo à reestruturação do devedor feitas para a não sujeição ao 

concurso dos negócios jurídicos sob condição suspensiva. 
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3.3 Garantias fidejussórias.  

É facultado ao devedor oferecer ao credor garantias ao cumprimento da sua 

obrigação. Essas garantias são genericamente denominadas caução248, e podem ser reais ou 

fidejussórias (também denominadas pessoais). Nas garantias reais, o devedor vincula um 

ou alguns de seus bens ao cumprimento da obrigação, enquanto por meio das garantias 

fidejussórias a obrigação original é reforçada por outra obrigação, assumida por terceiro249. 

São garantias fidejussórias a fiança, em todas as suas espécies, bem como o aval. 

Tendo em vista que a função da garantia é justamente reforçar as chances de 

cumprimento da obrigação, o tema tem especial relevância no âmbito do direito da 

insolvência.  

No caso dos direitos reais de garantia (ou garantias reais – penhor, hipoteca e 

anticrese), não há maiores questionamentos a serem feitos no âmbito da Lei 11.101/2005. 

Quando o devedor original oferece bens em garantia, se crédito existe, ele está sujeito à 

recuperação judicial do devedor. A garantia real coloca o credor em classe própria no 

concurso de credores250. A oferta de direitos reais em garantia torna o crédito garantido não 

sujeito à recuperação judicial, conforme previsto no artigo 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, 

acima discutido. 

A situação é diferente, contudo, para as garantias fidejussórias, especialmente 

porque elas colocam uma terceira pessoa (e uma relação diferente) em conexão com 

relação de crédito. O garantidor não está na relação de crédito original251, que continua a 

existir entre credor e devedor, mas a ela se liga, por meio da garantia oferecida.  

A existência de diferentes relações, com diferentes deveres de cada uma de suas 

partes, traz desafios para a verificação da existência e do momento do nascimento do 

crédito, da obrigação ou da pretensão, em cada uma dessas relações. Há, em consequência, 

                                                
248 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, Vol. III – Contratos. 15ª ed. Revista e 
atualizada por Regis Fichtner. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 453. 
249 GOMES, Orlando. Contratos. 24ª ed. Atualizada por Humberto Theodoro Júnior. Rio de Janeiro: Forense, 
2001, p. 435. 
250 Artigo 41, inciso II, da Lei 11.101/2005. A discussão eventualmente existente será quanto à classificação 
do crédito (se integralmente pertencente à classe dos credores beneficiários de garantia ou dos 
quirografários), a depender do valor do bem objeto da garantia e da dívida garantida.  
251 GOMES, Orlando. Contratos. 24ª ed. Atualizada por Humberto Theodoro Júnior. Rio de Janeiro: Forense, 
2001, p. 435. 



  

 

92 

incerteza quanto aos efeitos da recuperação judicial, de qualquer das partes, sobre as 

relações existentes. 

Sob o ponto de vista do polo passivo dessas relações – assunto pertinente ao objeto 

deste trabalho –, a questão do nascimento do crédito tem relevância tanto na recuperação 

judicial do devedor quanto do garantidor.  

No primeiro caso – recuperação judicial do devedor –, a questão é relevante 

principalmente em razão da sub-rogação do garantidor nos direitos do credor e o momento 

do nascimento do crédito do garantidor contra o devedor garantido. No segundo caso – 

recuperação judicial do garantidor –, a questão relevante é o momento do surgimento do 

crédito do credor contra o terceiro garantidor. 

Paralelamente a essas questões está uma das primeiras grandes discussões jurídicas 

existentes após a vigência da Lei 11.101/2005: os efeitos da aprovação do plano de 

recuperação judicial, com consequente novação das dívidas do devedor, conforme artigo 

59, da Lei 11.101/2005252, sobre as garantias fidejussórias. A solução dessa questão afeta 

diretamente o eventual crédito, contra o devedor original, do garantidor que paga a dívida. 

Os subcapítulos a seguir são dedicados a essas questões. Em primeiro lugar, serão 

discutidos os efeitos da novação na recuperação judicial para as garantias outorgadas em 

favor do devedor em recuperação judicial, que é questão prejudicial para tratar do direito 

de regresso do garantidor contra o devedor. A seguir, serão objeto de análise as 

consequências da recuperação judicial do devedor e/ou do garantidor, para diferentes tipos 

de garantia fidejussória (fiança e suas subespécies, aval, garantias bancárias e 

contragarantias). 

 

 

                                                
252 “Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o 
devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 
desta Lei.” 
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3.3.1 “Novação recuperacional” e garantias fidejussórias. 

De um lado, o Código Civil prevê que a novação extingue os acessórios e as 

garantias da dívida253. Mais especificamente, sobre a fiança, seu artigo 366 prevê que 

“importa exoneração do fiador a novação feita sem seu consenso com o devedor 

principal”. 

De outro, o artigo 49, § 1º, da Lei 11.101/2005, indica que “os credores do devedor 

em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, 

fiadores e obrigados de regresso”, previsão essa reforçada pelo artigo 59 da mesma lei, 

que, ao prever que o plano de recuperação judicial representa novação das dívidas da 

empresa em recuperação judicial, ressalva as garantias dos efeitos da novação. 

O aparente conflito entre referidas disposições legais gerou, assim, discussão 

doutrinária e jurisprudencial a respeito do tema254 – afinal, a homologação do plano de 

recuperação judicial extingue ou não as garantias pessoais prestadas em favor da empresa 

em recuperação?  

Autores como Jorge Lobo255, Manoel Justino256, Manoel Pereira Calças257, Fábio 

Ulhoa Coelho258, Vera Helena Franco259 e Rachel Sztajn260, calcando-se sobretudo na 

literalidade da Lei 11.101/2005, entendem que a novação que se opera com a aprovação do 

plano de recuperação judicial não deve atingir as garantias fidejussórias que eventualmente 

acompanharem o crédito. 

                                                
253 “Art. 364. A novação extingue os acessórios e garantias da dívida, sempre que não houver estipulação em 
contrário. Não aproveitará, contudo, ao credor ressalvar o penhor, a hipoteca ou a anticrese, se os bens dados 
em garantia pertencerem a terceiro que não foi parte na novação.” 
254 Sobre o tema, ver ALVES, Thiago Peixoto. O Garantidor e a Novação Recuperacional. Mestrado. 
Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 
255  LOBO, Jorge. In TOLEDO, Paulo F. C. Salles de (coord.). ABRÃO, Carlos Henrique (coord.). 
Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 152 e p. 184. 
256 BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de Recuperação de Empresas e Falência. 10ª ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2014, pp. 148-149 e p. 182. 
257 CALÇAS, Manoel de Queiroz Pereira. Novação Recuperacional. Revista do Advogado nº 105. São Paulo: 
Associação dos Advogados de São Paulo, Setembro de 2009, pp. 115-128. 
258 COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à Lei de Falências e de recuperação de empresas. 10ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2014, p. 182. 
259 FRANCO, Vera Helena de Mello. SZTAJN, Rachel. Falência e Recuperação da Empresa em Crise – 
comparação com as posições do Direito Europeu. São Paulo: Campus Jurídico, 2008, p. 243. 
260 SZTAJN, Rachel. In SOUZA JÚNIOR, Francisco Satiro de (coord.). PITOMBO, Antonio Sérgio A. de 
Moraes (coord.). Comentários à Lei de Recuperação de empresas e falência: Lei 11.101/2005. 2ª ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 228. 
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No mesmo sentido seguiu o Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento de 

recurso repetitivo sobre o tema, firmou o entendimento de que a aprovação do plano de 

recuperação judicial não extingue as garantias fidejussórias261, o qual foi objeto da Súmula 

581, que dispõe que “A recuperação judicial do devedor principal não impede o 

prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou 

coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”. 

Eduardo Secchi Munhoz262, na mesma obra em que Rachel Sztajn comenta o artigo 

49, §1º, da Lei 11.101/2005 (e conclui pela manutenção das garantias), ao comentar o 

artigo 59 da lei, defende que a novação que ocorre com a homologação do plano de 

recuperação judicial deve levar à extinção das garantias fidejussórias a ela relacionadas. 

Para o autor, a exclusão tratada no artigo 49, §1º, da Lei 11.101/2005 se refere a outros 

efeitos da recuperação judicial como, por exemplo, a suspensão dos processos de que trata 

o artigo 6º da Lei 11.101/2005. A extinção das garantias fidejussórias, entretanto, não 

estaria excetuada da novação prevista no artigo 59 da Lei 11.101/2005, dado que 

incompatível com as regras relacionadas à novação previstas no Código Civil, 

especialmente o seu artigo 366. Jorge Lobo oferece resposta a esse argumento: se podem 

as partes estabelecer que a novação não implica a extinção das garantias, também pode a 

lei fazê-lo. 

Em artigo mais recente, Sheila C. Neder Cerezetti e Gabriela de Oliveira 

Junqueira263, apesar de não afirmarem categoricamente o entendimento de que as garantias 

fidejussórias são extintas pela novação ocasionada pela homologação do plano de 

recuperação judicial – sobretudo em respeito à literalidade do artigo 49, §1º, da Lei 

11.101/2005 – tratam de problemas gerados pela referida norma, como o fato de o 

coobrigado poder estar obrigado pelo plano de recuperação judicial sem ter participado das 

deliberações no referido processo (porque se sub-roga no lugar do credor que participou do 
                                                
261  “Para efeitos do art. 543-C do CPC: ‘A recuperação judicial do devedor principal não impede o 
prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros 
devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes 
aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, 
por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005’.” (Superior Tribunal de Justiça, REsp 
1333349/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 02.02.2015). 
262 MUNHOZ, Eduardo Secchi. In SOUZA JÚNIOR, Francisco Satiro de (coord.). PITOMBO, Antonio 
Sérgio A. de Moraes (coord.). Comentários à Lei de Recuperação de empresas e falência: Lei 11.101/2005. 
2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, pp 293-294. 
263 NEDER CEREZETTI, Sheila C. JUNQUEIRA, Gabriela de Oliveira. Breves notas sobre a novação de 
créditos na recuperação judicial. In WAISBERG, Ivo (org). RIBEIRO, José Horácio Halfeld Rezende (org.). 
Temas de Direito da Insolvência – Estudos em homenagem ao Professor Manoel Justino Bezerra Filho. São 
Paulo: IASP, 2017, pp. 1.033-1.049. 
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concurso) ou o desincentivo para que os dirigentes da empresa em crise optem pela 

recuperação judicial, já que em geral são eles os coobrigados que sofreriam grandes perdas 

no seu patrimônio pessoal.  

Apesar das questões trazidas, seguindo tanto a maioria da doutrina a respeito do 

tema, como a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, entende-se que a 

aprovação de plano de recuperação judicial não implica extinção das garantias 

fidejussórias relacionadas aos créditos novados. 

Francisco Satiro264, entretanto, chama a atenção para uma peculiaridade da fiança 

em relação ao aval: por ser obrigação acessória (ao contrário do aval, que é autônomo), a 

fiança tem seu conteúdo limitado pelo conteúdo da obrigação principal (i.e. o fiador não 

pode dever mais que o devedor principal). A Lei 11.101/2005 prevê que a novação operada 

com a homologação do plano de recuperação judicial não extingue a fiança, mas não que 

os direitos do credor contra o fiador permanecem intactos. E esse posicionamento é 

compatível com as características do instituto da fiança, tratados a seguir. 

 

 

3.3.2 Fiança. 

De acordo com a definição legal, prevista no artigo 818 do Código Civil, “pelo 

contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo 

devedor, caso este não a cumpra”.  

Na definição de Pontes de Miranda, pelo contrato de fiança, o fiador “promete o 

adimplemento pelo devedor principal”265. Ao prometer o adimplemento por terceiro, o 

fiador assume dever pessoal, não apenas subordina o seu patrimônio à execução da 

dívida266.  

                                                
264 SOUZA JÚNIOR, Francisco Satiro de. Credor versus fiador na recuperação judicial. São Paulo. Jornal 
Valor Econômico, edição publicada em 03.11.2014.  
265 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Especial, Tomo XLIV. Direito das Obrigações. 
Atualizado por Cláudia Lima Marques e Bruno Miragem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 185. 
266 Idem.  
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É um contrato acessório, gratuito, celebrado entre o credor e o fiador, e unilateral 

no que concerne às obrigações assumidas pelas partes267.  

O contrato de fiança não se confunde com contrato eventualmente existente entre o 

devedor e o fiador, no qual esteja previsto dever de prestar ou renovar fiança, ou 

remuneração pela fiança prestada268, e, portanto, o fiador não pode opor contra o credor os 

termos desses contratos relacionados à fiança, que com ela não se confundem. 

Conforme o posicionamento de Pontes de Miranda, o dever do fiador no contrato 

de fiança – ao qual corresponde o direito de crédito do credor contra ele – nasce desde a 

sua celebração269 sempre que o dever garantido já exista.  

É a obrigação – que corresponde ao direito de crédito somado à sua exigibilidade – 

que nasce apenas com o inadimplemento do devedor principal 270 . Na mesma linha, 

Orlando Gomes271, Gildo dos Santos272 e Manuel Inácio Carvalho de Mendonça273 também 

colocam o inadimplemento pelo devedor original como requisito para a exigibilidade da 

fiança e não para a sua efetividade. Ou seja, desde a celebração do contrato de fiança – e 

desde que haja dívida principal – o fiador deve (há negócio jurídico existente, válido e 

eficaz274), mas fica obrigado a prestar apenas em caso de inadimplemento do devedor 

principal. A questão é de exigibilidade, e não de existência do crédito. 

Registra-se a posição contrária de Adalberto Pasqualotto275 , acompanhada por 

Alessandro Schirrmeister Segalla276, ambos defendendo que o credor é titular de direito 

                                                
267 GOMES, Orlando. Contratos. 24ª ed. Atualizada por Humberto Theodoro Júnior. Rio de Janeiro: Forense, 
2001, p. 435. 
268 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Especial, Tomo XLIV. Direito das Obrigações. 
Atualizado por Cláudia Lima Marques e Bruno Miragem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 185. 
269 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Especial, Tomo XLIV. Direito das Obrigações. 
Atualizado por Cláudia Lima Marques e Bruno Miragem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 232. 
270 Se o fiador se vincula solidariamente ao devedor – o que não desnatura o contrato de fiança, mas apenas 
extingue o benefício de ordem (artigo 828, II, do Código Civil) –, a sua obrigação nasce ao mesmo tempo em 
que nasce a obrigação do devedor principal. Se não há solidariedade, a obrigação do fiador nasce com o 
inadimplemento do devedor principal.  
271 GOMES, Orlando. Contratos. 24ª ed. Atualizada por Humberto Theodoro Júnior. Rio de Janeiro: Forense, 
2001, p. 435. 
272 SANTOS, Gildo dos. Fiança. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, pp. 34-35. 
273  MENDONÇA, Manuel Inácio Carvalho de. Contratos no Direito Civil Brasileiro. Tomo II. 3a ed. 
Atualizada por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1955, p. 818. 
274 Ausente outra causa que não a natureza da fiança que prejudique a validade ou eficácia do negócio 
jurídico. 
275  PASQUALOTTO, Adalberto. Contratos Nominados III. In REALE, Miguel (coord.). MARTINS-
COSTA, Judith (coord.). Biblioteca de Direito Civil – Estudos em homenagem ao Professor Miguel Reale. 
Vol. 9. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 227. 
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expectativo contra o fiador até o inadimplemento do devedor. O equívoco desse 

posicionamento está em considerar o fiador como responsável por dívida de terceiro e, em 

consequência disso, sua responsabilidade (a sujeição de seu patrimônio), somente surgiria 

com o inadimplemento do devedor original277 . Como dito acima, entretanto, o fiador 

assume, no contrato de fiança, dever próprio, por meio de negócio jurídico que já gera 

dever desde a sua celebração, não sendo correto falar em direito expectativo do credor 

contra o fiador até o inadimplemento do devedor principal278. Novamente, a questão é de 

exigibilidade, e não de existência do dever de prestar. 

