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RESUMO 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dos planos de recuperação judicial e extrajudicial.  

 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

and extra-judicial recovery.  

  

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

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

 

  A partir da Lei 11.101/05 o instituto da concordata foi suprimido 

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

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

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

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

credores como descrito na norma do seu artigo 45.    

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

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

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

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

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

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

   Tal exigência gerou questionamentos quanto à natureza jurídica da 

recuperação extrajudicial.  

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

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

acordo entre todos.  

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

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

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

alguma medida, se assemelha aos negócios plurilaterais
2
.  

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

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

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

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

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

Lobo,
4
 teria a natureza de ato complexo. 

  Questão semelhante apresentava-se quando da vigência da 

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

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

contratual, a processual e a da obrigação legal.   

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

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

natureza processual como ato jurisdicional.  

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

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

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

entre ato negocial ou prestação jurisdicional
6
.   

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

  Apesar da recuperação judicial e extrajudicial representarem meios  

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

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

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

  A discordância por parte dos credores poderá ocorrer por vários 

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

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

por não se beneficiarem individualmente da situação
7
.  

 Para sanar esta possibilidade (do credor buscar a solução individual 

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

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

voluntariamente. 

  Porém, como apenas o devedor conhece a exata situação econômico-

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

podem surgir problemas em decorrência da sua imposição, posto abrigar interesses, por 

muitas vezes, heterogêneos.  

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

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

execução, já que contrato de execução continuada.  

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

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

financeira mundial.   

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

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

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

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

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

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

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

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

empresa? 

   Pela dificuldade em vislumbrar todos os riscos e perdas que poderão 

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

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

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

do plano?  

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

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

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

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

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

Assembléia torna-se imprevisível.  

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

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

credores da mesma classe com interesses heterogêneos. 

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

importante, permitindo analisar questões como maximização racional das necessidades dos 

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

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

   Vale lembrar ainda que o sistema da livre manifestação da vontade 

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

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

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

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

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

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

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

preponderância da maioria nas deliberações coletivas somente se legitima quando todas 

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

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

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

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

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

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

princípio informativo do processo falimentar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

de 1945), v. III. p. 266-267. 
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CONCLUSÃO 

 

   Por meio do trabalho buscou-se analisar a natureza jurídica dos 

plano de recuperação, e se estes plano de recuperação podem ser considerados contratos 

incompletos, no sentido dos economistas. 

   Após análise minunciosa da doutrina, chegou-se a conclusão de ser o 

plano de recuperação, na visão dos economistas, um contrato incompleto, por, entre outros 

requisitos, portar variáveis não previstas. 

   Diante desta característica de incompletude, o trabalho analisou as 

possibilidades de renegociação do plano de recuperação, bem como soluções que podem 

ser usadas para diminuir a margem de manobra de condutas estratégicas por parte dos 

envolvidos (devedor e credores). 

 Ressaltou que a racionalidade dos envolvidos no processo de 

recuperação de empresas é limitada, pois as partes não conhecem todas as alternativas, 

havendo incertezas quanto aos eventos externos e impossibilidade de se calcular todas as 

conseqüências possíveis no decorrer de sua execução, aumentando os custos de transação. 

  Analisou a necessidade de cooperação entre devedor e credores no 

desenvolvimento do plano de recuperação, ressaltando que as decisões tomadas pelas 

partes podem e devem se guiar pelos ideais de transparência e boa governança, tornando-se 

necessário formatar uma sistemática jurídica de controle que acomode o interesse de todos, 

podendo ser entendida como governança corporativa. 

   Do ponto de vista econômico, restou demonstrado que a 

manutenção de empresas inviáveis poderá gerar externalidades como o custo de redução da 

disponibilidade de capital para outros negócios e a fuga de investidores para mercados 

mais eficientes.  

  Quanto à teoria dos jogos, sua aplicação possibilita o 

desenvolvimento da capacidade de raciocinar estrategicamente, permitindo a análise das 
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estratégias adotadas pelos credores e pelo devedor, o entendimento da formação de grupos 

dentro das classes de credores e os motivos das decisões tomadas nas assembléias gerais.  

 Ligado ao princípio da boa-fé objetiva e por se aplicar aos contratos 

cuja execução se protai no tempo, o trabalho analisou a possibilidade de se aplicar a 

improvisão nos planos de recuperação. Embora não haja qualquer menção na doutrina ou 

lei quanto ao seu uso, a interpretação mais acertada parece ser na direção de sua aplicação. 

  Para solucionar alguns problemas de incompletude, o trabalho 

analisou algumas soluções possíveis: a boa-fé objetiva, a cláusula arbitral, a governança 

corporativa e a cláusula hardship.  

   Desta análise, restou concluído que a boa-fé objetiva deve ser 

aplicada dentro de uma razoabilidade. As partes devem agir de forma transparente e 

diligente, e o juiz interpretar as decisões emanadas da assembléia geral de credores de 

maneira razoável, sem interpretar os princípios da boa-fé ou da função social de forma 

ampla e irrestrita. 

  Com relação à cláusula de arbitragem, o plano de recuperação 

extrajudicial poderá utilizar-se do intrumento para dirimir controvérsias. Através da 

aplicação das boas práticas de governança corporativa nos planos de recuperação de 

empresa, as partes poderão se guiar com base em maiores informações. 

  Em relação à cláusula hardship, desde que demonstrado que o não 

cumprimento do plano de recuperação extrajudicial se deu por motivos extraordinários e 

que a empresa é viável e eficiente, é possível sua aplicação com o objetivo de resguardar 

os interesses econômicos e sociais de viabilização da atividade econômica.  

  O trabalho analisou as estratégias adotadas pelo devedor e credores e 

o papel do juiz na aplicação da lei através do instrumento do cram down, que demonstrou-

se insuficiente para superar todos os conflitos existentes.  

  Diante de sua insuficiência, os juízes devem buscar a interpretação 

das normas que regulam a recuperação judicial com o intuito de viabilizar a empresa 

eficiente, que cumpra com sua função social. Se a empresa demonstrar não ser viável, o 

juiz deverá buscar a satisfação dos credores.   
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  Por último, o trabalho analisou a natureza jurídica da recuperação 

judicial e extrajudicial, concluindo que ambas possuem características de contrato. A 

imposição da vontade da maioria sobre o da minoria e a intervenção do judiciário não 

foram suficientes para retirar dos planos está característica contratual. 

   Inclusive, a partir do momento que a recuperação é qualificada como 

negócio jurídico, torna-se possível submetê-la ao princípio da boa-fé e demais mecanismos 

ora analisados para suprimir eventuais conflitos e incompletudes que venham a surgir na 

execução do plano de recuperação da empresa em crise. 
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