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RESUMO 

 

Esta dissertação tem por objeto examinar as questões jurídicas relativas aos efeitos da re-

cuperação judicial na gestão da atividade empresarial do devedor, especificamente quanto 

às hipóteses de nomeação e as funções do gestor judicial. Isto porque, apesar de a recupe-

ração não ter como consequência direta o afastamento dos administradores e/ou do deve-

dor, eles poderão vir a ser destituídos na hipótese de ocorrência de uma das circunstâncias 

taxativamente descritas nos incisos do art. 64 da LREF. Neste caso, se se tratar dos admi-

nistradores, eles serão substituídos por novos, eleitos pelos sócios, obedecendo-se às regras 

fixadas no contrato (ou estatuto) social. Na hipótese, contudo, de afastamento do devedor, 

o art. 65 da LREF apenas dispõe que os credores elegerão o gestor judicial “que assumirá a 

administração das atividades do devedor”, sem estabelecer, com precisão, qual o preciso 

sentido do termo “devedor”, cuja melhor interpretação parece ser a própria sociedade em-

presária devedora. Em consequência, se se verificar a ocorrência de uma das circunstâncias 

descritas na LREF, afastada será a própria sociedade empresária devedora, na qual hipótese 

o gestor judicial, eleito pelos credores e nomeado pelo juiz, assumirá a gestão da atividade 

da empresa em dificuldade econômico-financeira, sem ingressar no quadro social. O gestor 

judicial não assume, entretanto, a condução do processo de recuperação judicial, nem a 

apresentação e a aprovação de eventuais alterações no plano de recuperação, funções essas 

que serão exercidas pela própria sociedade empresária devedora, devidamente presentada 

por seus órgãos de administração. Ao gestor judicial, por outro lado, são impostos os mes-

mos deveres exigidos do administrador de toda e qualquer sociedade, a saber, dever de 

diligência (praticar os atos de gestão segundo as modernas técnicas de administração de 

empresa), dever de lealdade (para com a requerente da recuperação judicial, e não para 

com os credores que elegeram o gestor judicial) e dever de obediência à lei. Violado qual-

quer um desses deveres, o gestor judicial responderá pessoalmente pelas obrigações assu-

midas. Caso contrário, se os deveres forem cumpridos, o gestor judicial não responderá 

pessoalmente pelos atos praticados na condução dos negócios, ainda que a devedora venha 

a ter sua recuperação judicial convolada em falência. 

 

Palavras-chave: Recuperação Judicial; Sociedade Empresária; Gestor Judicial. 

 



ABSTRACT 

 

The purpose of this essay is to analyze legal issues related to the effects of reorganization 

over management activity. Notwithstanding such reorganization does not result directly in 

taking managers and/or debtor off, they may be removed in the event of any of the circum-

stances clearly described in subsections of section 64 of LREF [Brazilian Law for Compa-

nies' Reorganization and Bankruptcy] takes place. In this case, if taking into account the 

managers, they shall be replaced by new ones, elected by the partners, subject to rules set 

forth in Articles of Association (or By-laws). In the event, however, of removal of debtor, 

section 65 of LREF provides for only that the creditors shall elect a trustee, who shall take 

the management of activities of the debtor, without accurately providing for the exact 

meaning of the word “debtor”. The interpretation of the word “debtor” seems to be the 

debtor business company itself. As a consequence, if it is verified the occurrence of one of 

the circumstances set forth in LREF, the debtor business company itself shall be removed, 

event in which the trustee, elected by the creditors and appointed by judge, shall take the 

management of the activity of the company in financial and economic crisis, without tak-

ing part in ownership structure. Trustee will not direct, however, the conduction of court-

supervised reorganization proceeding, or the presentation and approval of eventual changes 

in reorganization plan, which duties shall be exercised by the debtor business company 

itself, duly represented by its managing boards. The same duties required from the manag-

er of any and all company are imposed to the trustee: diligence, loyalty and duty of com-

pliance with the law. If any of such duties are infringed, the trustee shall be personally lia-

ble for obligations taken. Otherwise, if the duties are accomplished, the trustee will not be 

personally liable for the acts performed while directing business, even if the debt has its 

reorganization converted into bankruptcy. 

 

Keywords: Reorganization; Business Company; Trustee. 
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11 

 

CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO 

 

 

 A Lei nº 11.101, de 9.2.2005 (conhecida como Lei de Recuperação de Empre-

sas e Falências – LREF), promulgada após tramitação por mais de dez anos no Congresso 

Nacional (MORI, 2005, p. 27), dispõe, em seu art. 1º, que seu objeto é disciplinar “a recu-

peração judicial, a recuperação extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade em-

presária, doravante referidos simplesmente como devedor.”  

 

 O art. 2º, por sua vez, acrescenta que não são objeto da LREF as empresas pú-

blicas, as sociedades de economia mista, as instituições financeiras públicas ou privadas, as 

cooperativas de crédito, os consórcios, as entidades de previdência complementar, as soci-

edades operadoras de plano de assistência à saúde, as sociedades seguradoras e “outras 

entidades legalmente equiparadas às anteriores”. 

 

 Da conjugação dessas duas normas da Lei nº 11.101/2005 decorre que, com 

exceção das entidades expressamente referidas nos incisos do art. 2º, para os efeitos da 

LREF entende-se por devedor1 – e consequentemente sujeito à recuperação judicial, à re-

cuperação extrajudicial e à falência – tanto o empresário individual quanto a sociedade 

empresária. 

 

 O empresário individual a que se refere o artigo 1º da LREF é a pessoa natural 

que preencha os requisitos dos arts. 966 e 967 do Código Civil, ou seja, a pessoa física que, 

cumulativamente, (a) “exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a 

produção ou circulação de bens ou de serviços”, (b) esteja regularmente inscrita como em-

presário no Registro Público de Empresas Mercantis, e (c) não exerça “profissão intelectu-

al, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou cola-

boradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa.” 

 

 A sociedade empresária que integra a definição de “devedor” do art. 1º da 

LREF, por sua vez, é aquela que, com exceção das entidades discriminadas no art. 2º da 

mesma lei, (i) constituiu-se sob a forma de sociedade por ações nos termos da Lei nº 

                                       
1 O conceito de “devedor” será reexaminado no capítulo III da dissertação. 
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6.404/1976 (art. 982 do Código Civil, parágrafo único)2, ou (ii) que “tem por objeto o 

exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro (art. 967)” (art. 982 do Có-

digo Civil)3, com exceção da cooperativa (art. 982 do Código Civil, parágrafo único). 