Outra fonte de dúvida com relação ao nascimento do crédito contra o fiador no 

contrato de fiança é o fato de que a exigibilidade relacionada ao contrato nasce apenas com 

o inadimplemento do devedor, nos casos em que não é prevista solidariedade do fiador. 

Conforme a definição do contrato de fiança constante do Código Civil, o fiador paga se o 

credor não pagar. 

Essa característica leva à confusão entre os contratos sujeitos a condição (no termo 

técnico da palavra, relacionado a negócios jurídicos condicionais, tratados nos artigos 121 

e seguintes do Código Civil) e os contratos, como a fiança, em que as obrigações são 

contingentes – podem ou não vir a existir –, apesar de a vinculação do devedor se dar 

desde a sua celebração.  

A comparação é indevida. Em primeiro lugar, a condição de que tratam os artigos 

121 e seguintes do Código Civil se refere ao negócio jurídico como um todo, e não a 

deveres ou obrigações decorrentes desse negócio. Deveres e obrigações são efeitos do 

negócio jurídico e com ele não se confundem. Quando se fala em “obrigação 

condicionada” necessário considerar que há uma elipse para se referir a “obrigação gerada 

por negócio jurídico sujeito a condição”. O que é condicionado – se o for – é o negócio 

jurídico e não a obrigação ou o dever. Não há “obrigação condicionada” prevista em um 

                                                                                                                                              
276  SEGALLA, Alessandro Schirrmeister. A funcionalização do contrato de fiança: proposta de 
revalorização do instituto. Mestrado. Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010, p. 
47.  
277 Pontes de Miranda trata dos equívocos de qualificação do contrato de fiança por considerar o fiador como 
responsável por dívida alheia (MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Especial, Tomo 
XLIV. Direito das Obrigações. Atualizado por Cláudia Lima Marques e Bruno Miragem. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2012, p. 185). 
278 Adotar posicionamento diverso poderia levar à impossibilidade de que fosse demandado em primeiro 
lugar o fiador que assume a obrigação de forma solidária, renunciando ao benefício de ordem. 
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negócio jurídico não sujeito a condição; há obrigação contingente279, prevista em negócio 

jurídico eficaz. E o fato de ser o crédito contingente não afeta sua existência. 

Além disso, como visto no capítulo 3.2, acima, a condição deve ser arbitrária; sua 

inclusão no contrato deve depender única e “exclusivamente da vontade das partes” (artigo 

121 do Código Civil), e não da natureza jurídica do negócio jurídico celebrado. É da 

natureza do contrato de fiança que o fiador seja chamado ao cumprimento da obrigação 

caso o devedor não a faça. O inadimplemento do devedor original não é um fato ao qual as 

partes livremente associaram a efetividade do contrato de fiança. O que o inadimplemento 

gera é a exigibilidade da prestação contra o fiador, e não a eficácia da garantia prestada. 

É com esse arcabouço teórico sobre o contrato de fiança que deve ser analisada a 

questão da sujeição do contrato de fiança à recuperação judicial, seja ela do fiador ou do 

devedor principal. 

 

 

3.3.2.1 Recuperação judicial do devedor principal e sub-
rogação. 

O fiador, ao pagar a dívida afiançada, sub-roga-se nos direitos do credor para 

participar em seu lugar no procedimento de recuperação judicial e receber o crédito nos 

termos do plano de recuperação judicial. A sub-rogação opera-se automaticamente 280 

(artigo 346, inciso III, do Código Civil281), no momento do pagamento, do que decorre que 

a participação do fiador sub-rogado na recuperação judicial pode se dar em qualquer 

estágio de tal procedimento.  

                                                
279 Obrigação contingente é aquela que pode ou não vir a existir, a depender de determinadas circunstâncias. 
É contingente, por exemplo, a obrigação do fiador de pagar ao credor o valor da dívida afiançada, já que tal 
pagamento é devido apenas em caso de inadimplemento pelo devedor principal. 
280 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Especial, Tomo XLIV. Direito das Obrigações. 
Atualizado por Cláudia Lima Marques e Bruno Miragem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 275. 
281 “Art. 346. A sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor: (…) III - do terceiro interessado, que paga 
a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte.” 
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A sub-rogação pode ser parcial, em caso de pagamento parcial282. Se a sub-rogação 

é parcial, tanto o credor original quanto o fiador que pagou parcialmente a dívida 

participam do processo de recuperação judicial do devedor, respeitada a preferência de 

pagamento prevista no artigo 351 do Código Civil283. 

Antes do pagamento, o fiador tem mero direito expectativo à sub-rogação contra o 

devedor principal, e tal direito não se sujeita à recuperação judicial. 

E se o pagamento ocorre depois de aprovado o plano, qual o direito do fiador que 

pagou integralmente a dívida, contra o devedor principal?  

A primeira possibilidade é a de que ele se sub-roga nos direitos do credor para 

receber o valor dispendido na forma do plano de recuperação judicial. Ou seja, o fiador 

será reembolsado em prazo maior ou com desconto, conforme condições do plano, arcando 

com o prejuízo final da operação, em benefício do credor. Além da proteção dos direitos 

dos credores, que é um dos objetivos da Lei 11.101/2005 (artigo 47), esse posicionamento 

tem como benefício tratar todas as fianças existentes antes do pedido da recuperação 

judicial da mesma forma; o efeito da recuperação judicial do devedor é o mesmo para 

todos os fiadores, independentemente de quando o pagamento da fiança é feito. 

A segunda possibilidade seria considerar que o crédito do fiador contra o devedor 

principal nasceria no momento em que feito o pagamento da fiança. Nesse caso, se o 

pagamento ocorresse depois do pedido de recuperação judicial, o crédito do fiador contra o 

devedor principal seria extraconcursal. O problema desse posicionamento é considerar um 

crédito novo uma dívida preexistente, pelo simples fato de que foi alterado o credor, o que, 

além de prejudicial aos demais credores, poderia até inviabilizar a efetiva reestruturação da 

empresa. A cessão de crédito ou a sub-rogação não fazem surgir um novo dever, apenas 

alteram as partes do dever preexistente.  

Finalmente, adotada a posição de Francisco Satiro acerca dos efeitos da novação 

operada pelo plano de recuperação judicial sobre a fiança, a obrigação do fiador seria 

alterada para se igualar à obrigação do devedor principal. O prejuízo, nesse caso, seria 

arcado pelo credor principal – ou seja, a garantia outorgada deixou de prestar à sua função 

                                                
282 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Especial, Tomo XLIV. Direito das Obrigações. 
Atualizado por Cláudia Lima Marques e Bruno Miragem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 274. 
283 “Art. 351. O credor originário, só em parte reembolsado, terá preferência ao sub-rogado, na cobrança da 
dívida restante, se os bens do devedor não chegarem para saldar inteiramente o que a um e outro dever.” 
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de reforçar as chances de recebimento do crédito pelo credor. Outro inconveniente desse 

posicionamento é beneficiar o fiador que posterga o pagamento da obrigação afiançada, em 

detrimento daquele que efetua o pagamento quando demandado. E essa não parece ser a 

intenção da Lei 11.101/2005, que, além de prever, em diversas ocasiões, a preservação de 

direitos dos credores (e.g. artigo 49, §§1º a 5º e artigo 50, §1º), em seu artigo 47, coloca os 

credores no rol daqueles que devem ter seus direitos protegidos. 

Dentre todas essas possibilidades, o primeiro posicionamento – considerar que o 

fiador se sub-roga nos direitos do credor – parece ser o mais acertado. Além de compatível 

com o instituto da sub-rogação e com os princípios norteadores da Lei 11.101/2005, esse 

posicionamento protege os direitos do credor, ao mesmo tempo que não prejudica a efetiva 

reestruturação da empresa em crise.  

E esse posicionamento não deve ser diferente mesmo nos casos em que há contrato 

paralelo para a prestação de fiança que, anteriormente à recuperação judicial, preveja que, 

em caso de pagamento pelo fiador, o devedor principal terá o dever de reembolsá-lo, com 

ou sem acréscimo de juros e multa. A previsão contratual de uma consequência legal não 

tem o condão de criar um direito de crédito diferente daquele que decorre da aplicação da 

lei, que prevê a sub-rogação do fiador nos direitos do credor por ele pago.  

 

 

3.3.2.2 Recuperação judicial do fiador. 

Já no caso da recuperação judicial do fiador, se o dever do fiador no contrato de 

fiança nasce com a celebração do contrato284, há crédito contra ele desde esse momento, 

assumindo que o dever garantido já exista. Assim, o dever contraído no contrato de fiança 

está sujeito à recuperação judicial do fiador se ele – o contrato – foi celebrado e é eficaz285 

antes do pedido de recuperação judicial.  

                                                
284 Essa conclusão vale para dívida existente no momento da celebração do contrato de fiança. Para discussão 
da sujeição de crédito decorrente de fiança de dívida futura, ver capítulo 3.3.2.5, abaixo. 
285 Se o contrato de fiança não é eficaz porque sujeito a condição, o crédito por ele criado não existe (e, 
portanto, não está sujeito à recuperação judicial) se o pedido for apresentado antes do advento da condição.  
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Trata-se de “crédito existente”, nos termos do artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005. 

A sujeição à recuperação judicial dá-se independentemente de quando e se houver o 

inadimplemento pelo devedor principal. O inadimplemento é requisito da exigibilidade do 

crédito contra o fiador. Antes do inadimplemento, há crédito “não vencido”286 contra o 

fiador, mas há crédito. 

 

 

3.3.2.3 Subfiança. 

A subfiança é o contrato de fiança que tem como obrigação principal garantida o 

dever que o fiador original assume em relação ao credor original. É a fiança da fiança. Seu 

beneficiário é o credor original. Assim, se, além do devedor principal, é inadimplente 

também o fiador, o abonador – fiador do fiador – pode ser chamado ao cumprimento da 

prestação.287 

Aplicam-se à subfiança as conclusões quanto à sujeição de créditos à recuperação 

judicial nos contratos de fiança, discutidas acima, com a observação de que o dever 

(contrário ao crédito) do fiador na subfiança será existente sempre que o dever na fiança 

principal existir.  

No caso de recuperação judicial do abonador (fiador na subfiança), existe crédito 

desde a celebração da subfiança, independentemente do inadimplemento do fiador original, 

pois ambos, fiador e abonador, garantem a dívida principal, havendo apenas benefício de 

ordem entre eles em razão da estrutura contratual adotada. A dívida principal existe, não é 

futura. Assim, o crédito detido pelo credor originário estará sujeito à recuperação judicial 

do abonador se o contrato de subfiança foi celebrado antes de ser distribuído o seu pedido 

de recuperação judicial. 

                                                
286 Ainda que o crédito decorrente do contrato de fiança não seja sujeito a termo e, portanto, não se deva falar 
em vencimento, o inadimplemento, assim como o advento do termo, são requisitos para o surgimento da 
obrigação (crédito exigível), razão da comparação com a previsão do artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005, 
que indica a sujeição de créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, independentemente da 
sua exigibilidade. 
287 GOMES, Orlando. Contratos. 24ª ed. Atualizada por Humberto Theodoro Júnior. Rio de Janeiro: Forense, 
2001, p. 437. 
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Se a recuperação judicial é do fiador original (devedor principal com relação ao 

contrato de subfiança), ao pagar a dívida, o abonador sub-roga-se nos direitos do credor, 

para participar em seu lugar no procedimento de recuperação judicial e, eventualmente, 

receber o crédito nos termos do plano de recuperação judicial do fiador. Antes do 

pagamento, o abonador tem mero direito expectativo à sub-rogação contra o devedor 

principal, e tal direito não se sujeita à recuperação judicial. 

 

 

3.3.2.4 Retrofiança. 

A retrofiança é o contrato pelo qual o retrofiador garante o pagamento, pelo 

devedor originário, ao fiador originário, das quantias que o segundo eventualmente venha a 

ter de pagar ao credor originário em razão de contrato de fiança288. A obrigação principal 

objeto do contrato de retrofiança é a obrigação do devedor originário de reembolsar o 

fiador originário em razão de pagamentos efetuados no âmbito do contrato de fiança 

originário. A retrofiança é a fiança do direito de regresso. 

Poder-se-ia pensar que a dívida garantida pela retrofiança seria futura (discutida 

abaixo), já que o “direito de regresso” nasceria com o pagamento da dívida pelo fiador 

original. Essa conclusão, contudo, não é correta. Do ponto de vista passivo, o dever 

garantido pela retrofiança é o dever do devedor principal, ainda que a retrofiança somente 

beneficie o fiador, quando (e se) nele se tornar credor. O dever garantido, contudo, não é 

futuro; é o mesmo dever (pré) existente, mas cujo credor, até o pagamento da dívida pelo 

fiador, é o credor originário, e não o fiador. Nesse caso, o pagamento da dívida pelo fiador 

originário seria requisito para a exigibilidade do contrato de retrofiança, e não para 

existência do dever nele previsto. 

Assim como na subfiança, aplicam-se à retrofiança as mesmas regras relativas à 

fiança quanto à sujeição do crédito à recuperação judicial do devedor principal ou do 

                                                
288 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Especial, Tomo XLIV. Direito das Obrigações. 
Atualizado por Cláudia Lima Marques e Bruno Miragem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 208. 
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fiador, com a observação de que o fiador, no caso da retrofiança, é o retrofiador – o fiador 

originário é o beneficiário da retrofiança. 

No caso de recuperação judicial do retrofiador (fiador do regresso), existe crédito 

desde a celebração da retrofiança, independentemente de o credor originário exercer seus 

direitos contra o fiador original. Assim, o crédito detido pelo fiador originário estará 

sujeito à recuperação judicial do retrofiador se o contrato de retrofiança foi celebrado antes 

de ser distribuído o seu pedido de recuperação judicial. 

Se a recuperação judicial é do devedor principal (que é também o devedor 

garantido na retrofiança, já que é ele o potencial devedor do direito de regresso), ao pagar a 

dívida, o retrofiador sub-roga-se nos direitos do fiador que pagou a dívida (que 

anteriormente se sub-rogou nos direitos do credor, ao efetuar o pagamento devido na 

fiança original), para participar em seu lugar no procedimento de recuperação judicial e, 

eventualmente, receber o crédito nos termos do plano de recuperação judicial do devedor 

principal. Antes do pagamento, o retrofiador tem mero direito expectativo à sub-rogação 

contra o devedor principal e tal direito não se sujeita à recuperação judicial. 

 

 

3.3.2.5 Fiança de “dívida futura”. 

As conclusões acima não são válidas se fiança tem por objeto dívida futura. Por 

“dívida futura” entende-se não a dívida ainda não vencida (sujeita a termo; existente, mas 

não exigível), mas o dever que ainda não nasceu, para adotar a mesma nomenclatura 

utilizada no restante deste trabalho, quanto aos estágios da obrigação. Usar o termo 

“dívida” ao invés de “dever” pode levar à confusão de tratar como futuro o dever existente, 

mas inexigível ou ilíquido, o que não é correto. 
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Não se discute que o contrato de fiança possa ter por objeto dever futuro, tanto 

porque a discussão doutrinária a respeito do tema foi superada289, quanto em razão da 

permissão legal prevista no artigo 821 do Código Civil290.  

O fato de ser futuro o dever garantido não atinge a existência, validade ou eficácia 

do contrato de fiança. A vinculação do fiador existe desde o momento da celebração do 

contrato, desde que a dívida futura seja identificada ou identificável, a despeito da análise 

da probabilidade da sua ocorrência 291 . Até que exista dever de adimplir do devedor 

original, entretanto, “o fiador, a despeito da vinculação (mínimo de vinculação), só é 

devedor do que prometeu quando nasce a dívida do devedor afiançado”292. Até que o dever 

do devedor principal venha a existir, o fiador tem outros deveres e direitos, que surgem do 

contrato de fiança, mas não deve o adimplemento do devedor principal. 

Antes do nascimento do dever do afiançado, as partes podem estabelecer que esse 

dever, quando nascer, será afiançado pelo fiador – o que se dá por meio do contrato de 

fiança de dívida futura. Além de deveres relacionados à fiança, mas que com ela não se 

confundem293, ao celebrar o contrato de fiança por dívida futura, o que o fiador assume é o 

dever de ver nascer contra si o dever de que o devedor principal adimpla (a dívida futura). 

