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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. 
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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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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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