 

 Desse modo, considera-se empresária a sociedade por ações, qualquer que seja 

seu objeto social, e a sociedade que exerce atividade econômica organizada para a produ-

ção ou circulação de bens ou de serviços. Neste último caso, dispõe o art. 983 do Código 

Civil, “a sociedade empresária deve constituir-se segundo um dos tipos regulados nos arts. 

1.039 a 1.092” do próprio Código Civil, ou seja, ela poderá se constituir sob a forma de 

sociedade em nome coletivo (art. 1.039 a 1.044 do Código Civil), sociedade em comandita 

simples (art. 1.045 a 1.051 do Código Civil), sociedade limitada (art. 1.052 a 1.087 do Có-

digo Civil) e a sociedade em comandita por ações (art. 1.090 a 1.092 do Código Civil). 

 

 Qualquer que seja o tipo societário escolhido (em nome coletivo, em comandita 

simples, limitada, por ações e em comandita por ações), desde que seja empresária, a soci-

edade está subordinada à LREF e, consequentemente, poderá se valer da recuperação judi-

cial e da recuperação extrajudicial para se soerguer na hipótese de eventual crise econômi-

co-financeira, mas estará sujeita à falência.  

 

 Acrescente-se que embora o art. 1º da LREF faça expressa referência apenas ao 

empresário e à sociedade empresária, também está sujeita à recuperação (judicial e extra-

judicial) e à falência a empresa individual de responsabilidade limitada, conhecida por EI-

RELI, introduzida no ordenamento jurídico nacional pela Lei nº 12.441, de 11 de julho de 

2011, que entrou em vigor no dia 10 de janeiro de 20124. 

                                       
2 “Art. 982. (...) Parágrafo único. Independentemente de seu objeto, considera-se empresária a sociedade por 
ações; e, simples, a cooperativa”. 

3 “Art. 982. Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício 
de atividade própria de empresário sujeito a registro (art. 967); e simples, as demais”. 

4 Em obra específica a respeito da empresa individual de responsabilidade limitada, ABRÃO (2012, p. 80) 
destaca que “ambientando permitir a preservação do negócio, do emprego, e atender a função social da em-
presa, a Lei nº 11.101/2005 edificou caminho sólido e muito propício para defendermos a tese da reorganiza-
ção societária. No entanto, de maneira franciscana e muito tímida, coube ao legislador distinguir empresas 
maiores daquelas menores e, a partir daí, conferir, no art. 70, e seguintes, o procedimento de recuperação de 
empresas de menor porte. A questão que se coloca é no sentido de se saber se o empresário individual pode-
ria, diante dos problemas do próprio negócio, valer-se da recuperação judicial ou daquela de natureza extra-
judicial e, portanto, contratual. Dotado de personalidade jurídica e regularmente constituído, obedecido capi-
tal não inferior a 100 salários-mínimos, em tese, haveria perspectiva de se socorrer da recuperação judicial, 
porém, com certas limitações e algumas imperfeições.” 
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 Sujeitos passivos da LREF, assim, são o empresário individual, a sociedade por 

ações (que sempre é empresária), a sociedade empresária em nome coletivo, a sociedade 

empresária em comandita simples, a sociedade empresária limitada, a sociedade empresá-

ria em comandita por ações e a empresa individual de responsabilidade limitada. 

 

 Como, porém, os empresários individuais não exploram atividades econômicas 

relevantes5 (COELHO, 2008, p. 18), e as sociedades empresárias em nome coletivo, em 

comandita simples e em comandita por ações não são muito utilizados atualmente6, nesta 

dissertação o exame do gestor judicial (fundamentalmente quanto às hipóteses de sua no-

meação, funções, deveres, responsabilidades e remuneração) não terá por objeto as hipóte-

ses nas quais a recuperação judicial tem por devedor um desses sujeitos passivos. 

 

 De igual modo, não se analisará nesta dissertação a recuperação judicial reque-

rida por empresa limitada de responsabilidade limitada, pois apesar de sua recente introdu-

ção no sistema jurídico justificar o exame do cabimento ou não da nomeação de gestor 

judicial nesse processo de recuperação judicial, ABRÃO (2012, p. 81) assinala que  

 

o empresário individual, sujeitando-se à recuperação, veria, em primeiro 
lugar, que apenas os credores quirografários ficariam subordinados ao 
processamento e deferimento do pedido, cujo prazo de cumprimento seria 
de três anos e o juros de 12% ao ano. A ferramenta judicial não é verda-

                                       
5 Além de não exercerem atividades econômicas relevantes, AYOUB e CAVALLI (2013, p. 26) destacam 
que “a qualificação de empresário decorrente da caracterização do elemento de empresa é fonte de grande 
insegurança jurídica, pois é um critério ex post de qualificação de empresário. Assim, se um dentista exerce 
sua profissão, ele se registrará no Conselho de Odontologia e se submeterá ao estatuto profissional próprio. 
No entanto, se ele organizar uma grande quantidade de fatores de produção – quantidade esta que a lei não 
declinou em seu texto -, ele será qualificado como empresário e se sujeitará ao estatuto do empresário. Com 
efeito, uma vez qualificado como empresário, sua falência poderá ser decretada e, decretada sua falência, 
deverá o profissional apresentar sua escrituração regularmente lavrada, o que envolve a autenticação de seus 
livros na Junta Comercial. Como o malfadado dentista jamais pensou que fosse empresário, seus livros não 
estão autenticados na Junta Comercial, o que abre as portas para a caracterização de crime falimentar. Pelas 
consequências da caracterização ex post do empresário, já se vê o quão pernicioso é o critério do elemento de 
empresa (...) No que respeita à recuperação judicial de empresas, o sujeito qualificado como empresário em 
razão da caracterização de elemento de empresa não se legitimará a postulá-la, não por não ser qualificado 
como empresário, mas por lhe faltarem os demais requisitos de legitimação à postulação da recuperação 
judicial, como ocorre, por exemplo, com os produtores rurais.” 