O beneficiário da fiança, nesse caso, no período entre a celebração do contrato de fiança e 

o nascimento do crédito, tem direito expectativo de direito acessório contra o fiador294, do 

mesmo modo que o credor, antes de existente o dever do devedor de prestar, tem direito 

expectativo ao crédito – direito a crédito, e não direito de crédito. 

                                                
289 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Especial, Tomo XLIV. Direito das Obrigações. 
Atualizado por Cláudia Lima Marques e Bruno Miragem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 231. 
290 “Art. 821. As dívidas futuras podem ser objeto de fiança; mas o fiador, neste caso, não será demandado 
senão depois que se fizer certa e líquida a obrigação do principal devedor.” 
291 “O que é preciso é que se caracterize qual a dívida futura, não que se lhe aprecie a inevitabilidade, a 
probabilidade, ou a impossibilidade. (…) A dívida futura há de ser determinada, ou determinável; melhor: 
identifcicada ou identificável.” (MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Especial, Tomo 
XLIV. Direito das Obrigações. Atualizado por Cláudia Lima Marques e Bruno Miragem. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2012, p. 232). Apenas a impossibilidade total e preexistente da dívida é questão pertinente à 
validade do contrato de fiança (artigo 104, II, do Código Civil). 
292 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Especial, Tomo XLIV. Direito das Obrigações. 
Atualizado por Cláudia Lima Marques e Bruno Miragem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 254. 
293 Deveres, na verdade, não se referem a um dever principal, mas são em si deveres principais, como, por 
exemplo, não revogar a fiança se ela se deu por prazo determinado, conforme interpretação contrario sensu 
do artigo 835 do Código Civil (“Art. 835. O fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem 
limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante sessenta 
dias após a notificação do credor.”). 
294 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Geral, Tomo V. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, 
p. 279. 
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Isso se dá porque a fiança é contrato acessório ao contrato garantido. E não há 

acessório sem que exista principal. A existência da dívida – ainda que futura – é causa 

pressuposta do contrato de fiança295.  

Mesmo que não se desconheça a controvérsia sobre a influência da causa nos 

negócios jurídicos e sua recepção pelo direito brasileiro296, é inegável que a inclusão da 

causa como um dos elementos do negócio jurídico é útil para entender situações em que as 

normas relativas a validade e eficácia não são suficientes para tanto, como acontece, por 

exemplo, na invalidade dos contratos em razão de causa ilícita297. Se não há eficácia plena 

do dever principal, também o dever relativo à fiança não pode ter eficácia plena, em razão 

do seu caráter acessório, ainda que não falte ao contrato de fiança nenhum outro requisito à 

sua eficácia. 

Voltar-se à existência de um dever principal como causa pressuposta para a 

existência do dever acessório ajuda a resolver o problema do nascimento do crédito no 

contrato de fiança. Ainda que este seja existente, válido e eficaz, a contingência do dever 

garantido limita sua eficácia, limitando, assim, o surgimento do crédito do beneficiário da 

fiança contra o fiador. Não se trata de suspensão de eficácia, como no caso de negócio 

jurídico sujeito a condição, mas limitação da eficácia plena, de um minus da eficácia plena 

que afeta o direito de crédito contra o fiador. 

Um exemplo pode ajudar a ilustrar a discussão teórica: o fiador em contrato de 

fiança de contrato de locação é, com relação aos aluguéis mensais, fiador de dívida futura.  

O locatário somente será devedor do aluguel se vier a ocupar o imóvel e nele 

permanecer nos períodos subsequentes em que o aluguel é devido. Se o locatário deixar o 

imóvel antes do término do contrato, poderá se tornar devedor de multa contratual, mas 

não de aluguéis. No momento da celebração do contrato de locação, no entanto, nenhum 

desses deveres (de pagar) existe para o locatário, e, a contrario sensu, não existe crédito a 

favor do locador. Há direito expectativo de crédito. Há, consequentemente, contra o fiador, 
                                                
295 AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Negócio Jurídico: Existência, Validade e Eficácia. 4ª ed. 10ª tiragem. 
São Paulo: Saraiva, 2014, p. 160.  
296 Cf. VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Curso de Direito Comercial 4 – Tomo I – Fundamentos da 
Teoria Geral dos Contratos. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 234-293; AZEVEDO, Antônio Junqueira de. 
Negócio Jurídico: Existência, Validade e Eficácia. 4ª ed. 10ª tiragem. São Paulo: Saraiva, 2014, pp. 149-161; 
e GOMES, Orlando. Contratos. 24ª ed. Atualizada por Humberto Theodoro Júnior. Rio de Janeiro: Forense, 
2001, pp. 54-56.  
297 GOMES, Orlando. Contratos. 24ª ed. Atualizada por Humberto Theodoro Júnior. Rio de Janeiro: Forense, 
2001, p. 55. 
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direito expectativo de direito acessório, conforme denominação usada por Pontes de 

Miranda298. 

Para entrar em tema relacionado à recuperação judicial, não se discute, por 

exemplo, que os créditos decorrentes de aluguel devido em contrato de locação estão 

sujeitos à recuperação judicial se referentes a período anterior ao pedido, mas que os 

valores devidos no dia seguinte ao pedido de recuperação são créditos extraconcursais299, 

porque nascem depois do pedido; quanto a eles, não há “crédito existente na data do 

pedido” (artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005). São valores devidos em razão da locação 

pelo devedor em recuperação judicial e não pelo devedor antes do pedido.  

Se o entendimento é o de que o dever do fiador desse contrato de aluguel de 

responder pela dívida de aluguéis nasce com a celebração do contrato de fiança, ele já seria 

devedor dos aluguéis antes da efetiva ocupação do imóvel nos meses a que o aluguel se 

refere. Se ele apresentasse pedido de recuperação judicial, o valor do aluguel futuro seria, 

para ele, “crédito existente na data do pedido”, a despeito de não o ser para o devedor 

principal. E essa solução não faz nenhum sentido; não faz sentido que o dever acessório 

nasça antes do dever principal.  

É por essa razão que, nos contratos de fiança de “dívida futura”, a existência de 

crédito contra o fiador demanda não apenas a existência de contrato de fiança válido e 

eficaz, mas também que a dívida futura (que era futura na celebração do contrato) se faça 

“presente”. O fiador “só é devedor do que prometeu quando nasce a dívida do devedor 

afiançado”300. 

Dessa forma, o crédito contra o fiador, decorrente de contrato de fiança de dívida 

futura, somente estará sujeito  à sua recuperação judicial se, na data do pedido, além de 

contrato de fiança existente, válido e eficaz, também o dever garantido (obrigação 

principal) já existir. E o dever a que se refere é o mesmo “dever” que precisa existir para 

                                                
298 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Geral, Tomo V. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, 
p. 279. 
299 A título de exemplo, citam-se as seguintes decisões judiciais: TJSP, AI 2189397-88.2016.8.26.0000, 
Relator Azuma Nishi, 25ª Câmara de Direito Privado, j. em 16.03.2017; TJSP, AI 2112614-
89.2015.8.26.0000, Relator Pereira Calças, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. em 29.07.2015. 
Sobre a sujeição à recuperação judicial de créditos decorrentes de contratos de duração, ver o capítulo 3.1, 
acima.  
300 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Especial, Tomo XLIV. Direito das Obrigações. 
Atualizado por Cláudia Lima Marques e Bruno Miragem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 254. 
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gerar a sujeição de crédito contra o devedor principal, acima, ou seja, independe de 

exigibilidade ou liquidez. 

Novamente, cabem aqui os comentários feitos no capítulo 2.3.4.2, acima, sobre os 

prejuízos gerados à efetiva superação da crise pela empresa em recuperação judicial em 

razão da não sujeição de créditos que, apesar de ainda não existirem no momento da 

recuperação judicial, decorrem de atos ou fatos anteriores ao pedido de recuperação 

judicial. Para que exista efetiva recuperação, e seja facultada à empresa em crise a 

oportunidade real de recomeço, a sujeição de créditos à recuperação judicial deveria 

abranger não apenas os créditos existentes na data do seu pedido, mas também aqueles que 

decorressem de direito expectativo anterior a ele. 

 

 

3.3.2.6 Fiança bancária e seguro-garantia em execução fiscal. 

Prevê o artigo 9º, inciso II, da Lei 6.830/1980, a Lei de Execução Fiscal, que o 

executado poderá garantir a execução por meio de fiança-bancária301 ou seguro-garantia302, 

os quais produzem o mesmo efeito que a penhora de bens (artigo 9º, §3º, da mesma lei). 

Trata-se de garantia outorgada ao juízo – e não garantia do direito material discutido na 

ação 303  –, para permitir ao executado o oferecimento de embargos à execução para 

discussão judicial sobre o crédito tributário (artigo 16, §1º, da Lei 6.830/1980). 

Em ambos os casos – fiança-bancária e seguro-garantia –, o juízo garantido recebe 

apenas o compromisso da instituição financeira de efetuar o pagamento do crédito 

mediante requisição judicial, seja por meio de carta-fiança, seja por meio de apólice do 

seguro-garantia. As relações contratuais entre executado304  e instituição financeira são 

                                                
301 “Chama-se fiança bancária, carta de fiança bancária ou contrato de fiança bancária a que é prestada por 
estabelecimento bancário em favor de pessoa física ou jurídica, com vistas a garantir o cumprimento de 
obrigação desta junto a quem ocupa ou vai ocupar a posição de credor.” (SANTOS, Gildo dos. Fiança. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 74). 
302 “O Seguro Garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador 
perante o segurado.” (artigo 2º da Circular Susep 477/2013). 
303 AMARAL, Cassio. CARBONELL, Sofia. VIÉGAS, Mauro. Efeitos da recuperação judicial sobre o 
seguro garantia judicial. Revista Opinião.Seg, nº 14, Ed. Roncarati, p. 61-65, Julho/2017. 
304 Para facilitar a discussão, considera-se que o executado é o contratante da fiança bancária ou do seguro-
garantia. No capítulo 3.3.4, abaixo, serão discutidas contragarantias prestadas por terceiros nesses contratos.  
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tratadas em contrato para prestação de fiança ou contrato de seguro, dos quais o juízo é 

apenas beneficiário.  

Considerando que as execuções fiscais não são suspensas em razão da apresentação 

de pedido de recuperação judicial (ver capítulo 2.3.5.2.1, acima), é possível que, no curso 

da recuperação judicial do executado, a instituição financeira seja chamada a honrar a 

garantia outorgada ao juízo fiscal. Nesse cenário, a questão é: qual o tratamento que deve 

ser dado ao crédito da instituição garantidora contra o executado que se encontra em 

recuperação judicial? Em outras palavras: quando nasce o crédito, a favor da instituição 

financeira que outorga garantia à execução, contra o executado?  

No caso da fiança, independentemente da especificidade de ser bancária, aplicam-

se as regras discutidas acima: o crédito do fiador contra o devedor principal decorre da sua 

sub-rogação do primeiro nos direitos do credor garantido (a fazenda pública, no caso). O 

“crédito” existe desde o momento em que ele é devido ao credor principal; o pagamento da 

fiança apenas altera o credor, em razão da sub-rogação (artigo 346, III, do Código Civil). 

No caso do seguro-garantia, ainda que a estrutura contratual seja diferente, prevê o 

artigo 786 do Código Civil que, “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites 

do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do 

dano”. Ou seja, também o crédito da seguradora contra o executado decorre da sub-

rogação305 desta nos direitos da entidade da fazenda pública pago no âmbito da execução 

fiscal. 

Se o crédito da instituição garantidora contra o executado decorre da sub-rogação 

desta num crédito previamente existente, ele obviamente não nasce com o pagamento da 

indenização do seguro ou do fiança, mas é anterior. O crédito existe desde o momento em 

que existe o crédito fiscal. Com a celebração do contrato de seguro ou do contrato para 

prestação de fiança nasce, para a instituição garantidora, o direito expectativo à sub-

rogação, o qual, como visto, não é direito de crédito e não se sujeita à recuperação judicial.  

Tem-se, portanto, que, até o pagamento da garantia ao juízo a instituição 

garantidora não tem direito de crédito contra o executado, embora o crédito contra ele já 

                                                
305 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Tomo XLV. Parte especial. Direito das obrigações. 
2a ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1964, pp. 340-342. 
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exista. A garantidora torna-se credora do executado em razão da sub-rogação legal que se 

opera com o pagamento efetuado.  

É também decorrência do pagamento da garantia a extinção do crédito de natureza 

fiscal, dado que este se define pela qualidade do seu credor – é fiscal o crédito detido pela 

Fazenda Pública Federal, Estadual ou Municipal, conforme artigo 39, § 2º, da Lei 

4.320/1964, c/c artigos 1º e 2º da Lei 6.830/1980 (vide capítulo 2.3.5.2.1). Tanto é assim 

que não se aplica ao terceiro que paga dívida objeto de execução fiscal o disposto no artigo 

778, § 1º, inciso IV306, do Código de Processo Civil, conforme posicionamento adotado 

pelo Superior Tribunal de Justiça ainda na vigência do Código de Processo Civil 

anterior307.  

Lembre-se que, nos termos do artigo 6º, §7º, da Lei 11.101/2005, os créditos não 

sujeitos à recuperação judicial são aqueles objeto de “execuções de natureza fiscal”. Se não 

há execução de natureza fiscal, o crédito que existe (artigo 49, caput, da Lei11.101/2005) 

até a data do pedido de recuperação judicial deve estar a ela sujeito.  

Assim, o estudo do conjunto dos dispositivos legais aplicáveis à matéria leva à 

conclusão de que estão sujeitos à recuperação judicial do executado os créditos de banco 

ou seguradora por garantias outorgadas em execução fiscal de créditos fiscais existentes 

até a data do pedido de recuperação judicial. Ausentes garantias reais outorgadas a esses 

créditos, eles devem ser classificados como quirografários.  

Corrobora esse entendimento o fato de que, ao outorgar a garantia em favor do 

executado, a instituição garantidora de fato “dá crédito” ao garantido308 , ainda que o 

crédito aqui tenha o sentido comercial e não jurídico técnico adotado neste trabalho. 

                                                
306 “Art. 778.  (…) § 1o Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente 
originário: IV - o sub-rogado, nos casos de sub-rogação legal ou convencional.”	
307  “TRIBUTÁRIO. INSS. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. ARREMATAÇÃO DO BEM POR 
TERCEIRO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO FISCAL E DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO. PEDIDO DE 
SUB-ROGAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O REQUERIMENTO DO RECORRIDO E O RITO 
DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. (…) 3. Ocorre que a sub-rogação que o recorrente pretende realizar é 
incompatível com o rito da execução fiscal, pois este tem curso em vara especializada e só é cabível nos 
casos de cobrança da dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 
autarquias (art. 1ª da LEF). Sendo assim, a empresa recorrente deverá buscar a tutela do seu alegado direito 
na via própria, já que a execução fiscal foi extinta pelo pagamento do crédito fiscal, tributário ou não. 4. 
Recurso especial não provido.” (REsp 640.893/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 
Turma, DJe 03.12.2009). 
308  Conforme artigo 3º, inciso III, da Circular 3.644/2013, do Banco Central do Brasil, considera-se 
exposição a risco de crédito “a prestação de aval, fiança, coobrigação ou qualquer outra modalidade de 
garantia pessoal do cumprimento de obrigação financeira de terceiros”. 
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A adoção desse posicionamento, contudo, gera dois desconfortos. O primeiro deles 

é o fato de que o banco ou a seguradora se sujeita à recuperação judicial sem, contudo, 

poder participar da negociação do plano de recuperação judicial, já que o pagamento da 

garantia pode se dar a qualquer momento, independentemente da recuperação judicial em 

curso309. O segundo é o fato de que a empresa, uma vez em recuperação judicial, não 

conseguiria contratar garantias financeiras para execuções fiscais relacionadas a créditos 

anteriores ao pedido de reestruturação, já que nenhuma instituição financeira estaria 

disposta a oferecer a garantia financeira (ou faria isso em condições financeiras muito 

onerosas para o executado, já em crise), com o risco de ter de honrar o pagamento integral 

da dívida fiscal, para se reembolsar nos termos de futuro e eventual plano de recuperação 

judicial310. 