6 Segundo informação constante no sítio mantido na internet pelo Departamento Nacional de Registro do 
Comércio (www.dnrc.gov.br), consultado em 10.07.2013, no período compreendido entre os anos de 1985 e 
2005 foram constituídas 8.915.890 empresas, sendo 4.569.288 “firmas” individuais (o que corresponde a 
51,25%), 4.300.257 sociedades limitadas (ou 48,23% do total), 20.080 sociedades por ações (equivalente a 
0,23%) e 21.731 cooperativas (correspondente a 0,24%), sendo que as 4.534 empresas remanescentes (ou 
0,05% do total) adotaram os demais tipos societários. 
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deiro estímulo para que o empresário individual tome a iniciativa da re-
cuperação, mais ainda quando enfrenta os custos do processo e a eterni-
zação do feito, com a sequência de recursos e a inerente possibilidade de 
quebra. 

 

 Em outras palavras, como esclarece PENTEADO (2007, p. 58), a nova legisla-

ção “situa-se distante do Brasil real”, pois com exceção do regime especial facultado às 

microempresas e empresas de pequeno porte (arts. 70 a 72 da LREF), estabeleceu regime 

único “extremamente sofisticado (...) cuja operacionalização será extremamente dificulto-

sa”, pois não se pode esperar que em um país onde apenas 0,23% das empresas têm seu 

capital dividido em ações, “saiba ou tenha experiência em lidar com Assembleias-Gerais, 

ou como regime dualista de administração, neste figurando órgão colegiado facultativo (o 

Comitê de Credores), e também um órgão executivo, profissionalizado (art. 21).” 

 

 Daí que, em virtude da relevância para a economia brasileiras, as sociedades 

empresariais limitadas e as sociedades por ações é que se valem, com maior frequência, da 

recuperação (judicial e extrajudicial), motivo pelo qual o objeto desta dissertação limita-se 

ao exame das hipóteses de nomeação, as funções, os deveres, as responsabilidades e a re-

muneração do gestor judicial nos casos em que o devedor é pessoa jurídica constituída sob 

a forma limitada e por ações. 

 

 Independentemente, porém, de tratar-se de empresário individual, de sociedade 

empresária ou de empresa limitada de responsabilidade limitada, o pedido de recuperação 

judicial, e sua concessão, não importam no afastamento do devedor nem na destituição de 

seus administradores, os quais permanecem na condução da atividade empresarial, como 

expressamente dispõe a parte inicial do art. 64 da LREF: “durante o procedimento de recu-

peração judicial, o devedor ou seus administradores serão mantidos na condução da ativi-

dade empresarial, sob fiscalização do Comitê, se houver, e do administrador judicial.” 

 

 Discorrendo a respeito dos efeitos da recuperação judicial, VERÇOSA (2006a, 

p. 30) destaca a ocorrência de algumas modificações estruturais na sociedade devedora, 

destacando-se: 

 

(a) o controlador permanece com a titularidade das ações ou quotas que 
lhe outorgam o status correspondente, mas agora sujeito a um novo regi-
me de atuação; (b) permanecem em funcionamento os órgãos normais da 
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sociedade até então existentes (Conselho de Administração – se for o ca-
so -, Diretoria, Conselho Fiscal e conselhos estatutários); (c) são instituí-
dos dois novos órgãos obrigatórios que funcionarão durante todo o pro-
cesso de recuperação judicial, quais sejam o Administrador Judicial e a 
Assembleia de Credores7 (arts. 21 e 35); (d) são eventualmente instituídos 
dois novos órgãos não obrigatórios para o mesmo período, o Comitê de 
Credores e o Gestor Judicial (arts. 26, 64 e 65). 

 

 Mas embora “os órgãos normais” permaneçam em funcionamento, a parte final 

do referido art. 64 da LREF estabelece hipóteses nas quais o administrador do devedor, 

eleito pelos sócios nos termos fixados no contrato ou no estatuto social, é afastado da con-

dução da atividade empresarial, casos em que “será substituído na forma prevista nos atos 

constitutivos do devedor ou do plano de recuperação judicial”. 

 

 E o art. 65 da LREF, por sua vez, dispõe que, “quando do afastamento de de-

vedor, nas hipóteses previstas no art. 64 desta Lei, o juiz convocará a Assembleia-Geral de 

Credores para deliberar sobre o nome do gestor judicial que assumirá a administração das 

atividades do devedor, aplicando-se-lhe, no que couber, todas as normas sobre deveres, 

impedimentos e remuneração do administrador judicial.” 

 

 Desses dispositivos da LREF decorre que, verificada a ocorrência de uma das 

situações previstas nos incisos do art. 64, a consequência é o afastamento do devedor ou 

seus administradores, não a decretação da falência, pois se “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 interes-

ses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o es-

tímulo à atividade econômica” (art. 47, LREF), efetivamente não há razão para decretar-se 

a falência de um devedor em crise, mas economicamente viável, apenas porque seus sócios 

ou administradores efetuaram “gastos pessoais manifestamente excessivos em relação à 

sua situação patrimonial” (art. 64, IV, “a”, LREF). 

 

 Daí que a LREF separou a sorte da empresa da do empresário ou seus adminis-

tradores: enquanto na revogada Lei de Falências (Decreto-lei nº 7.661, de 21.06.1945), por 

                                       
7 De modo diverso FRANÇA (2007, p. 189) afirma que a assembleia geral é um órgão de funcionamento 
facultativo, porque na recuperação judicial, se nenhum credor se opuser ao plano apresentado pelo devedor, é 
possível que a assembleia geral de credores jamais seja convocada. 
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exemplo, a condenação de um único administrador pela prática de crime falimentar impor-

tava na convolação da concordata preventiva em falência (art. 150, inc. VII) e impedia a 

concessão de concordata suspensiva (art. 111), ainda que a empresa fosse economicamente 

viável, na LREF se houver indícios veementes da prática de crime falimentar, o adminis-

trador ou o devedor será destituído e substituído, respectivamente, na forma ajustada no 

contrato ou estatuto social (art. 64, inc. I e parágrafo único), ou pelo gestor judicial (art. 

65), não se convolando a recuperação judicial em falência. 