Apesar disso, é inegável que uma instituição financeira não pode ser credora de 

dívida fiscal e que a sub-rogação pressupõe a existência de direito de crédito e não cria 

crédito novo. Somando-se a isso a definição de crédito sujeito à recuperação judicial 

prevista no artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005, a única conclusão possível parece ser a 

sujeição dos referidos créditos à recuperação judicial quando for anterior a esta o crédito 

fiscal objeto da execução garantida. 

 

 

3.3.3 Aval. 

Segundo definição de Fran Martins, o aval é “a obrigação cambiária assumida por 

alguém no intuito de garantir o pagamento da letra de câmbio nas mesmas condições de 

um outro obrigado”311.  

                                                
309 Essa é mais uma das distorções causadas pela não sujeição dos créditos de natureza fiscal ao concurso de 
credores. 
310 Esses desconfortos servem de base para a defesa da não sujeição, à recuperação judicial do executado, do 
crédito do banco ou seguradora, decorrente de garantia prestada em execução fiscal. (Cf. AZEVEDO, Luis 
Augusto Roux. O contrato de seguro-garantia e a recuperação judicial. Revista Opinião.Seg, nº 14, Ed. 
Roncarati, p. 29-31, Julho/2017). 
311 MARTINS, Fran. Títulos de Crédito. 16ª ed. Atualizado por Joaquim Penalva Santos e Paulo Penalva 
Santos. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 139. 
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A disciplina do aval no direito brasileiro é feita pela Lei Uniforme de Genebra 

(artigos 30 a 32), recepcionada pela legislação brasileira por meio do Decreto 

57.663/1966312, em conjunto com as normas presentes no Código Civil (artigos 897 a 900), 

de aplicação subsidiária, conforme artigo 903 de tal diploma legal313. 

Como obrigação cambiária, o aval segue os princípios dos títulos de crédito, quais 

sejam: a cartularidade, a literalidade, a completude, a autonomia e a independência das 

obrigações cartulares314. São princípios que protegem a certeza quanto aos direitos das 

partes para permitir a circulação dos títulos de crédito.  

É comum a comparação entre os institutos do aval e da fiança, em razão das 

similaridades entre eles. Diferencia-se o aval da fiança, entretanto, principalmente315 pelo 

fato de que o dever assumido pelo avalista ao apostar sua assinatura do título de crédito é 

autônomo com relação à obrigação garantida, com exceção da sua forma. Isso quer dizer 

que a validade do aval depende de um título de crédito perfeitamente constituído, mas não 

da validade da obrigação assumida pelo sacado. Conforme artigo 32 da Lei Uniforme, “a 

sua obrigação – do avalista – mantém-se, mesmo no caso de a obrigação que ele garantiu 

ser nula por qualquer razão que não seja um vicio de forma”. De tal norma decorre a 

afirmação de que “existe no instituto de aval tanto a autonomia substancial quanto a 

acessoriedade formal”316. 

É da autonomia do dever assumido pelo avalista que decorre a assertiva de que o 

avalista garante o título de crédito “nas mesmas condições de um outro obrigado”, 

conforme definição de Fran Martins, acima citada. Conforme ressalta João Eunápio 

                                                
312 Tavares Paes indica posição em contrário de João Eunápio Borges e Sampaio de Lacerda, para os quais o 
Decreto 2.044/1908 ainda estaria vigente para regular as questões relacionadas a regras da Lei Uniforme que 
foram objeto de reserva pelos países signatários da Convenção de Genebra para adoção da lei uniforme 
(PAES, P. R. Tavares. O Aval no Direito Vigente – Doutrina Jurisprudência e Legislação. 2ª ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1983, pp. 36-38). 
313 “Art. 903. Salvo disposição diversa em lei especial, regem-se os títulos de crédito pelo disposto neste 
Código.” 
314 SZTAJN, Rachel. VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. A Disciplina do Aval no Novo Código Civil. 
Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, v. 41, nº 128, pp. 33-40, 2002, 
p. 34-35. Acerca da diferença entre autonomia e independência das obrigações cartulares, ver BORGES, João 
Eunápio. Do Aval. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1960, p. 146. 
315 Outra diferença entre os institutos é o fato de ser a fiança contrato, e o aval resultar de declaração 
unilateral do avalista. (SZTAJN, Rachel. VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. A Disciplina do Aval no 
Novo Código Civil. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, v. 41, nº 
128, p. 33-40, 2002, p. 36). 
316 LUCCA, Newton de. O aval. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São 
Paulo, v. 23, nº 53, p. 41-71, 1984, p. 41. 
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Borges, “o avalista é obrigado da mesma espécie que a pessoa à qual legalmente se 

equiparou: o avalista é co-aceitante, co-sacador, co-endossador, co-interveniente”317.  

Tanto o fato de ser autônoma a obrigação assumida pelo avalista, quanto o fato de o 

aval ser prestado em título de crédito – que reflete dever já existente, ainda que não 

vencido – tornam a questão do tratamento do avalista, na sua recuperação judicial ou do 

avalizado, menos complexa que no caso da fiança, porque a garantia prestada pelo avalista 

nunca será prestada a dívida futura.  

A recuperação judicial do avalizado não altera os deveres assumidos pelo avalista 

perante o credor cambiário. Como dito acima, o primeiro assume obrigação cambiária 

autônoma em relação ao dever garantido. Esse posicionamento é reforçado pelos artigos 

49, § 1º, e 59, ambos da Lei 11.101/2005, acima discutidos (capítulo 3.3.1), que tratam das 

consequências da recuperação judicial do devedor sobre as garantias outorgadas por 

terceiros em seu favor. 

O avalista que paga o título de crédito, conforme artigo 32 da Lei Uniforme, “fica 

sub-rogado nos direitos emergentes da letra contra a pessoa a favor de quem foi dado o 

aval e contra os obrigados para com esta em virtude da letra”. Mais que sub-rogado, na 

verdade, o avalista que paga passa a ser dono do título e pode, em razão disso, exercer 

todos os direitos que dele emanam318 contra todos os obrigados anteriores319.  

Se o título de crédito é anterior à data do pedido de recuperação judicial, o crédito 

detido pelo credor do título existe na data do pedido (artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005), 

do que decorre que também existe o crédito do avalista que paga no lugar do avalizado, 

ainda que não seja ele (o avalista) o credor naquele momento. O avalista, portanto, que 

paga o título de crédito, deverá se habilitar, na qualidade de credor, na recuperação judicial 

                                                
317 BORGES, João Eunápio. Do Aval. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1960, p. 159. No mesmo sentido, 
MARTINS, Fran. Títulos de Crédito. 16ª ed. Atualizado por Joaquim Penalva Santos e Paulo Penalva Santos. 
Rio de Janeiro: Forense, p.142.  
318 Cf. PAES, P. R. Tavares. O Aval no Direito Vigente – Doutrina Jurisprudência e Legislação. 2ª ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, pp. 57-58. O autor critica a tradução do francês, feita em Portugal, que 
traduziu como “sub-rogação” o original da Lei Uniforme que previa que “quand il paire la lettre de change, 
le donneur d’aval acquiert les droits resultants de la lettre…”. 
319 BORGES, João Eunápio. Do Aval. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1960, p. 155. 



  

 

113 

do avalizado, arcando com o prejuízo decorrente da eventual alteração da obrigação do 

avalizado por plano de recuperação judicial aprovado320.  

Obviamente, o resultado é o mesmo se o pagamento ocorre depois do pedido de 

recuperação judicial, já que o pagamento pelo avalista não cria crédito novo contra os 

obrigados anteriores do título de crédito; ele transfere ao avalista os direitos que 

pertenciam ao credor pago, porque transfere a ele a propriedade do título.  

Caso o credor já esteja habilitado na recuperação judicial no momento do 

pagamento, é necessária a alteração do credor para que se reconheça o pagamento feito. Se 

o pagamento foi parcial, esse fato deve ser reconhecido no procedimento de insolvência 

para que constem como credores tanto o credor original quanto o avalista, tendo o crédito 

deste o valor equivalente ao percentual por ele pago.  

Finalmente, o crédito decorrente do aval estará sujeito à recuperação judicial do 

avalista sempre que for prestado anteriormente ao pedido de recuperação judicial. E, 

respeitada a autonomia das obrigações cambiárias, a referida sujeição não afeta as 

obrigações dos demais obrigados cambiários do mesmo título. 

 

 

3.3.4 Contragarantias em garantias bancárias. 

A complexidade das relações comerciais, derivada da realidade do comércio 

internacional e da complexidade dos objetos dos contratos, gerou a necessidade de novos 

tipos de garantia mais líquidas e seguras que as garantias pessoais e as garantias reais 

tradicionais. Em atenção a essa demanda, existem hoje diversas formas de garantias 

contratuais em que figura como garantidora uma instituição financeira. Elas são utilizadas 

para garantir as mais variadas obrigações – desde garantia do juízo em processos de 

                                                
320 Sobre a possibilidade de o avalista ser chamado ao pagamento integral da dívida, mesmo se tem seu 
direito de regresso contra os obrigados anteriores limitado por processo de insolvência do obrigado anterior, 
ver crítica de Newton de Lucca a decisões judiciais que indicavam que a dívida do avalista não pode ser 
maior que a do avalizado (LUCCA, Newton de. O aval. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico 
e Financeiro, São Paulo, v. 23, nº 53, p. 41-71, 1984, pp. 63-71). Ainda que se tratasse de casos de falência, 
as conclusões constantes do artigo são aplicáveis à recuperação judicial. 
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execução até garantia de obrigações da construtora de entregar uma obra ou suas partes no 

prazo acordado.  

Justamente para dar maior segurança ao credor, o garantidor não pode opor contra 

o credor as exceções do devedor pertinentes à obrigação garantida321. São assim chamadas 

autônomas, por não serem acessórias à obrigação principal. Nesse sentido, são mais 

semelhantes ao aval do que à fiança.  

São exemplos dessas garantias a fiança bancária 322 , o seguro-garantia 323 , os 

performance bonds324, os bid bonds325, entre inúmeras outras.  

Nesses casos, em geral há contrato subjacente entre o devedor da obrigação 

garantida para a prestação da garantia ao credor. É nesse contrato – ou em instrumento 

contratual a ele relacionado – que está prevista a garantia outorgada pelo devedor ou 

terceiro, ao banco ou seguradora que oferecerá a garantia ao credor. No caso de 

inadimplemento pelo devedor, a instituição garantidora é chamada a honrar sua obrigação 

prevista na carta ou apólice (ou guarantee letter, ou stand-by letter of credit, etc., a 

depender do contrato de garantia utilizado) emitida em favor do credor.  

Efetuado o pagamento, a instituição garantidora, sub-rogada nos direitos do credor 

pago, terá o direito de reaver o valor pago do devedor, bem como de todos aqueles que 

eventualmente tenham oferecido garantia pessoal ou real para a emissão da garantia. 

                                                
321 CORDEIRO, António Menezes. Manual de Direito Bancário. 4ª ed. Coimbra: Almedina, 2012, pp. 763-
764. 
322 “Chama-se fiança bancária, carta de fiança bancária ou contrato de fiança bancária a que é prestada por 
estabelecimento bancário em favor de pessoa física ou jurídica, com vistas a garantir o cumprimento de 
obrigação desta junto a quem ocupa ou vai ocupar a posição de credor.” (SANTOS, Gildo dos. Fiança. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 74). 
323 “O Seguro Garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador 
perante o segurado.” (artigo 2º da Circular Susep 477/2013). 
324 “O objetivo [do performance bond] é garantir o pagamento até o valor fixado na carta de fiança ou apólice 
de seguro-garantia, dos prejuízos decorrentes do inadimplemento do contratado em relação às obrigações 
assumidas em contratos de construção, fornecimento ou prestação de serviços e cobertos pela garantia.” 
(MENDES, Maria Cristina Varalla. RODRIGUEZ, Caio Farah. Notas sobre alocação de riscos e garantias 
contratuais. In FERNANDES, Wanderley (coord.). Fundamentos e Princípios dos Contratos Empresariais. 
São Paulo: Saraiva, 2007, p. 409.) 
325 “O objetivo [do bid bond] é garantir o pagamento, até o valor fixado na carta de fiança ou apólice de 
seguro garantia, se o licitante, após vencer a concorrência prevista em edital, deixar de assinar o contrato de 
execução ou de fornecimento, ou não mantiver a sua proposta até o prazo final de validade”. (MENDES, 
Maria Cristina Varalla. Rodriguez, Caio Farah. Notas sobre alocação de riscos e garantias contratuais. In 
FERNANDES, Wanderley (coord.). Fundamentos e Princípios dos Contratos Empresariais. São Paulo: 
Saraiva, 2007, p. 409). 
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Com relação a esses contratos, a discussão relevante para o presente trabalho – ao 

menos enquanto a Lei 11.101/2005 não for aplicável a devedores instituições financeiras 

ou seguradoras – é a sujeição à recuperação judicial dos créditos relacionados às 

contragarantias prestadas às instituições financeiras por pessoas jurídicas para emissão 

desses tipos de garantia.  

Para que seja analisada a sujeição do crédito à recuperação judicial, necessário 

então responder à pergunta: quando nasce o crédito da garantidora contra aquele que lhe 

ofereceu contragarantia para a emissão da garantia? 

Trata-se de situação semelhante à retrofiança, discutida no capítulo 3.3.2.4, e são 

aplicadas aqui também as conclusões lá expressas, assim como toda a discussão sobre o 

nascimento do dever no contrato de fiança. O crédito contra o contragarantidor existe, para 

os efeitos do artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005, no momento em que outorgada a 

contragarantia por meio de negócio jurídico existente, válido e eficaz.  

Se a garantia é autônoma – caso das garantias financeiras –, nada mais é necessário 

com relação à obrigação principal para que surja o dever do contragarantidor. Caso a 

garantia seja acessória (o que não é a regra) e outorgada antes de celebrado o contrato 

garantido, tanto a garantia quanto a contragarantia têm sua eficácia restringida até o 

momento em que houver dever principal garantido, tal como ocorre na garantia de “dívida” 

futura, discutida no capítulo 3.3.2.5, acima. O crédito contra o contragarantidor, nesse 

caso, existe sempre que existir, além da garantia e do contrato de contragarantia, crédito – 

contrapartida do dever, no sentido discutido ao longo deste trabalho – do credor principal 

garantido contra o devedor principal. 

Frise-se que o crédito contra o contragarantidor, decorrente da contragarantia, não é 

garantia de “dívida futura”326. A contragarantia garante o dever da instituição garantidora 

de pagar o credor principal, caso demandada, nos casos previstos na carta ou apólice 

outorgada ao credor. Esse dever existe no momento em que emitida a carta ou apólice, 

independentemente de o exercício vir (ou não) a ocorrer no futuro. A contragarantia é, 

assim, uma garantia a uma obrigação contingente assumida pelo banco ou seguradora, mas 

não a um dever futuro. Até o exercício da garantia contragarantida, o crédito da 

garantidora contra o contragarantidor pode ser ilíquido e inexigível, mas já existe. 
                                                
326 Novamente, conforme observação feita no capítulo 3.3.2.5, acima, o termo correto seria “dever futuro”, 
independente de liquidez ou exigibilidade da dívida.  
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Também não é negócio jurídico sujeito a condição 327 . O negócio jurídico de 

contragarantia é existente, válido e eficaz desde a sua celebração, e o pagamento da 

garantia pela instituição garantidora é, também, requisito da exigibilidade. Conforme 

discutido no capítulo 3.3.2, acima, ao tratar de fiança, a condição deve ser arbitrária (e não 

decorrer da natureza jurídica do contrato), bem como não se deve confundir obrigação 

contingente inserida em contrato eficaz com negócio jurídico sujeito a condição (não há 

“obrigação condicional”, há negócio jurídico sujeito a condição). 