 

 A Lei nº 11.101, de 9.2.2005, assim, contém dispositivos cuja incidência pode 

importar em alterações na condução da atividade empresarial, tais como (a) a destituição 

dos administradores e sua substituição por outros nomeados na forma prevista nos atos 

constitutivos da sociedade ou no plano de recuperação judicial (art. 64, parágrafo único), 

ou (b) no afastamento do devedor e consequente nomeação de gestor judicial, eleito em 

assembleia geral de credores (art. 65). 

 

 Dessas normas decorrem questões jurídicas que serão examinadas nesta disser-

tação, sem a pretensão de apresentar respostas definitivas, mas apenas fomentar o debate 

acadêmico, contribuindo para o estudo dos direitos societário e falimentar. 

 

 Para tanto, a título introdutório (Capítulo I) faz-se necessário expor aspectos 

gerais da evolução histórica da legislação falimentar no Brasil, especificamente em relação 

à administração do devedor. 

 

 O Capítulo II do trabalho, por sua vez, abordará notas introdutórias à adminis-

tração do devedor na legislação falimentar estrangeira, de modo a examinar, ainda que su-

perficialmente, seu tratamento em sistemas jurídicos do common law e de legislações de 

tradição romano-germânica. 

 

 Em seguida, o Capítulo III do trabalho versará considerações gerais a respeito 

da administração do devedor na LREF, onde se examinará que a nomeação do gestor judi-

cial em substituição ao devedor é exceção, pois, como é da tradição do direito positivo 

brasileiro, o devedor e seus administradores são, em regra, mantidos na condução da ativi-

dade empresarial. 
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 Já no Capítulo IV, a dissertação abordará os pressupostos e os procedimentos 

para a nomeação do gestor judicial, ou seja, serão examinadas as hipóteses de destituição 

do administrador e de afastamento do devedor, bem como os procedimentos para a eleição 

do gestor judicial pelos credores reunidos em assembleia geral e a subsequente nomeação 

pelo juiz. 

 

 O Capítulo V, por seu turno, examinará as funções exercidas pelo gestor judi-

cial, analisando as hipóteses de sua substituição provisória pelo administrador judicial, 

bem como seus deveres, responsabilidades e remuneração. Neste capítulo também se refe-

rirá a responsabilidade dos credores na hipótese de eleição do gestor judicial. 

 

 Acrescente-se, por fim, que tanto o título da dissertação quanto a ordem de 

exposição e o alcance do objeto do estudo foram definidos em função das observações, 

considerações, sugestões e contribuições recebidas dos membros que integraram a banca 

de qualificação que examinou o projeto de dissertação8. 

 

1. Evolução histórica da administração do devedor na legislação falimentar 

brasileira 

 

 Após a independência do Brasil, por força da Lei de 20 de outubro de 1823, a 

legislação de Portugal continuou tendo eficácia no Brasil, até que novas leis viessem a ser 

editadas9, anotando REQUIÃO (1975, p. 18) que 

 

essa lei mandou observar a Lei da Boa Razão, isto é, o Alvará de 18 de 
agosto de 1769, segundo o qual deviam ser aplicadas subsidiariamente as 
leis das nações civilizadas. Deu-se, por isso, larga preferência à aplicação 
do Código Comercial napoleônico, de 1807. Disso decorreu a profunda 
influência do direito francês na evolução do nosso direito, inclusive em 
matéria falimentar. 

                                       
8 A banca de qualificação foi constituída pelos ilustres Professores Mauro Rodrigues Penteado, Eduardo 
Secchi Munhoz e Rodrigo Octávio Broglia Mendes, a quem se rendem sinceras homenagens e agradecimen-
tos. 

9 Art. 1º. As Ordenações, Leis, Regimentos, Alvarás, Decretos, e Resoluções promulgadas pelos Reis de 
Portugal, e pelas quaes o Brazil se governava até o dia 25 de Abril de 1821, em que Sua Magestade 
Fidelissima, actual Rei de Portugal, e Algarves, se ausentou desta Côrte; e todas as que foram promulgadas 
daquella data em diante pelo Senhor D. Pedro de Alcantara, como Regente do Brazil, em quanto Reino, e 
como Imperador Constitucional delle, desde que se erigiu em Imperio, ficam em inteiro vigor na parte, em 
que não tiverem sido revogadas, para por ellas se regularem os negocios do interior deste Imperio, emquanto 
se não organizar um novo Codigo, ou não forem especialmente alterada. 
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1.1. O Código Comercial de 1850 

 

 A deficiência na legislação e a facilidade das quebras, porém, contribuíram 

para a edição do Código Comercial de 1850 (MENDONÇA, 1916, p. 59), que regulou o 

processo falimentar em sua terceira parte (arts. 797 a 906), onde não se previu qualquer 

procedimento que pudesse ser empregado para evitar a decretação de falência do devedor 

que, no exercício regular de sua atividade, viesse a enfrentar dificuldades financeiras.  

 

 O Código Comercial estabeleceu apenas a possibilidade de o devedor obter 

moratória, por prazo não superior a três anos (art. 901), caso comprovasse, nos termos do 

artigo 898, “que a sua impossibilidade de satisfazer de pronto as obrigações contraídas 

procede de acidentes extraordinários imprevistos, ou de força maior (art. 799)”, moratória 

essa cujo efeito era “suspender toda e qualquer execução, e sustar a obrigação do pagamen-

to das dívidas puramente pessoais do indiciado: mas a moratória não suspende o andamen-

to ordinário dos litígios intentados ou que de novo se intentem; salvo quanto à sua execu-

ção” (art. 903). 

 

 Estabeleceu ainda o Código Comercial que a falência decretada poderia ser 

suspensa por concordata, cuja concessão dependia da apresentação de projeto pelo falido, 

sua aprovação pelos credores em reunião e homologação judicial (arts. 842, 846 e 850). 

 

 Daí que, no regime do Código Comercial, o devedor poderia valer-se da mora-

tória apenas se a impossibilidade de cumprir suas obrigações decorresse de acidentes ex-

traordinários ou de força maior, bem como poderia obter a suspensão da falência se, após a 

instrução do processo falimentar, apresentasse projeto de concordata e esse projeto fosse 

aprovado pelos credores e homologado pelo juiz.  