Assim, o crédito da instituição garantidora contra o contragarantidor, decorrente do 

contrato de contragarantia, estará sujeito à recuperação judicial do contragarantidor quando 

houver contratos de garantia e de contragarantia existentes, válidos e eficazes no momento 

da distribuição do pedido de recuperação judicial328, conforme artigo 49, caput, da Lei 

11.101/2005.  

 

 

                                                
327 É possível que as partes, por qualquer razão, sujeitem o contrato a condição. Mas o fato de a instituição 
garantidora somente poder exigir pagamento do contragarantidor, depois de pagar o devido no âmbito da 
garantia, é questão de exigibilidade e não de eficácia do contrato. 
328 O Tribunal de Justiça de São Paulo já proferiu decisão em sentido contrário, no julgamento do Agravo de 
Instrumento nº 2112161-94.2015.8.26.0000 (2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Relator Caio 
Marcelo Mendes de Oliveira, j. em 17.02.2016), quando considerou o direito de regresso como um direito 
autônomo em favor do garantidor que, por isso, surge no momento em que o terceiro paga a dívida. O 
acórdão proferido tem a seguinte ementa: “RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Insurgência contra decisão que 
negou provimento a impugnação de crédito promovida pela recuperanda. Instituição financeira que, através 
de Contrato para prestação de garantias, tornou-se garantidora da recuperanda. Cumprimento da garantia 
ocorrido somente em data posterior ao pedido de recuperação judicial. Banco que só adquiriu direito de 
regresso com o pagamento efetuado. Crédito que não se submete aos efeitos da recuperação judicial 
Inteligência do artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005 Decisão mantida Recurso improvido.” O equívoco 
dessa decisão foi considerar o “direito de regresso” da garantidora contra o contragarantidor como o crédito 
garantido – como se ele fosse um novo direito e não uma decorrência da sub-rogação –, que surgiria no 
momento do pagamento, pelo garantidor, da dívida principal. Entretanto, o “crédito garantido” é o dever do 
garantidor de pagar, o qual já existe independentemente do efetivo pagamento, e no qual o contragarantidor 
se sub-roga em caso de exercício da garantia. Paulo Penalva Santos e Fábio Ulhoa Coelho, em pareceres 
apresentados, respectivamente, nos autos da extrajudicial de Odebrecht Óleo e Gás S.A. e outras (autos nº 
0121854-60.2017.8.19.0001, em trâmite perante a 4ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro – RJ) e 
das recuperações judiciais de OAS S.A. e outras (autos nº 1030812-77.2015.8.26.0100, em trâmite perante a 
1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Capital – SP), entretanto, acompanham o 
entendimento esboçado no presente trabalho. Nos pareceres apresentados, ambos concluíram pela sujeição à 
recuperação judicial e extrajudicial de crédito decorrente de contragarantias prestadas pelas empresas em 
recuperação. 
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3.3.4.1 Contragarantias para garantia outorgada em execução 
fiscal. 

Quando a fiança bancária ou o seguro-garantia é utilizado para garantia de juízo em 

execução fiscal, há uma questão adicional para a sujeição do crédito relacionado à 

contragarantia: mesmo quando o crédito de natureza fiscal, a apólice do seguro-garantia 

(ou a carta-fiança), e a contragarantia são todos anteriores à data do pedido de recuperação 

judicial, qual seria o efeito, sobre os créditos das partes envolvidas, do fato de o crédito 

tributário não estar sujeito à recuperação judicial (artigo 6º, §7º, da Lei 11.101/2005 – 

capítulo 2.3.5.2.1, acima)?  

Aplicando ao caso as conclusões obtidas ao longo deste capítulo a essa situação, há 

três possibilidades distintas: (i) recuperação judicial do devedor principal, quando um 

terceiro é contragarantidor; (ii) recuperação judicial do terceiro contragarantidor; e (iii) 

recuperação judicial do devedor principal que é, ao mesmo tempo, o contragarantidor. 

No caso de recuperação judicial do devedor principal, não há efeito sobre a 

contragarantia prestada por terceiro, tampouco sobre a garantia outorgada pela instituição 

financeira, já que os devedores, nessas relações, estão fora do procedimento de 

insolvência. Haverá consequências para os direitos do contragarantidor decorrentes da 

eventual sub-rogação que se opera com o exercício da garantia, conforme tratado no 

capítulo 3.3.2.6. 

No caso de recuperação judicial do contragarantidor, o crédito da instituição 

garantidora contra ele existe desde o momento em que celebrado o contrato de 

contragarantia, como visto no capítulo 3.3.4, acima. Esse crédito não tem natureza fiscal; 

trata-se de crédito de natureza civil e, portanto, para ele não se aplica a exclusão dos 

efeitos da recuperação judicial prevista no artigo 6º, §7º, da Lei 11.101/2005. Nesse caso, a 

instituição garantidora poderia habilitar o crédito, ainda que contingente e ilíquido, na 

recuperação judicial do contragarantidor, para participar do processo na qualidade de 

credora.  

Finalmente, há a possibilidade de o contragarantidor ser o próprio devedor 

principal329. Nesse tipo de estrutura, uma vez efetuado o pagamento ao credor principal 

                                                
329 Considerando que o dever garantido na contragarantia ou na retrofiança é o dever do devedor principal 
(ainda que o beneficiário da garantia seja o garantidor, e não o credor original), não faz sentido que ele seja 
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pela instituição garantidora, haverá a consequente sub-rogação desta na posição do credor 

original. Com isso, o devedor principal passa a ser o devedor da instituição garantidora, 

nova detentora do crédito. Devedor principal e garantidor (originalmente o 

contragarantidor) serão a mesma pessoa.  

Ainda que, no âmbito do direito cambiário, haja discussão sobre a possibilidade e 

utilidade de que a mesma pessoa se obrigue, no mesmo título de crédito, como avalista e 

devedora principal (aceitante ou emitente)330 , fora das especificidades desse ramo do 

direito comercial 331 , havendo confusão entre devedor e garantidor, fica extinta a 

garantia332 , com a consequente sujeição do crédito à recuperação judicial do devedor 

principal, independentemente do momento em que exercida a garantia (antes ou depois do 

pedido de recuperação judicial), conforme capítulo 3.3.2, acima. 

  

                                                                                                                                              
também garantidor da dívida. Entretanto, a referida estrutura é comum, possivelmente para que haja a 
garantia de reembolso à instituição garantidora caso, por qualquer razão, considere-se que ela não se sub-
rogou nos direitos do credor pago. 
330 Sobre o tema, ver: BORGES, João Eunápio. Do Aval. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1960, pp. 44-46, 
admitindo a possibilidade de coobrigado avalista.  
331 O aval possui determinadas características, discutidas no capítulo 3.3.2, acima, relacionadas à segurança 
jurídica necessária à circulação dos títulos de crédito, que são inaplicáveis a outras garantias fidejussórias 
contratuais. É com base nessa diferença que Pontes de Miranda chega a afirmar que o aval não é uma 
garantia, mas, sim, uma “obrigação equiparada” (MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Cambiário, Vol. 
I – Letra de Câmbio. 2ª ed. São Paulo: Max Limonad, 1954, pp. 245-246). 
332 Usando a definição de Pontes de Miranda para a fiança, o fiador “promete o adimplemento pelo devedor 
principal” (MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Especial, Tomo XLIV. Direito das 
Obrigações. Atualizado por Cláudia Lima Marques e Bruno Miragem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2012, p. 185). Ora, a contragarantia prestada pelo próprio devedor principal nada mais é que uma nova 
promessa de adimplemento, feita pela mesma pessoa, com relação à mesma obrigação que o dever principal. 
A garantia e o dever principal não podem subsistir conjuntamente, pois, do ponto de vista do devedor, 
correspondem ao mesmo dever (i.e. a dívida deve ser inscrita uma única vez em seu passivo). 
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3.4 Contratos de derivativos. 

Derivativos são assim denominados porque seu valor depende do valor do ativo 

que serve de base para o contrato – o valor do derivativo deriva do valor do ativo 

escolhido333. Trata-se de instrumentos financeiros que permitem a alteração da alocação de 

riscos entre as partes contratantes, de uma parte que deseja não se expor a um risco para 

outra que deseja assumi-lo334. As partes podem estar sujeitas aos riscos que transferem à 

contraparte por meio do contrato de derivativo, situação em que o instrumento é utilizado 

para proteção (hedge), ou simplesmente ver no contrato oportunidade para auferir lucros, 

por meio da assunção do risco da contraparte, situação em que os contratos de derivativos 

são utilizados para especulação. 

São espécies de derivativos: (i) contratos a termo; (ii) futuros; (iii) opções; e 

(iv) swaps.  

A liquidação dos contratos de derivativos é, em geral, financeira 335 ; a parte 

devedora paga à parte credora a diferença entre o preço definido no contrato de derivativo 

para o ativo que lhe serve de base e o preço do mesmo ativo no mercado à vista336. Em 

razão disso, as partes não precisam ter qualquer direito sobre o ativo base, em qualquer 

momento da operação de derivativos. 

A parte obrigada a pagar no vencimento pode ser tanto o vendedor quanto o 

comprador, a depender do preço definido contratualmente e o preço no mercado à vista 

naquela data. Pela mesma razão, o valor a ser pago no vencimento é desconhecido entre as 

partes no momento da contratação. Em razão dessas características, os contratos de 

derivativos podem ser classificados como aleatórios337, estes entendidos como os contratos 

                                                
333  Global Derivatives Study Group of the Group of Thirty. Derivatives, Practices and Principles. 
Washington: The Group of Thirty, 1993, p. 2. 
334 RECHTSCHAFFEN, Alan N. Capital Markets, Derivatives and the Law. New York: Oxford, 2009, p. 
159. 
335  Em contrapartida à liquidação física do contrato, no qual há entrega efetiva do ativo negociado. 
(YAZBEK, Otávio. Regulação do Mercado Financeiro e de Capitais. 2ª ed., Rio de Janeiro: Elsevier, 2009, 
p. 101). 
336 Nos contratos de swap, como especificado no capítulo 3.4.4, abaixo, o valor a ser pago corresponde ao 
saldo existente, a favor de um ou outro contratante, depois da compensação dos valores por eles devidos em 
cada um dos fluxos de pagamento entre eles trocados. 
337  IGLESIAS, Felipe Campana Padin. Opção de Compra ou Venda de Ações no Direito Brasileiro: 
Natureza Jurídica e Tutela Executiva Judicial. Mestrado. Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2011, p. 155-158. Embora a análise efetuada pelo autor foque nos contratos de opções, as 
conclusões sobre a classificação das opções como contratos aleatórios são aplicáveis às demais espécies de 
contratos de derivativos. 
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em que, no momento da contratação, a extensão das obrigações de uma ou ambas as partes 

é desconhecida, por depender de eventos futuros338, e, não apenas isso, contratos em que a 

alea seja inerente à própria razão de existir do contrato339  (i.e. contratos que existam 

justamente em razão do risco de que tratam).  

Considerando o objeto do presente trabalho, a importância da classificação dos 

contratos de derivativos como aleatórios não se relaciona com a aplicação ou não das 

regras relacionadas à lesão ou onerosidade excessiva aos contratos de derivativos340, mas, 

sim, para diferenciá-los dos contratos sujeitos a condição. Em ambos os casos, as 

obrigações das partes dependem de eventos futuros, mas, como ressalta Orlando Gomes341, 

nos contratos sob condição, a própria eficácia do negócio jurídico depende do evento 

futuro e incerto; já nos contratos aleatórios, a incerta dá-se tão somente quanto à extensão 

das perdas e ganhos auferidos pelas partes, não quanto à existência de seus deveres. 

Os derivativos podem ser negociados nos mercados de bolsa ou de balcão342.  

Para o primeiro caso, o tratamento do contrato de derivativo no âmbito dos 

processos de insolvência é determinado pelo disposto no artigo 193 da Lei 11.101/2005, 

que exclui dos efeitos da insolvência do devedor os créditos decorrentes de “obrigações 

assumidas no âmbito das câmaras ou prestadoras de serviços de compensação e de 

liquidação financeira”, conforme exposto no capítulo 2.3.5.2.5, acima.  

No segundo caso – derivativos de balcão –, aplicam-se as regras gerais acerca da 

sujeição do crédito, prevista no artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005 – “estão sujeitos à 

recuperação os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.  

                                                
338 Definição de contratos aleatórios cf. VERÇOSA. Haroldo Malheiros Duclerc. Curso de Direito Comercial 
4 – Tomo I – Fundamentos da Teoria Geral dos Contratos. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 140. 
339 AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Contrato de opção de venda de participações societárias. Variação 
imprevisível do valor da coisa prometida em relação ao valor de mercado. Possibilidade de revisão com 
base nos arts. 478 a 480 do Código Civil em contrato unilateral. In Novos ensaios e pareceres de Direito 
Privado. São Paulo: Saraiva, 2009, pp. 212-213. 
340 Usualmente, a discussão sobre a aleatoriedade dos contratos de derivativos é relacionada à possibilidade 
de revisão dos referidos contratos em razão de onerosidade excessiva ou lesão (vide, e.g. AZEVEDO, 
Antônio Junqueira de. Contrato de opção de venda de participações societárias. Variação imprevisível do 
valor da coisa prometida em relação ao valor de mercado. Possibilidade de revisão com base nos arts. 478 a 
480 do Código Civil em contrato unilateral. In Novos ensaios e pareceres de Direito Privado. São Paulo: 
Saraiva, 2009, pp. 211-212). 
341 GOMES, Orlando. Contratos. 24ª ed. Atualizada por Humberto Theodoro Júnior. Rio de Janeiro: Forense, 
2001, p. 75. 
342 SOUZA JÚNIOR, Francisco Satiro de. Regime Jurídico das Opções Negociadas em Bolsas de Valores. 
Doutorado. Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. 
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As observações feitas neste capítulo são, portanto, válidas para os contratos de 

derivativos de balcão, liquidados fora das câmaras ou prestadores de serviços de liquidação 

ou compensação financeira. Em razão das diferentes características de cada um dos tipos 

básicos de derivativos343, a sujeição dos créditos decorrentes desses contratos em cada um 

dos casos será discutida abaixo para cada espécie. 

 

3.4.1 Contratos a termo (forward). 

Os contratos a termo são contratos de compra e venda com liquidação futura344. Na 

contratação, são definidos preço, data de vencimento, bem como a qualidade e quantidade 

do ativo base objeto da operação. É a partir desse momento que o vendedor se obriga a 

vender o ativo base e o comprador se obriga a adquirir o ativo base na data futura. Nesse 

instante, o vendedor é credor do preço estabelecido, e o comprador é credor do ativo base.  

No vencimento, ocorre a liquidação do contrato. Na liquidação financeira, a parte 

credora, que pode ser o vendedor ou o comprador do ativo, paga à parte devedora a 

diferença entre o preço contratado e o preço no mercado à vista.  

Explica-se a liquidação financeira com um exemplo. Imagine-se um contrato a 

termo, que tem por objeto a venda US$ 1.000,00, pelo preço de R$3,00 cada dólar. Na data 

do vencimento, o preço do dólar no mercado à vista pode ser igual, superior ou inferior a 

esse valor. Se igual, não há pagamento entre as partes, porque a operação à vista oferece o 

mesmo resultado que o contrato a termo (i.e. as partes não precisam recorrer à proteção 

oferecida pelo contrato de derivativo). Se superior – R$ 3,30/dólar, por exemplo –, o 

vendedor no contrato a termo deve pagar ao comprador a diferença entre o preço 

estabelecido no contrato a termo e o preço no mercado à vista, porque é essa diferença que 

o comprador precisa receber para comprar o ativo no mercado à vista (i.e. para se proteger 

contra as flutuações de preço desse mercado). Se a cotação à vista do ativo for inferior ao 

preço estabelecido no contrato a termo – R$2,90/dólar, por exemplo –, é o comprador 

                                                
343 Há estruturas contratuais de derivativos que combinam um ou mais derivativos em um único contrato. 
344 BULGARELLI, Waldirio. Contratos Mercantis. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 1990, pp. 261-266. Registra-se a 
posição de Augusto Jorge Hirata, para quem os contratos a termo são contratos aleatórios atípicos, tendo em 
vista a liquidação financeira e a inexistência de intenção das partes de comprar ou vender o ativo base 
(HIRATA, Augusto Jorge. Derivativos – O Impacto do Direito no Desempenho da Função Econômica. São 
Paulo: Quartier Latin, 2012, p. 141). 
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quem deve pagar ao vendedor essa diferença, porque o vendedor precisa receber o preço 

preestabelecido para a venda do ativo base pelo preço estabelecido no contrato de 

derivativo (i.e. também para se proteger das flutuações de preço do mercado à vista). 

Trata-se de exemplo de contrato de execução diferida, tratado no capítulo 3.1, 

acima, aplicando-se, portanto, as mesmas conclusões acerca da sujeição do crédito 

derivado desses contratos.  

O crédito, nesse caso, para os fins do artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005, nasce 

com a celebração do contrato. É nesse momento que o vendedor se obriga a vender o ativo 

base, e o comprador a comprá-lo. É apenas a quantificação do dever assumido (i.e. quanto 

o vendedor ou o comprador terá de efetivamente pagar à contraparte) que ocorre no 

vencimento. 

Assim, estará sujeito à recuperação judicial do devedor o dever gerado pelo 

contrato a termo se ele foi celebrado até o pedido de recuperação judicial, 

independentemente da data de vencimento. 

 

 

3.4.2 Futuros (futures). 

Os contratos futuros são contratos a termo cujas condições são padronizadas quanto 

a quantidade, qualidade, vencimento e forma de pagamento, para negociação em bolsa e 

liquidação por meio de câmara ou prestadora de serviços de liquidação345. Cabe às partes 

apenas a definição do preço. 

Por serem os contratos futuros sempre negociados em bolsa (e é isso que os 

diferencia dos contratos a termo), os créditos relacionados a esse tipo de derivativo não 

estão sujeitos à recuperação judicial do devedor. Aplica-se, nesse caso, a disposição do 

artigo 193 da Lei 11.101/2005, que prevê que não estão sujeitos à recuperação judicial “as 

                                                
345  Global Derivatives Study Group of the Group of Thirty. Derivatives, Practices and Principles. 
Washington: The Group of Thirty, 1993, p. 30. 
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obrigações assumidas no âmbito das câmaras ou prestadoras de serviços de compensação e 

de liquidação financeira”, conforme discutido no capítulo 2.3.5.2.5, acima.  

 

 

3.4.3 Opções (options). 

A opção é um contrato346 por meio do qual, em troca de um prêmio, o outorgante 

dá ao beneficiário a faculdade de comprar (chamada call option) ou vender (chamada put 

option) determinado ativo, por um determinado preço (strike), durante um período (opções 

americanas) ou em determinada data (opções europeias)347.  

Como ocorre com os contratos a termo, nas opções a liquidação é, em geral, 

financeira, de modo que o outorgante da opção deve pagar ao beneficiário da opção a 

diferença entre o preço do ativo no mercado à vista, na data de exercício, e o preço 

estabelecido no contrato de opção. Como a opção outorga ao beneficiário uma faculdade e 

não um dever, presume-se que ela somente será exercida quando tal exercício gerar crédito 

a favor do beneficiário. Ou seja, o beneficiário de uma opção de venda exercerá a opção se 

o preço no mercado à vista do ativo for inferior àquele previsto como preço de exercício da 

opção; do mesmo modo que o beneficiário de uma opção de compra exercerá a opção se o 

preço do mercado à vista for superior ao preço de exercício da opção. Fora dessas 

situações, a opção não será exercida, e diz-se que ela está out of the money. 

No momento da contratação da opção, o beneficiário paga o prêmio e recebe em 

troca o direito de celebrar, no futuro, o contrato de compra e venda do ativo. Aplica-se, 

nesse caso, a exceção de contrato não cumprido (artigo 476 do Código Civil348), de modo 

                                                
346 Sobre a natureza jurídica das opções, ver SOUZA JÚNIOR, Francisco Satiro de. Regime Jurídico das 
Opções Negociadas em Bolsas de Valores. Doutorado. Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2002; e IGLESIAS, Felipe Campana Padin. Opção de Compra ou Venda de Ações no Direito 
Brasileiro: Natureza Jurídica e Tutela Executiva Judicial. Mestrado. Faculdade de Direito, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2011. 
347  Global Derivatives Study Group of the Group of Thirty. Derivatives, Practices and Principles. 
Washington: The Group of Thirty, 1993, p. 30. 
348 “Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode 
exigir o implemento da do outro.” 
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que não haverá opção ao beneficiário contra o outorgante enquanto não for pago o 

prêmio349350.  

Entre a contratação e o exercício da opção (que pode se dar a qualquer momento, 

nas opções americanas, ou no vencimento, nas opções europeias), o beneficiário detém a 

faculdade de vender ao outorgante ou comprar dele um determinado ativo. Por outro lado, 

o outorgante da opção está sujeito ao exercício da opção pelo beneficiário. Ele tem o dever 

de celebrar o contrato de compra e venda do ativo caso o beneficiário exerça sua 

faculdade. Mais especificamente, porque a liquidação das opções é financeira 351 , o 

outorgante obriga-se a pagar a diferença entre o preço do ativo no mercado à vista e o 

preço de exercício da opção, caso seja exercida a opção. O beneficiário, pago o prêmio, 

não tem outro dever. Mesmo se ele optar por exercer sua opção de venda, não estará 

obrigado a entregar ao outorgante o ativo base, já que, como dito, a liquidação do contrato 

se daria pelo pagamento, ao beneficiário, da diferença entre o preço de exercício da opção 

e o preço no mercado à vista do ativo base. Ainda que a liquidação não fosse financeira, a 

obrigação de entrega do ativo seria inerente ao contrato gerado em razão da opção, e não 

ao contrato de opção em si. 

Se considerada a liquidação financeira da opção, fica evidente que o crédito do 

beneficiário contra o outorgante existe desde o momento da celebração do contrato de 

opção e pagamento do prêmio. O que não se sabe, no momento da contratação, é se o 

outorgante terá de efetuar qualquer pagamento ao beneficiário em razão desse crédito, 

tampouco o valor que será eventualmente pago. O dever, entretanto, assim como nos 

contratos a termo, existe desde a contratação. 

Mesmo considerando, por argumentar, que o dever do outorgante é o de celebrar o 

contrato de compra e venda no momento do exercício da opção – e não simplesmente 

pagar a diferença de preço, se existente –, este dever (de fazer) existe desde a celebração 

do contrato de opção e a ele pode ser alocado determinado valor, que corresponde 

                                                
349  Mais especificamente, Felipe Iglesias indica o não pagamento do prêmio como uma das causas de 
resolução do contrato de opção (IGLESIAS, Felipe Campana Padin. Opção de Compra ou Venda de Ações 
no Direito Brasileiro: Natureza Jurídica e Tutela Executiva Judicial. Mestrado. Faculdade de Direito, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011, p. 199). 
350 Nesse sentido, se a empresa em recuperação é a beneficiária da opção – devedora do prêmio – e o prêmio 
não foi integralmente pago antes da data em que distribuído o pedido de recuperação, o crédito do outorgante 
relativo ao prêmio é crédito sujeito à recuperação judicial. Entretanto, se este não for pago, resolve-se o 
contrato de opção. 
351 Lembre-se que os contratantes não precisam sequer ser proprietários do ativo objeto do contrato de opção. 
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justamente à diferença de preços a ser paga pelo outorgante ao beneficiário, caso exercida 

a opção (e celebrado o contrato de compra e venda do ativo objeto da opção). É esse o 

valor do contrato de compra e venda que o beneficiário tem a faculdade de celebrar. 

Dessa forma, aplicando-se ao caso a definição do artigo 49, caput, da Lei 

11.101/2005, estará sujeito à recuperação judicial do outorgante o dever decorrente do 

contrato de opção, se este foi celebrado até a data do pedido de recuperação judicial.  

 

 

3.4.4 Swaps. 

Pelo contrato de swap, as partes acordam a troca de fluxos de caixa calculados com 

base na variação do valor de dois diferentes ativos, em determinada data ou série de 

datas352. A troca também pode ser entre um valor fixo e a variação de determinado ativo. 

Em geral, o valor dos ativos é aplicado sobre um valor principal predefinido, chamado 

valor base ou nocional (do inglês, notional principal). Esse valor, contudo, não é pago por 

nenhuma das partes à outra na maioria dos casos. Há diversos tipos de swap, como swap 

de moedas (e.g. uma parte paga a outra a variação do euro e recebe a variação do dólar 

norte-americano) ou de índices (e.g. uma parte paga a variação do IGP-M/FGV e recebe a 

variação da taxa SELIC), podendo o contrato apresentar diversas variações, como swap 

com pagamento de prêmio, swap com opção de arrependimento, etc. 

Da mesma forma que nos demais contratos de derivativos, a liquidação é financeira 

e feita pela diferença. Imagine o exemplo de um swap de índices em que uma parte paga a 

taxa fixa de 6% ao ano, e a outra paga a variação da LIBOR, acrescida de 5% ao ano, sobre 

o valor nocional de US$1.000,00, mensalmente, por um ano. Em cada uma das datas base, 

uma parte sempre deverá à outra 6%^US$1.000,00, ou seja, US$60,00. A outra parte 

deverá a variação da LIBOR, acrescida de 5%. Se a LIBOR, na data de vencimento, for de 

1% ao ano, a parte devedora dessa ponta do swap deverá (5%+1%)^US$1.000,00, ou seja, 

US$ 60,00. Como o valor devido por cada uma das partes é o mesmo, não haverá 

                                                
352  Global Derivatives Study Group of the Group of Thirty. Derivatives, Practices and Principles. 
Washington: The Group of Thirty, 1993, p. 29. 
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pagamento, já que as dívidas se compensam. Se a LIBOR for 2%, a parte devedora dessa 

ponta deverá (5%+2%)^US$1.000,00, ou seja, US$ 70,00. Liquidando-se as dívidas pela 

diferença, esta parte pagará à primeira US$10,00. Se a LIBOR for 0,5%, a parte devedora 

desta ponta deverá (5%+0.5%)^US$1.000,00, ou seja, US$ 55,00. Nesse caso, a parte 

devedora da ponta fixa deverá pagar à outra US$ 5,00. E isso acontece sucessivamente em 

cada uma das datas de vencimento. 

A análise dessa estrutura contratual denota que o swap pode ser classificado como 

contrato de duração353, de execução diferida354. Aplica-se, portanto, para o surgimento do 

crédito no swap, o mesmo entendimento, quanto ao surgimento do crédito, cabível para 

aquele tipo de contrato.  

É a data da contratação o momento do nascimento do crédito das partes, mesmo 

que nessa data não seja possível definir qual das partes é efetivamente devedora do 

pagamento em cada uma das datas de verificação do swap, tampouco o valor a ser pago. 

Estarão sujeitos à recuperação judicial do devedor os créditos decorrentes do contrato de 

swap que for celebrado antes da data do pedido de recuperação judicial (artigo 49, caput, 

da Lei 11.101/2005). 

Valem, neste caso, também os comentários feitos no capítulo 3.1, acima, acerca da 

possibilidade de cumprimento do contrato pela empresa em recuperação, ainda que o 

crédito esteja sujeito ao concurso de credores. Isso porque a obrigação (e não o dever) de 

ambas as partes – não somente da recuperanda – nasce a cada vencimento previsto no swap 

e, assim, o não cumprimento pela recuperanda de sua obrigação poderá acarretar a 

resolução do contrato, com base na exceção de contrato não cumprido.  

 

 

3.4.5 Liquidez e participação do credor na recuperação judicial. 

Ainda que o crédito relativo aos contratos de derivativos nasça com a celebração do 

contrato, nesse momento podem ser desconhecidos tanto a parte que será obrigada a 

                                                
353 Conforme classificação discutida no capítulo 3.1, acima.  
354 SZTAJN, Rachel. Futuros e swaps: uma visão jurídica. São Paulo: Cultural Paulista, 1998, p. 225. 
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efetuar pagamento em razão do contrato, bem como o valor a ser pago. São, portanto, 

créditos ilíquidos.  

Entretanto, se o credor terá seus direitos alterados pelo plano de recuperação 

judicial, deve ser a ele facultada a participação no procedimento de recuperação judicial e 

deliberação sobre o plano aprovado.  

A questão prática que se coloca é como fazer a quantificação do crédito para 

permitir a participação do credor, no processo de recuperação e na deliberação sobre o 

plano, até a data do vencimento do contrato.  

Não se trata de crédito que dependa de liquidação judicial ou acordo entre as partes, 

como tratado no capítulo 2.3.4.4, acima, mas de crédito cuja liquidação somente será 

possível no vencimento, em razão da própria natureza aleatória do contrato. A solução, 

nesse caso, não pode ser o pedido de reserva, já que não haverá ação para a liquidação do 

crédito, seja ela autônoma ou incidental. 

A Lei 11.101/2005 não regula esse caso específico, mas o arcabouço legal vigente 

indica uma possível solução para a questão. 

O artigo 39 da Lei 11.101/2005 prevê direito de voto aos credores que: (i) constem 

do quadro-geral de credores (ou lista do administrador judicial ou lista do devedor, a 

depender do momento em que realizada a assembleia de credores); (ii) estejam habilitados 

até a assembleia; ou (iii) tenham créditos admitidos ou alterados por decisão judicial, 

incluídos os pedidos de reserva. O artigo 51, inciso III, da mesma lei, prevê que a lista de 

credores apresentada pela empresa em recuperação deve conter inclusive os credores por 

obrigação de fazer ou de não fazer, com indicação do valor atualizado do crédito. Ainda, o 

artigo 9º, inciso II, também da Lei 11.101/2005, indica que o credor que pede a habilitação 

do seu crédito deve indicar o valor atualizado do crédito. 

Com base nesses dispositivos legais, verifica-se que caberia à empresa em 

recuperação incluir o credor do contrato de derivativo na lista de credores que acompanha 

a petição inicial355. Ele é, ao menos, credor de uma obrigação de fazer (e.g. entregar 

                                                
355 E esse procedimento deveria ser adotado mesmo nos casos em que é a empresa em recuperação a parte 
credora no contrato de derivativos, na data do pedido de recuperação judicial. Isso porque o valor do contrato 
provavelmente será alterado ao longo do tempo, e é possível que a contraparte passe a ser credora até o 
vencimento. 
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dólares na data futura, celebrar contrato de compra e venda de ações, etc.) e um potencial 

credor de uma obrigação de pagar – a qual, quando nascer, nascerá sujeita à recuperação 

judicial, se relativa a dever existente antes do pedido. 

Quanto ao valor a ser atribuído ao crédito, ainda que não se saiba qual o valor na 

data do vencimento, é possível calculá-lo em qualquer momento da vigência dos contratos. 

É esse cálculo que serve, por exemplo, de base para as solicitações de margem de garantia 

nas operações de bolsa. Assim, seria possível à empresa em recuperação atribuir, na data 

do pedido, determinado valor ao contrato de derivativo. 

Entretanto, esse valor é mera estimativa, que provavelmente será alterado diversas 

vezes até o vencimento, único momento em que será possível a definição do valor exato do 

crédito. Diante dessa situação, o ideal seria que o valor do crédito fosse alterado ao longo 

do processo para refletir essas variações até o momento da sua efetiva liquidação, no 

vencimento. Com isso, tanto a representatividade do credor frente ao total de créditos 

quanto a efetiva situação patrimonial do devedor, seriam mais bem refletidas. 

Uma possível solução para essa questão, com a utilização das disposições legais já 

existentes, seria a aplicação, por analogia, das mesmas regras aplicáveis aos créditos em 

moeda estrangeira: a indexação à moeda estrangeira é mantida (artigo 50, §2º, da Lei 

11.101/2005356) e, para o fim exclusivo de participação na assembleia de credores, o valor 

do crédito é calculado na véspera da assembleia (artigo 38, parágrafo único, da Lei 

11.101/2005357). 