 

 Salienta NEGRÃO (2010, p. 23), ainda, que  

 

em 6 de maio de 1882 é promulgado o Decreto n. 3.065, que acrescentou 
aos meios recuperatórios a concordata por abandono. Consistia o novo 
instituto na cessão de todo ou de parte do ativo do falido a favor dos cre-
dores. Essa modalidade de origem francesa (lei de 17 de junho de 1856) 
surgiu, no direito pátrio, no projeto de reforma da Parte Terceira do Có-
digo Comercial, da lavra do então Ministro da Justiça Joaquim Nabuco e 
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que foi apresentado em 1º de julho de 1866, na Câmara dos Deputados. 
Com apenas seis artigos, o novo diploma legal alterou as condições para a 
concessão da concordata, reduzindo o quorum de instalação para a maio-
ria que representasse dois terços de todos os créditos e o quorum de deli-
beração para maioria desses credores (art. 1º do decreto n. 3.065, de 
1882). 

 

 Nestes dois casos (moratória e concordata suspensiva) o devedor continuava 

sendo administrado pelas pessoas indicadas em seus atos sociais, tanto que o art. 826 do 

Código Comercial dispunha que o falido ficava proibido de administrar e dispor de seus 

bens, acrescentando o art. 854, porém, que, concedida a concordata, todos os bens arreca-

dados deveriam ser restituídos ao devedor. Isso não obstante, nas duas hipóteses o devedor 

não podia “atear, nem gravar de maneira alguma seus bens de raiz, móveis ou semoventes, 

sem assistência ou autorização dos credores fiscais” (art. 904), sob pena de revogação da 

moratória (com a consequente declaração da falência – art. 902) ou rescisão da concordata 

(art. 849). 

 

1.2. O Decreto nº 917, de 24.10.1890 

 

 Após a Proclamação da República, o Governo Provisório da República dos 

Estados Unidos do Brazil editou o Decreto nº 917, de 24.10.1890, que revogou integral-

mente a Parte III do Código Comercial de 1850, que regulava o processo falimentar. Esta 

nova legislação estabeleceu, como meios de o devedor em dificuldade financeira evitar a 

decretação de sua falência, a moratória, o acordo com credores (ou concordata extrajudici-

al) e a cessão de bens10. 

 

 No regime do Decreto nº 917/1890, o devedor poderia requerer ao juiz a con-

cessão de moratória, por prazo não superior a um ano (art. 112)11, apenas se comprovasse 

que a impossibilidade de cumprimento de suas obrigações decorria de acidentes extraordi-

nários, imprevistos ou força maior, e que seu patrimônio era suficiente para pagar todos os 

                                       
10 Art. 12. Não será declarada a fallencia, mas ficará suspensa, definitiva ou provisoriamente, si o commerci-
ante, sua viúva ou seus herdeiros: a) antes do protesto por falta de pagamento de alguma obrigação mercantil 
requerer moratória; b) tiver feito com os credores algum accordo ou concordata extrajudicial pela forma 
indicada neste decreto; c) dentro de dois dias depois da interposição do protesto, requerer a convocação dos 
credores para fazer-lhes cessão de bens, pela forma indicada neste decreto. 

11 A moratória podia ser prorrogada uma única vez, por prazo não superior a um ano, desde que o devedor 
houvesse pago, no período original da moratória, ao menos 50% do valor principal dos débitos a ela sujeitos 
(art. 119). 
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seus débitos, inclusive os juros, desde que lhe fosse concedida dilação do prazo original-

mente contratado (art. 107)12. 

 

 A concordata extrajudicial, por sua vez, consistia em acordo celebrado entre o 

devedor e credores representando ao menos 3/4 (três quartos) do passivo, acordo esse que, 

homologado judicialmente, obrigava todos os credores quirografários e obstava a declara-

ção da falência, exceto (a) por dívidas posteriores à concordata ou (b) se o devedor des-

cumprisse o acordo (arts. 12013 e 12814). 

 

 A cessão de bens, por fim, era o modo de evitar a declaração da falência por 

meio da qual o devedor, no prazo de até 48 horas após seu primeiro protesto, requeria judi-

cialmente a dação da totalidade de seus bens aos credores, exonerando-o de quaisquer res-

ponsabilidades (art. 131). Embora evitasse a decretação da falência, como o patrimônio do 

devedor era integralmente empregado para pagar as dívidas e o eventual saldo era transfe-

rido aos credores (art. 137, § 2º), a cessão dos bens não possibilitava a superação da crise 

econômico-financeira do devedor. Tratava-se, assim, apenas de meio de liquidação do pas-

sivo.  

 

 Daí que, apenas a moratória e a concordata extrajudicial permitiam o soergui-

mento do devedor em crise. E, para tanto, nestes dois casos seus administradores eram 

mantidos no exercício de seus cargos, mas a prática de certos atos dependia de autorização 

                                       
12 Art. 107. O commerciante, cuja firma estiver inscripta no registro, antes de protesto por falta de pagamento 
de alguma obrigação mercantil liquida e certa e em condições de autorizar a declaração de fallencia, 
provando que está na impossibilidade de satisfazer de prompto suas obrigações por accidentes 
extraordinarios, imprevistos ou de força maior e que não se acha em estado de insolvencia, tendo fundos 
bastantes para pagar a todos os credores de principal e juros mediante alguma espera, poderá requerer ao juiz 
commercial, com jurisdicção na séde do seu principal estabelecimento, a concessão de moratoria. 

13 Art. 120. O devedor, com firma inscripta no registro do commercio, que antes de protesto por falta de 
pagamento de obrigação commercial liquida e certa, tiver feito extrajudicialmente algum accordo ou 
concordata com os credores representando pelo menos 3/4 da totalidade do passivo, deverá requerer sem 
demora a homologação pelo juiz commercial com jurisdição na séde de seu principal estabelecimento e, 
obtida ella, não poderá ser declarado fallido. 

14 Art. 128. A homologação da concordata produzirá o effeito de obrigar a todos os credores chirographarios, 
e obstará á declaração de fallencia, salvo por falta de pagamento de divida contrahida depois della, ou si não 
for cumprido o accordo. 
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da comissão fiscal, no caso da moratória15, ou do juiz, se se tratasse de acordo com os cre-

dores16. 

 

 Acrescente-se ainda que a falência decretada poderia ser suspensa por concor-

data (a) por abandono, consistente “na adjudicação de todos os bens presentes da massa ou 

de parte delles aos credores para solução do passivo e importará completa desoneração do 

devedor, que ficará livre dos effeitos commerciaes, civis e criminaes da fallencia” (art. 43), 

ou (b) por pagamento, hipótese na qual o devedor era mantido na posse da massa pelo 

tempo acordado para o pagamento do passivo (art. 44), sendo que durante este período, 

para efeito de apuração de sua responsabilidade no caso de descumprimento da concordata, 

o falido era “considerado depositário dos bens da massa, com poderes de disposição e ad-

ministração” (art. 44, § 2º).  

 

1.3. A Lei nº 859, de 16.8.1902 

 

 O Decreto nº 917, de 24.10.1890, foi revogado pela Lei nº 859, de 16.8.1902, 

publicada na edição do Diário Oficial de 22.8.1902, nova legislação essa que sofreu muitas 

críticas, em especial quanto à exigência (art. 1617) de o síndico ser nomeado pelo juiz a 

                                       
15 Art. 117. O devedor que obtiver moratoria não poderá alhear bens immoveis, hypothecal-os ou dal-os em 
antichrese, nem garantir dividas com penhores ou caução sem autorização da commissão fiscal, com recurso 
por petição para o juiz. 

16 Art. 129. Durante o processo da homologação, não poderá o devedor alienar ou hypothecar seus bens, nem 
contrahir novas obrigações sem autorização do juiz, que procederá ás informações necessarias. 

17 Art. 16. O juiz nomeará, além do syndico provisorio, uma commissão fiscal composta de dous credores, 
tirados aquelle e esta de duas listas organisadas na fórma em seguida declarada: § 1º De dous em dous annos, 
no mez de dezembro, as Juntas Commerciaes, onde as houver, organisarão uma lista de commerciantes do 
logar, e a remetterão ao juiz do commercio, para servirem os alistados como syndicos nas fallencias que 
occurrerem nos dous annos seguintes: a) nos logares onde não houver Junta Commercial será a lista formada 
pelos commerciantes maiores contribuintes, em numero, pelo menos, de dez, convocados pelo juiz á vista da 
certidão da repartição fiscal federal para, em dia e logar determinados, se reunirem para este fim, sob sua 
presidencia; b) o numero dos nomes da lista será: de 40 na Capital Federal; de 16 nas cidades de Belém, S. 
Luiz, Fortaleza, Recife, Bahia, S. Paulo e Porto Alegre; de 10 nas outras capitaes e nas cidades de 20.000 
habitantes, segundo o ultimo recenseamento concluido e publicado; de 4 a 8 nos mais termos, segundo o seu 
movimento commercial; c) a designação será feita por qualquer numero do commerciantes que compareçam, 
e, nenhum comparecendo, a fará o juiz. Serão tambem designados pelo juiz os quatro a oito nomes, nos 
termos a que se refere a disposição antecedente; d) a lista será alterada de metade biennalmente, publicada 
pela imprensa e registrada depois de organisada por ordem numerica; e na mesma ordem cada um será 
nomeado e obrigado a servir, sob multa de 200$ a 1:000$, salvo motivo attendivel, á apreciação do juiz; e) a 
designação recahirá em commerciantes de fama illibada, notoriamente abonados e que conheçam os 
negocios. § 2º O fallido será obrigado a apresentar em juizo, dentro de 24 horas, sob pena de prisão por 30 
dias, a lista de seus 10 maiores credores. Dentre estes dez maiores credores nomeará o juiz a commissão 
fiscal. Findas as 24 horas, que correrão do resumo da sentença á porta do fallido, si a lista de credores não 
estiver em cartorio, o escrivão lavrará certidão nos autos, e, independente de qualquer consulta ao juiz, de 
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partir de relação elaborada pelas Juntas Comerciais, exigência essa que teve efeito funesto 

(MENDONÇA, 1916, p. 83)18. 

 

 Entendendo que a Lei nº 859, de 16.8.1902, necessitava regulamentação, foi 

editado o Decreto nº 4.855, de 2.6.1903, publicado no Diário Oficial de 3.6.1903 e republi-

cado, em virtude de incorreções na primeira publicação, na edição de 7.6.1903, mas, “com 

surpresa geral, nesse mesmo Diário, publicou-se de novo a lei n. 859, de 16 de agosto de 

1902, com o texto divergente em muitos pontos da mesma lei havia mais de nove mezes 

devidamente publicada e em execução” (MENDONÇA, 1916, p. 87)19. 

 

                                                                                                                    

qualquer recurso intentado pelo fallido, passará contra este mandado de prisão que, assignado pelo juiz, será 
cumprido incontinenti. Na falta da lista dos credores serão nomeados para a commissão fiscal o credor que 
houver requerido a fallencia e outro credor por este indicado. § 3º Não poderá ser nomeado syndico ou 
membro da commissão fiscal parente do fallido até o 4º gráo civil. 

18 Segundo REQUIÃO (1975, p. 20), “um dos pontos graves da reforma, no qual se depositavam grandes 
esperanças, pois visava impedir os conluios entre credores e devedor, era a nomeação dos administradores da 
massa falida, isto é, dos síndicos. Passavam eles a ser escolhidos fora dos quadros da falência, dentre os no-
mes de uma lista organizada pelas Juntas Comerciais. Os quarenta inscritos nesta lista, no Distrito Federal, 
dadas as suas sinuosas atividades, logo foram alcunhados, pela verve carioca, de ‘Ali Babá e os quarenta 
ladrões’...” 