Aplicando essas regras aos contratos de derivativos, a solução para permitir a 

participação da contraparte da empresa em recuperação judicial nesse procedimento 

demandaria a sua inclusão na lista de credores. Na data do vencimento do contrato de 

derivativo, o valor do eventual crédito seria consolidado para inscrição no quadro-geral de 

credores. Caso a assembleia geral de credores aconteça antes do vencimento do contrato de 

derivativo (e, portanto, antes que seja possível saber exatamente o valor do crédito), o 

                                                
356  “Art. 50. (…) § 2o Nos créditos em moeda estrangeira, a variação cambial será conservada como 
parâmetro de indexação da correspondente obrigação e só poderá ser afastada se o credor titular do 
respectivo crédito aprovar expressamente previsão diversa no plano de recuperação judicial.” 
357 “Art. 38. (…)  Parágrafo único. Na recuperação judicial, para fins exclusivos de votação em assembléia-
geral, o crédito em moeda estrangeira será convertido para moeda nacional pelo câmbio da véspera da data 
de realização da assembléia.” 
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eventual crédito da contraparte seria calculado um dia antes da assembleia, apenas para o 

fim de permitir a participação do credor nas deliberações assembleares.  
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3.5 Responsabilidade civil extracontratual. 

Prevê o artigo 927, caput, do Código Civil que “aquele que, por ato ilícito (arts. 

186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. A remissão aos artigos 186 e 

187 do mesmo diploma legal indica que comete ato ilícito aquele que, por culpa 

(negligência ou imprudência) ou abuso de direito 358 , respectivamente, causa dano a 

outrem. O parágrafo único do mesmo artigo 927359 completa o caput ao prever o dever de 

indenizar independentemente de culpa, baseado no risco assumido pelo agente. 

Essa é a base legal da responsabilidade civil extracontratual360, que trata do dever 

de indenizar o dano decorrente de violação de dever legalmente imposto361, seja essa 

violação ocasionada com culpa (responsabilidade civil subjetiva) ou decorrente do risco 

assumido pelo agente (responsabilidade civil objetiva). 

São elementos362 da responsabilidade civil, seja ela objetiva ou subjetiva: (i) o 

dano, que pode ser patrimonial ou moral; (ii) a conduta do agente, que pode ser uma ação 

ou omissão; e (iii) o nexo causal entre eles, o que significa dizer que o dano experimentado 

deve decorrer direta e necessariamente363 da conduta do agente. 

Como uma das fontes de obrigações, a responsabilidade civil é tema de extrema 

relevância para o Direito Civil, objeto de teorias diversas e minuciosos estudos quanto à 

sua natureza, função e características. Para o escopo do presente trabalho, entretanto, 

apenas uma questão relacionada à responsabilidade civil extracontratual é relevante: qual o 

momento do surgimento do dever de indenizar dela decorrente. É a resposta a essa questão 
                                                
358 Caio Mário da Silva Pereira, ao estudar a teoria do abuso do direito, conclui tratar-se de apenas uma face 
diferente do ato ilícito, já que o exercício de direito de modo que cause dano a outrem é, em si, um ato ilícito 
(PEREIRA, Caio Mário da Silva, Responsabilidade Civil. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1991, pp. 269-275). 
359 “Art. 927. (…) Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos 
casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, 
por sua natureza, risco para os direitos de outrem.” 
360 Carlos Roberto Gonçalves indica que o direito brasileiro reconhece a existência de responsabilidade civil 
sem culpa, acolhendo a teoria do risco ao mesmo tempo que mantém a responsabilidade subjetiva como regra 
geral. (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, pp. 37-40). 
361 Pontes de Miranda ressalta que o dever de indenizar nasce sempre que o dano causado a outrem decorre 
da violação de um dever, seja ele um dever absoluto, legalmente previsto – quando se está diante da 
responsabilidade civil extracontratual –, seja ele um dever relativo, decorrente de negócio jurídico entre as 
partes – quando se está diante da responsabilidade civil contratual. (MIRANDA, Pontes de. Tratado de 
Direito Privado. Parte Especial. Tomo XXVI. Rio de Janeiro: Borsoi, 1959, p. 21). 
362 GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, pp. 65-67. 
363  Sergio Cavalieri Filho discute a teoria do dano direto e imediato, equiparando-a à teoria da causa 
adequada, para concluir que o dano indenizável é aquele diretamente ligado à conduta do agente, sendo essa 
relação rompida quando há qualquer outra causa do dano (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de 
Responsabilidade Civil. 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005, pp. 300-301). 
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que permitirá a análise sobre estar sujeito ou não à recuperação judicial o crédito 

decorrente de indenização devida pela empresa em recuperação judicial. 

O momento relevante para o surgimento do dever de indenizar decorrente da 

responsabilidade civil extracontratual é a ocorrência do fato ou ato que gera o dano, ainda 

que a completa magnitude desse dano venha a ser conhecida apenas no futuro364. Essa é, 

portanto, a data pertinente para que se avalie se o crédito decorrente de dever de indenizar 

na responsabilidade civil extracontratual está ou não sujeito à recuperação. 

Estarão sujeitos à recuperação judicial os créditos contra a empresa em recuperação 

decorrentes de ato danoso praticado ou fato danoso ocorrido antes da data do pedido 

(artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005).  

Nesse ponto, retoma-se o conceito de crédito acima tratado para lembrar que ele é a 

contrapartida do dever, e seu surgimento independe de exigibilidade ou liquidez, inerentes 

à obrigação (que é dever exigível). Assim, pouco importa para a sujeição do crédito a 

existência de demanda em curso em que se discuta o dever de indenizar, tampouco o seu 

estágio ou a liquidez da indenização.  

Esse posicionamento é condizente com a sistemática criada pela própria Lei 

11.101/2005, em seus artigos 6º, §§ 1º e 3º, e 39. A interpretação sistemática desses artigos 

indica que as ações que tratam de quantias ilíquidas continuam seu curso, sendo facultado 

aos (possíveis) credores da empresa em recuperação judicial o pedido de reserva de valores 

que lhes permita participar das deliberações no procedimento concursal antes que seu 

eventual crédito seja confirmado e liquidado para futura inscrição no quadro-geral de 

credores. 

O posicionamento também é condizente com a natureza das sentenças de mérito 

condenatórias, que pressupõe a declaração de um direito existente antes da ação. Conforme 

Cândido Rangel Dinamarco 365 , “como toda sentença de mérito, ela – a sentença 

condenatória – é portadora de uma declaração”, “ao declarar a existência do direito e 

aplicar a sanção executiva, a sentença condenatória está instituindo o título executivo”. 

                                                
364 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Tomo LIII. Rio de Janeiro: Borsoi, 1966, p. 259. 
365 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Processo Civil. Vol. III. 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 
2002, p. 229. 
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Esse é o posicionamento atualmente adotado por parte da doutrina, conforme 

exposto no capítulo 2.3.2, acima, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça que, em três 

diferentes oportunidades, decidiu ser a decisão judicial sobre o crédito decorrente de 

responsabilidade civil extracontratual irrelevante para a verificação da sua sujeição à 

recuperação judicial366. 

 

 

3.5.1 Honorários advocatícios. 

Concluída a análise da sujeição à recuperação judicial do crédito decorrente da 

responsabilidade civil extracontratual, cabe tratar de assunto correlato: a sujeição – ou não 

– à recuperação judicial dos honorários advocatícios arbitrados em ação judicial.  

De acordo com o artigo 85 do Código de Processo Civil, “a sentença condenará o 

vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Conforme preceitua a teoria da 

causalidade, adotada pelo direito brasileiro367, os honorários (e despesas processuais) são 

devidos pela parte que deu causa ao processo ou seu alongamento. Contrapõe-se à teoria da 

causalidade a teoria da sucumbência, de acordo com a qual os honorários advocatícios são 

devidos em decorrência da sucumbência da parte vencida 368 . Como resume Yussef 

                                                
366 As decisões foram proferidas no julgamento dos seguintes recursos: AgInt no REsp 1.260.569/SP, Rel. 
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 25.04.2017; REsp 1.447.918/SP, Rel. Ministro Luis Felipe 
Salomão, Quarta Turma, DJe 16.05.2016; AgRg no AREsp 153.820/SP, Rel. Ministro João Otávio De 
Noronha, Terceira Turma, DJe 16.09.2013. No acórdão proferido no julgamento do AgInt no REsp 
1.260.569/SP, considera a Ministra Relatora que “o crédito foi mesmo constituído antes do pedido, pois o ato 
ilícito é fonte de obrigação e dele decorre a dívida que se cobra da agravada”. No julgamento do REsp 
1.447.918/SP, o Ministrto relator ressalta que “com o ato ilícito surge o direito de crédito, cuja quantificação 
caberá às partes, em comum acordo, ou ao magistrado, por meio de ação indenizatória. Em outras palavras, 
se o fato (dano) ocorreu, fica postergado a outro momento apenas a mensuração da extensão do infortúnio 
causado à vítima”. No julgamento do mesmo recurso, o Ministro Raul Araújo, assim como Manoel Justino 
Ferreira Filho (vide capítulo 2.3.2, acima), adota conceito de “crédito” para a interpretação do artigo 49, 
caput, da Lei 11.101/2005, que o relaciona à liquidez, indicando que não haveria, a rigor, crédito (porque não 
há obrigação líquida), mas, ainda assim, entendendo que a interpretação sistemática da Lei 11.101/2005 leva 
à sujeição do crédito à recuperação judicial, dado que o crédito seria relacionado a obrigação que existia 
antes da recuperação judicial. 
367 CAHALI, Yussef Said. Honorários Advocatícios. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990, pp. 50-
51. 
368 CAHALI, Yussef Said. Honorários Advocatícios. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990, pp. 35-
38. 
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Cahali 369 , a vantagem da adoção da primeira teoria (causalidade) em detrimento da 

segunda (sucumbência) está na possibilidade de explicar o pagamento de honorários e 

despesas em casos em que não há pretensão resistida, de processos necessários, “inclusive 

com considerações a respeito da conduta da parte370, da causa eficiente do processo ou de 

seu desenvolvimento”. A sucumbência é, de qualquer modo, um indício da causalidade, já 

que, como regra geral, dá causa ao processo a parte que estava errada e, por isso, é 

sucumbente371. 

A condenação ao pagamento de honorários, seja o pagamento devido em razão da 

sucumbência ou qualquer outra causa, é feita na sentença. Por outro lado, o direito material 

discutido na ação nasce, em regra, antes disso.  

Não faz sentido, entretanto, que o surgimento do crédito relacionado aos honorários 

advocatícios retroaja à data do surgimento do direito material discutido na ação. Os 

honorários não fazem parte do direito material da parte, preexistente à ação, tampouco são 

dele acessórios. O direito do advogado aos honorários arbitrados em seu favor é autônomo 

(artigo 23372 do Estatuto da Advocacia – Lei 8.906/1994), não porque o titular desse direito 

(advogado) é diferente do titular do direito material tratado na ação373 (parte), mas porque 

o direito aos honorários “existe sobre si”, e sua existência não “supõe a do principal” 

(artigo 92 do Código Civil 374 ). Tanto é assim que há condenação ao pagamento de 

honorários quando nenhuma verba é devida à parte, como em caso de improcedência da 

ação ou em ação declaratória, por exemplo. 

A segunda opção seria considerar a data do surgimento do crédito como sendo a 

data da sentença. Nesse caso, seria necessário sempre discutir qual o efeito da sentença 

                                                
369 CAHALI, Yussef Said. Honorários Advocatícios. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990, pp. 38-
44.  
370 É exemplo de relação entre condenação ao pagamento de honorários e conduta da parte (sinal da adoção 
da teoria da causalidade pelo direito brasileiro) o disposto no artigo 485, §2º, do Código de Processo Civil.  
371 CAHALI, Yussef Said. Honorários Advocatícios. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990, p. 43. 
372  “Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao 
advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o 
precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.” 
373 Esse foi o argumento utilizado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 
564.132/RS, no qual, ao discutir a possibilidade de fracionamento de execução contra a Fazenda Pública, 
analisou-se a acessoriedade ou autonomia dos honorários advocatícios. (RE 564132, Rel. Min. Eros Grau, 
Rel p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 30.10.2014, Repercussão Geral – Mérito 
DJE-027 Divulg 09.02.2015 Publicado 10.02.2015 Ement Vol-02765-01, p. 1). A diferença na titularidade 
dos direitos, contudo, não justifica, por si só, sua autonomia ou acessoriedade. 
374  “Art. 92. Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente; acessório, aquele cuja 
existência supõe a do principal.” 
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objeto de recurso, bem como se a data relevante seria a data da sentença ou do seu trânsito 

em julgado375. A demora do judiciário inerente ao andamento do processo e ao sistema 

recursal tornaria incerta a consolidação do crédito e, a depender da relevância da dívida 

relacionada aos honorários advocatícios, a empresa em recuperação ficaria limitada para a 

renegociação de parte do seu passivo por fatos que não lhe poderiam ser imputados. 

Por outro lado, considerando que a sentença deve ensejar a atuação da lei como se 

isso acontecesse no momento da propositura da ação376, o surgimento do crédito decorrente 

dos honorários advocatícios arbitrados em sentença deve retroagir à data da propositura da 

demanda. Essa é a data que deve ser considerada como a data do nascimento do crédito 

decorrente de honorários advocatícios, independentemente do momento em que proferida a 

sentença ou do seu trânsito em julgado. 

A opção de considerar o crédito relativo aos honorários advocatícios como 

existente a partir da propositura da demanda é melhor que as demais também porque 

incentiva a empresa em recuperação judicial a resolver seus litígios antes ou durante a 

recuperação judicial, a fim de evitar que novas ações sejam propostas com relação a fatos 

passados. Sabendo que terá que pagar integral e imediatamente honorários advocatícios de 

ações propostas após o pedido de recuperação judicial, a empresa terá incentivos para 

chegar a um acordo com seus credores com relação à existência e valor de seus créditos, 

evitando os custos do processo e voltando suas energias à reestruturação de sua atividade 

fim. 

Em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça377, revendo posicionamento 

anteriormente adotado378, decidiu que o crédito relacionado aos honorários de sucumbência 

                                                
375 Cândido Rangel Dinamarco indica que “em princípio, com o trânsito em julgado da condenação em 
honorários o patrono do vencedor torna-se credor do vencido pelo valor destes” (DINAMARCO, Cândido 
Rangel. Instituições de Processo Civil. Vol. II. 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 692). Entretanto, essa 
visão não é compatível com a natureza condenatória da sentença que impõe o dever de pagar honorários, 
reconhecida pelo próprio autor (Op. cit., p. 678) ou mesmo com a possibilidade de execução provisória da 
sentença que condena a parte ao pagamento de honorários (artigo 520 do Código de Processo Civil). 
376 Cf. Cândido Rangel Dinamarco, “como o processo toma tempo para chegar ao ponto em que o preceito 
contido nas sentenças condenatórias pode produzir efeitos práticos sensíveis no mundo exterior, e como o 
tempo é um terrível agente corrosivo dos direitos (o tempo inimigo: Carnelutti), segue-se que as sentenças 
condenatórias são proferidas e interpretadas como se tivessem sido produzidas imediatamente, ou seja, logo 
no momento em que a demanda é proposta” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Processo 
Civil. Vol. III. 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 232). 
377 O acórdão do recurso especial em que proferida a decisão foi assim ementado: “RECURSO ESPECIAL. 
PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS 
CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 À LUZ DOS PRINCÍPIOS 
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deve estar sujeito à recuperação judicial do devedor sempre que o crédito tratado na ação 

em que constituídos os honorários estiver sujeito ao concurso (i.e. for anterior à data do 

pedido de recuperação judicial). O argumento principal do voto vencedor não foi o 

momento do surgimento do crédito, mas o princípio da preservação da empresa e ausência 

de serviço prestado à empresa em recuperação pelo advogado credor. Tanto o voto vencido 

– que mantinha o entendimento anterior do Tribunal, concluindo pela não sujeição do 

crédito ao concurso de credores, caso a sentença tenha sido proferida em momento 

posterior ao pedido de recuperação judicial, – quanto o vencedor decidiram que o crédito 

dos honorários de sucumbência surge no momento em que proferida a sentença que 

condena a parte ao seu pagamento. 