19 A título exemplificativo pode ser citado o art. 11 da Lei nº 859, de 16.8.1902, que em uma das versões 
publicada dispunha que “antes da sentença de declaração da fallencia, emquanto se proceder ás diligencias 
preliminares, poderá o Juiz, ex-officio ou a requerimento do justificante, decretar o sequestro dos livros, cor-
respondencia, titulos e bens do devedor, para salvaguarda do activo, nos casos do art. 1º, § 1º” (“Art. 1º O 
commerciante, sob firma individual ou social, que sem relevante razão de direito deixa de pagar no venci-
mento qualquer obrigação mercantil liquida e certa (art. 2º), entende-se fallido, qualquer que seja o estado de 
seus negocios. § 1º Caracteriza-se tambem o estado de fallencia, embora não haja falta de pagamentos, si o 
devedor: a) realizar pagamentos usando de meios ruinosos e fraudulentos; b) transferir ou ceder bens a uma 
ou mais pessoas, credoras ou não, com obrigação de solver dividas vencidas e não pagas; c) occultar-se, 
ausentar-se furtivamente, mudar de domicilio sem sciencia dos credores, ou tentar fazel-o, revelado esse 
proposito por actos inequivocos; d) alienar, sem sciencia dos credores, os bens que possue, fazendo doações, 
contrahindo dividas extraordinarias ou simuladas pondo os bens em nome de terceiros ou commettendo al-
gum outro artificio fraudulento; e) alienar os bens immoveis, hypothecal-os, dal-os em antichrese, ou em 
penhor os moveis, sem ficar com algum ou alguns equivalentes ás dividas, livres e desembargados ou tentar 
praticar taes actos, revelado esse proposito por actos inequivocos; f) fechar ou abandonar o estabelecimento, 
desviar todo ou parte do activo; g) occultar bens e moveis da casa; h) proceder dolosamente a liquidações 
precipitadas; i) não pagar, quanto executado por divida commercial, ou não nomear bens á penhora dentro 
das 24 horas seguintes á citação inicial da execução; j) recusar, como endossador ou sacador, prestar fiança 
no caso do art. 390 do Codigo Commercial; k) não evitar o concurso de preferencia em execução commercial 
(art. 609 § 2º do reg. n. 737 de 25 de novembro de 1850)”)., enquanto na outra versão publicada da Lei nº 
859, de 16.8.1902, a remissão era ao § 2º do art. 1º. (“§ 2º Si bem que dividas civis só por si não autorizem a 
declaração da, fallencia, podem, todavia, concorrer com obrigações mercantis para constituir o estado del-
la.”). De igual modo, o art. 98 da Lei nº 859, de 16.8.1902, pois em uma das publicações dispunha ser “com-
petente para declarar a fallencia o tribunal do domicilio commercial, do devedor, ainda que tenha praticado 
accidentalmente actos de commercio em outra nação, ou nella mantenha agencias filiaes que operem por 
conta e sob responsabilidade do estabelecimento principal”, enquanto na outra publicação essa norma estabe-
lecia ser “competente para declarar a fallencia o tribunal do domicilio commercial, do devedor, ainda que não 
tenha praticado accidentalmente actos de commercio em outra nação, ou nella mantenha agencias filiaes que 
operem por conta e sob responsabilidade do estabelecimento principal.” 
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  As divergências existentes nas duas publicações da Lei nº 859 não se referiam 

ao único meio que o devedor em dificuldade financeira poderia empregar para evitar a de-

cretação de sua falência, qual seja, a concordata preventiva, consistente em acordo com os 

credores, que somente seria passível de homologação judicial se determinados requisitos 

legais (art. 54) fossem preenchidos, requisitos esses referentes, fundamentalmente, ao quo-

rum de aprovação pelos credores e ao prazo para pagamento dos débitos quirografários, 

únicos sujeitos à concordata.20  

 

 Durante o processamento e o período de cumprimento da concordata preventi-

va, os administradores do devedor eram mantidos no exercício de seus cargos, mas a lei, 

em seu art. 122, condicionava à autorização judicial a prática de determinados atos, a sa-

ber, a alienação de bens, a constituição de hipoteca e a assunção de novas obrigações21.  

 

 É de se destacar ainda que a lei exigia autorização judicial para a prática desses 

atos apenas durante o processo de homologação da concordata preventiva, de modo que, 

após a manifestação dos credores aceitando ou recusando a proposta de concordata, ou juiz 

decretava a falência ou homologava a concordata22_23, hipótese na qual os administradores 

                                       
20 Art. 54. A concordata só será válida quando concedida: a) por maioria dos credores, representando mais de 
metade do valor dos creditos, si o dividendo for superior a 50 %; b) por dous terços dos credores, 
representando tres quartos do valor dos creditos, ou tres quartos dos credores, representando dous terços do 
valor dos creditos, si o dividendo não for inferior de 30%; c) por tres quartos dos credores e do valor dos 
creditos, si o dividendo fôr menor de 30 %; d) si for ajustado prazo para pagamento, não excederá este de 
dous annos, salvo si maior fôr concedido por 3/4 dos credores, representando 3/4 do valor dos creditos. Serão 
computados sómente os creditos reconhecidos verdadeiros e admittidos ao passivo, com exclusão dos 
credores da massa e de dominio (reivindicantes) separatistas, privilegiados e hypothecarios. § 1º A proposta 
de concordata poderá ser apresentada com declaração escripta e assignada pelos credores, devidamente 
authenticada, concedendo-a; nesse caso o valor dos creditos e o numero dos credores se apurarão de 
conformidade com este artigo. § 2º Si os credores a que se refere a ultima parte deste artigo quizerem tomar 
parte na deliberação da concordata, acceitando-a ou rejeitando-a, ficarão equiparados aos chirographarios. 
§3º Os credores contestados, quando em acção regular forem julgados legitimos, não ficarão sujeitos aos 
creditos da concordata. § 4º Os credores por titulos não mercantis, si não se tratar de fallencia de sociedade, 
ficam sujeitos aos effeitos da concordata. 

21 Art. 122. Durante o processo da homologação não poderá o devedor alienar ou hypothecar seus bens, nem 
contrahir novas obrigações sem autorização do juiz, que procederá ás informações necessarias. 

22 Art. 116. Distribuida a petição, publicará o escrivão edital pela imprensa, onde a houber, e dirigirá carta 
aos credores, conforme estiverem presentes ou não, communicando o accordo proposto, e intimando-os para, 
no prazo de 10 dias, remetterem a juizo, além do seu voto de acceitação ou recusa, os documentos em que 
fundam o seu credito, cobrando recibo do escrivão. Findo este prazo, o juiz marcará o de 10 dias para, dentro 
delle, o impetrante e os credores allegarem e provarem qualquer reclamação, observadas as disposições do 
art. 49, alinea, sobre a prova e authenticidade dos titulos particulares. Encerrado o decendio, o juiz, proce-
dendo ao exame dos livros do devedor e do credor, si houver contestação, e outras diligencias que julgar 
precisas, com o concurso de uma commissão de dous credores, que nomeará, homologará ou não, dentro de 
oito dias, devendo no caso negativo decretar a fallencia do devedor. A taes diligencias assistirá o curador 
fiscal das massas falidas. 
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do devedor poderiam alienar bens, constituir hipoteca e contrair novas obrigações indepen-

dentemente de autorização judicial. 