                                                                                                                                              
DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito 
oriundo de honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido de recuperação judicial se 
sujeita ou não ao plano de recuperação judicial e a seus efeitos, à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei nº 
11.101/2005. No caso dos autos, o crédito em questão decorre dos honorários advocatícios sucumbenciais 
reconhecidos na sentença prolatada em reclamação trabalhista em favor do advogado do ex-empregado 
reclamante.2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o crédito resultante de honorários 
advocatícios sucumbenciais e da circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos, configura-
se verdadeira incongruência a submissão do principal aos efeitos da recuperação judicial - condenação ao 
pagamento de verba trabalhista - e a exclusão da verba honorária. 3. Além de ambos ostentarem natureza 
alimentar, é possível afirmar, em virtude do princípio da causalidade, que os honorários advocatícios estão 
intrinsecamente ligados à demanda que lhes deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável situação 
de desigualdade a integração do crédito trabalhista ao plano de recuperação judicial e a não sujeição dos 
honorários advocatícios aos efeitos da recuperação judicial, visto que empresta ao patrono da causa garantia 
maior do que a conferida ao trabalhador/reclamante. 4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de 
recuperação judicial tem a finalidade de proporcionar o regular funcionamento da empresa, assegurando ao 
devedor o acesso a contratos comerciais, bancários, trabalhistas e outros tantos relacionados com a atividade 
fim do empreendimento, com o objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. Nesse contesto, a exclusão 
do plano de recuperação judicial de honorários advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito 
trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de recuperação, diga-se, crédito previsível, não atende 
ao princípio da preservação da empresa, pois, finalisticamente, não contribui para o soerguimento do 
negócio. 5. Recurso especial provido.” (REsp 1.443,750/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Rel. p/ 
Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 06.12.2016). 
378 Anteriormente à decisão proferida no julgamento do REsp 1.443,750/RS, a questão do surgimento do 
crédito relacionado aos honorários advocatícios e sua sujeição ao concurso de credores havia sido analisada 
no julgamento do REsp 1.377.764/MS, em acórdão assim ementado: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 
DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NATUREZA ALIMENTAR. EQUIPARAÇÃO A CRÉDITOS 
TRABALHISTAS. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1- Os honorários advocatícios cobrados na 
presente ação não podem ser considerados créditos existentes à data do pedido de recuperação judicial, visto 
que nasceram de sentença prolatada em momento posterior. Essa circunstância, todavia, não é suficiente para 
exclui-los, automaticamente, das consequências da recuperação judicial. 2- O tratamento dispensado aos 
honorários advocatícios - no que refere à sujeição aos efeitos da recuperação judicial - deve ser o mesmo 
conferido aos créditos de origem trabalhista, em virtude de ambos ostentarem natureza alimentar. 3- O 
Estatuto da Advocacia, diploma legal anterior à atual Lei de Falência e Recuperação de Empresas, em seu 
art. 24, prevê a necessidade de habilitação dos créditos decorrentes de honorários advocatícios quando se 
tratar de processos de execução concursal. 4- Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1377764/MS, 
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 29/08/2013). 
Naquela oportunidade, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que o crédito dos 
honorários advocatícios se constitui pela sentença condenatória, e é a data em que proferida a sentença a data 
do nascimento do crédito para fins de análise da sujeição ou não do crédito à recuperação judicial. 



  

 

136 

A decisão favorece a reestruturação da empresa, mas, para isso, utiliza o princípio 

da preservação da empresa para ignorar as regras de direito material e processual que 

tratam do surgimento do crédito, com prejuízo para a harmonia do sistema jurídico 

integralmente considerado.  

Considerar os honorários advocatícios como crédito que surge no momento da 

propositura da ação, em razão da eficácia retroativa da sentença condenatória 379 , 

compatibiliza o objetivo de preservação da empresa com os conceitos de direito processual 

e de direito privado aplicáveis à matéria. 

 

  

                                                
379 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Processo Civil. Vol. III. 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 
2002, pp. 232-233. 
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3.6 Responsabilidade civil contratual. 

Enquanto a responsabilidade civil extracontratual nasce em razão do dano causado 

pelo descumprimento de deveres legais380 – ou, na terminologia de Pontes de Miranda, de 

deveres absolutos381 –, a responsabilidade civil contratual nasce com o descumprimento de 

deveres assumidos pela parte em negócio jurídico382 – ou, na terminologia de Pontes de 

Miranda, deveres relativos383.  

A base legal da responsabilidade civil é dada pelo artigo 389 do Código Civil, que 

dispõe que “não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros 

e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários 

de advogado”. 

Há discussão doutrinária acerca da utilidade na classificação tradicional da 

responsabilidade civil entre contratual e extracontratual384 , mas a opção de manter a 

classificação dá-se pela utilidade prática relacionada a certas características de cada um 

dos tipos de responsabilidade civil385, como a diferença com relação ao ônus da prova386 ou 

capacidade do agente causador do dano387. Para a análise do momento do surgimento do 

crédito relacionado à responsabilidade civil também é relevante a diferença entre 

responsabilidade contratual e extracontratual.  

Se na responsabilidade extracontratual não há vinculo anterior entre os agentes – e 

é a partir do dano causado pelo ofensor que nasce esse vínculo, o próprio direito de crédito 

–, na responsabilidade contratual, o inadimplemento do devedor é precedido de relação 

entre as partes, a qual instituiu o dever de prestar.  

                                                
380 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005, 
pp. 38-39. 
381 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Especial. Tomo XXVI. Rio de Janeiro: Borsoi, 
1959, pp. 16-17. 
382 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005, 
pp. 38-39. 
383 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Especial. Tomo XXVI. Rio de Janeiro: Borsoi, 
1959, pp. 16-17. 
384 DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. 3a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1954, pp. 144-148. 
385 GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, pp. 60-61. 
386 Na responsabilidade civil contratual, há culpa presumida do inadimplente. Cabe não ao credor comprovar 
a culpa do devedor, mas, sim, ao devedor comprovar a existência de excludente de responsabilidade 
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 
297). 
387 A responsabilidade contratual exige que os agentes tenham a capacidade para se obrigar contratualmente, 
enquanto a responsabilidade extracontratual pode decorrer de ato praticado por incapaz (GONÇALVES, 
Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, pp.61-62). 
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Pontes de Miranda 388  aponta como diferença precípua entre o ilícito absoluto 

(descumprimento de dever legal, que gera responsabilidade civil extracontratual) e o ilícito 

relativo (descumprimento do contrato, que gera responsabilidade civil contratual) o fato de 

que este último não cria novo dever ou novo crédito. O direito de crédito que existe no 

inadimplemento contratual seria o mesmo direito de crédito surgido na celebração de 

negócio jurídico existente, válido e eficaz. Adotado esse posicionamento, a pretensão a 

perdas e danos seria apenas uma face do direito de crédito que nasce, em regra, na 

celebração do contrato.  

No outro extremo, José de Aguiar Dias 389 , ao defender a unidade entre a 

responsabilidade civil extracontratual e a responsabilidade civil contratual, afirma que a 

inexecução do contrato é, assim como o contrato, uma fonte de obrigação, e que “a 

obrigação nascida do contrato é diferente da que nasce com a sua inexecução”390. Assim, o 

crédito relacionado à responsabilidade civil contratual, assim como na responsabilidade 

extracontratual, nasce com o inadimplemento que causa o dano. 

Conciliando os dois posicionamentos, Caio Mário da Silva Pereira391 indica haver, 

na responsabilidade contratual, “dois objetos: de um lado, o equivalente à prestação devida 

(...); de outro lado, tem como finalidade reparar o mal que o inadimplemento causa ao 

credor” 392 . Termina o autor para indicar que, no primeiro caso, a responsabilidade 

contratual é diferente da extracontratual, mas, no segundo, a ela se assemelha. 

Faz sentido a posição adotada por Caio Mario da Silva Pereira. É inegável que a 

responsabilidade civil contratual tem dois diferentes componentes: a prestação contratual, 

que o credor pode ou não ter interesse em receber após a mora, e os danos causados pelo 

inadimplemento, seja ele total ou parcial.  

Com relação à prestação contratual, o dever de prestar nasce com o negócio 

jurídico existente, válido e eficaz, e não há razão para que um novo dever se estabeleça, 

caso este não seja cumprido. Daí que, com relação a essa parte do todo correspondente à 

indenização de dano decorrente de responsabilidade civil contratual, o posicionamento de 

                                                
388 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Especial. Tomo XXVI. Rio de Janeiro: Borsoi, 
1959, p. 12. 
389 DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. 3a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1954, pp. 145-146. 
390 Op. cit., p. 146. 
391 PEREIRA, Caio Mário da Silva, Responsabilidade Civil. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1991, p. 269. 
392 Idem. 
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Pontes de Miranda é correto – o dever é o mesmo que existe na celebração do contrato; o 

inadimplemento não cria um novo dever. A fonte desse dever é, no final das contas, o 

próprio contrato. 

Já no que concerne aos danos decorrentes do inadimplemento que estão além da 

prestação contratual, não basta a existência do contrato para que o dever de os ressarcir 

exista. Houve um novo fato – o inadimplemento – que se somou ao contrato para fazer 

surgir o dever de ressarcir esses danos experimentados pelo credor. Daí que, para esse 

caso, faz sentido a adoção do posicionamento defendido por José de Aguiar Dias, no 

sentido de que o inadimplemento faz surgir uma nova obrigação393 (um novo dever, mais 

propriamente dito). 

Aplicando essas conclusões à sujeição dos créditos à recuperação judicial e o 

conceito de crédito até aqui discutido (conforme artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005), 

chega-se a algumas conclusões: (i) estará integralmente sujeito à recuperação judicial o 

crédito decorrente de inadimplemento contratual ocorrido antes da data do pedido, pois, 

nesse caso, não há dúvida de que tanto a prestação contratual quanto o ressarcimento pelos 

danos decorrentes da mora, já eram deveres da parte nesta data; e (ii) se a contratação e o 

inadimplemento ocorrem depois do pedido de recuperação judicial, obviamente o crédito 

não estará sujeito ao concurso, já que inexistente na data do pedido. 

A questão mais complexa seria a sujeição de crédito em que o contrato tenha sido 

celebrado antes da distribuição da recuperação judicial, e o inadimplemento tenha se dado 

depois desse momento.  

Nesse caso, necessário retomar as discussões feitas no capítulo 3.1, acima, no 

sentido de que todas as obrigações de dar, fazer ou não fazer anteriores à data do pedido de 

recuperação judicial estão sujeitas ao concurso de credores, sendo que as condições 

contratuais avençadas entre as partes continuam vigentes, a não ser que o plano de 

recuperação judicial disponha de maneira diferente (artigo 49, § 2º, da Lei 11.101/2005). 

Ou seja, a empresa em recuperação judicial tem a faculdade de alterar seus deveres 

contratualmente assumidos por meio do plano de recuperação judicial (respeitada, quanto 

aos contratos bilaterais, a possibilidade de se valer da exceção de contrato não cumprido). 

Por essa razão, faria mais sentido que a devedora optasse por exercer seu direito de sujeitar 
                                                
393 Se a prestação, pela natureza da obrigação, não mais interessa ao credor, todo o valor devido o será a 
título de indenização por perdas e danos. 
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as obrigações contratuais ao plano de recuperação ao invés de simplesmente descumprir o 

contrato.  

Se, mesmo diante dessa possibilidade, a empresa devedora inadimplir, depois da 

data do pedido de recuperação judicial, dever contratual assumido antes da data do pedido, 

a solução para a sujeição do crédito deve passar pela diferenciação do que nele 

corresponde à indenização por danos decorrentes do inadimplemento ou da mora, e o que 

corresponde à prestação contratualmente assumida. Nesse caso, a parte da indenização 

relacionada à prestação contratual estará sujeita à recuperação judicial, porque decorrente 

de dever anterior ao pedido de recuperação judicial; a parte relacionada à indenização dos 

danos decorrentes do inadimplemento, entretanto, não estará sujeita ao concurso, dado que 

surgiu depois da data do pedido. 
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4 CONCLUSÃO. 

A grande inovação trazida pela Lei 11.101/2005 foi o procedimento de recuperação 

judicial, que permite a reestruturação de dívidas da empresa em crise, com manutenção da 

atividade produtiva. Mais do que favor legal, o racional que justifica a existência desse 

procedimento é o de que os bens da empresa valem mais quando organizados para a 

atividade produtiva do que liquidados separadamente.  

 É central, para permitir a superação da crise financeira pela qual passa a empresa, 

contudo, que o procedimento judicial criado permita a efetiva reestruturação de seu 

passivo, da forma mais ampla possível.  

Se a antiga concordata prevista no Decreto-lei 7.661/1945 permitia apenas a 

moratória para os créditos quirografários, a Lei 11.101/2005 previu outros meios de 

recuperação além do parcelamento de dívidas, e, quanto à abrangência dos créditos sujeitos 

à recuperação judicial, previu, em seu artigo 49, caput, como regra geral, que “estão 

sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que 

não vencidos”.  

O presente trabalho teve por objetivo definir o conceito de “crédito” de que trata o 

citado artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005, para analisar o momento do seu surgimento e, 

então, definir se determinadas relações jurídicas, em que o momento do surgimento do 

direito de crédito se protrai no tempo, estariam ou não sujeitas à recuperação judicial. – i.e. 

se o crédito em referidas relações existe ou não na data do pedido de recuperação judicial. 

O conceito de crédito que mais apropriado (i) à finalidade do procedimento de 

recuperação judicial; (ii) à interpretação sistemática da Lei 11.101/2005 e seu processo 

legislativo; (iii) à experiência internacional a respeito do tema; e (iv) à doutrina que se 

formou, desde a edição da Lei 11.101/2005, é aquele que define o direito de crédito como a 

contrapartida do dever, primeiro efeito jurídico do fato ou ato havido, independentemente 

de exigibilidade, liquidez ou direito de ação. 

É decorrência da adoção dessa definição o reconhecimento de que, como regra 

geral, no âmbito do direito contratual, o direito de crédito nasce com a celebração do 

contrato, ainda que a exigibilidade do crédito seja diferida, como nos casos de contratos 

sujeitos a termo, tal como discutido no capítulo 3.1. Enquadram-se nessa regra geral 
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inclusive os contratos em que a obrigação – dever exigível – é contingente ou o valor 

ilíquido, como as garantias fidejussórias ou os contratos de derivativos, tal como discutido 

nos capítulos 3.3 e 3.4 deste trabalho. 

Para que nasça o direito de crédito, contudo, necessário que o ato jurídico, do qual 

ele é efeito, seja existente, válido e eficaz. Assim, as causas que limitem a eficácia do 

negócio jurídico impedem o surgimento do direito de crédito.  

É o caso dos contratos sujeitos a condição, nos quais as partes, arbitrariamente, 

subordinam a eficácia do negócio jurídico a evento futuro e incerto, conforme discutido no 

capítulo 3.2. Nessa situação, o crédito nasce com o advento da condição quando esta é 

suspensiva. É o caso também dos contratos de duração, nos quais o tempo é essencial para 

o surgimento do crédito, como o contrato de aluguel ou contrato que preveja o pagamento 

de juros, por exemplo, conforme exposto no capítulo 3.1. 

No âmbito da responsabilidade civil extracontratual, o surgimento do direito de 

crédito dá-se na ocorrência do fato que gera o dano e que tem como efeito o dever de 

indenizar. São irrelevantes para o surgimento do crédito tanto a liquidação do dano quanto 

a eventual condenação judicial do devedor ao pagamento, como exposto no capítulo 3.5. 

Finalmente, no âmbito da responsabilidade civil contratual, conforme discutido no 

capítulo 3.6, o inadimplemento contratual não cria novo direito de crédito relacionado à 

obrigação objeto do contrato. O crédito que existia antes do inadimplemento é o mesmo 

que existe depois dele. Se o inadimplemento, contudo, gera o dever de ressarcir os danos 

causados para além da prestação contratual, a data relevante para o surgimento do crédito é 

o momento da ocorrência ou continuidade do inadimplemento, tal como ocorre na 

responsabilidade civil extracontratual.  
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