 

 A Lei nº 859, de 16.8.1902, também contemplava a hipótese de o falido reque-

rer a concessão de concordata suspensiva, que consistia, segundo o comando expresso do 

art. 53, na “manutenção do devedor na posse da massa pelo tempo accordado para paga-

mento dos credores, nos termos propostos e acceitos. Não libera o devedor dos effeitos 

criminaes da fallencia e só depois de cumprida é que o desonera dos seus effeitos civis e 

commerciaes. Emquanto não estiver cumprida a concordata, o devedor concordatario será 

considerado depositario dos bens da massa com poderes de disposição e administração.” 

Em outras palavras, a concordata concedida durante o processamento da falência não a 

suspendia, mas atribuía ao devedor, ou seus administradores, se sociedade dotada de per-

sonalidade jurídica, a administração da massa, inclusive com poderes para alienar bens24.  

 

1.4. A Lei nº 2.024, de 17.12.1908 

 

 Em virtude das críticas e dos questionamentos a respeito da Lei nº 859, de 

16.8.1902, seu prazo de vigência foi exíguo, tendo sido revogada pela Lei nº 2.024, de 

17.12.1908, a qual estabelecia a concordata preventiva como único meio que o devedor 

poderia empregar para superar suas dificuldades econômico-financeiras e evitar a declara-

ção de sua falência25. 

 

 Exigia a lei, como condição para o processamento do pedido de concordata 

preventiva, que o devedor propusesse pagar aos credores no mínimo 20% do valor de seus 

créditos, bem como oferecesse garantia do cumprimento dessa obrigação proposta26. Daí 

que, como a concordata preventiva exigia a concessão de garantias, estavam a ela sujeitos 

                                                                                                                    
23 Art. 117. A homologação não terá logar si o accordo ou concordata não for estipulado na fórma prevista no 
art. 54. 

24 Art. 60. A concordata definitivamente acceita, induz: a) á entrega da massa ao devedor para liquidal-a, 
como entender, sob a fiscalização da comissão de que trata o art. 58; b) á prestação de contas dos syndicos. 

25 Art. 149. O devedor commerciante poderá evitar a declaração de sua fallencia, requerendo ao juiz do 
commercio, em cuja jurisdicção se acha o seu principal estabelecimento, a convocação dos credores para lhes 
propôr concordata preventiva. 

26 Art. 149, § 1º - No requerimento, o devedor explicará os motivos da sua deliberação, o seu estado econô-
mico, as garantias que oferece para o pagamento de mais de 20% aos credores chirographarios e indicará as 
clausulas e condições da sua proposta. 
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apenas os créditos originalmente despidos de garantias (ou seja, quirografários), porquanto 

os privilegiados e os titulares de créditos com garantia real somente se subordinariam a ela 

se renunciassem às suas próprias garantias27. 

 

 E pela mesma razão, a Lei nº 2.024, de 17.12.1908, em seu art. 160, proibia as 

sociedades por ações de requerer a concordata preventiva28, pois como destaca MEN-

DONÇA (1917, p. 495) 

 

Á vista do caracter executivo que a lei n. 2.024 imprimiu á fallencia, só 
por condescendencia fôra addmitida a concordata preventiva. Era razoa-
vel pois, que a lei reduzisse o mais possivel a concessão deste extraordi-
nario favor, permittindo-o somente a quem podesse offerecer aos credo-
res effectivas garantias reaes e pessoaes e se apresentasse como devedor 
honesto. 

Ella prohibiu que requeressem a concordata preventiva: 

I – As sociedades anonymas, porque, não havendo a garantia pessoal dos 
socios, poderiam os seus administradores deshonestos abusar do favor, 
convertendo-o em arma de fraude. 

 

 Durante o processamento da concordata preventiva, o devedor conservava a 

administração de seus bens e de seu negócio, mas a prática de determinados atos, tais como 

a alienação de imóveis, a constituição de garantias reais e a contratação de novas obriga-

ções estavam subordinadas à obtenção de autorização judicial, subordinação essa que per-

sistia até o integral cumprimento de todas as obrigações assumidas na concordata preventi-

                                       
27 Art. 155. A proposta de concordata preventiva, para ser válida e produzir efeitos jurídicos, deve ser aceita 
nos mesmos termos do art. 106, applicando-se-lhe também as disposições dos §§ 1º, 2º, 3º, 4º e 7º do mesmo 
artigo, sendo que não poderão votar os cessionarios de créditos, cuja cessão tenha menos de um anno.  

Os parágrafos 2º e 3º do referido art. 106, por seu turno, estabeleciam: “§ 2º Para formar a maioria exigida 
para a validade da concordata, não se computarão: 1. Os creditos garantidos por hypotheca, privilegios, pe-
nhores antichrese ou direito de retenção. 2. Os creditos dos parentes até o 4º gráo e cessionarios delles, tendo 
a cessão menos de um anno. 3. Os creditos cedidos mediante actos inter vivos, ainda mesmo por endosso, 
depois do dia em que fôr declarada a fallencia. Nessa disposição não se comprehendem os fiadores que paga-
rem a divida do fallido, ficando subrogados nos direitos dos credores. § 3º Os titulares de creditos referidos 
no § 2º, n. 1, poderão tomar parte na votação da concordata, computando-se esses creditos no respectivo 
calculo, si renunciarem ás garantias.” 

28 Embora não pudessem requerer concordata preventiva, as sociedades por ações estavam sujeitas à decreta-
ção de falência e poderiam propor concordata aos credores, pois o caput do art. 103 dispunha que “depois da 
verificação dos creditos o fallido poderá propôr concordata a seus credores”, acrescentando o § 2º que “na 
fallencia das sociedades anonymas, que não estiverem em liquidação, a proposta de concordata deverá ser 
apresentada, em nome da sociedade, pelos administradores autorizados, para esse fim, por accionistas repre-
sentando pelo menos dous terços do capital social.” 
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va, salvo se na proposta aprovada pelos credores houvesse disposição diversa (art. 157, 

caput e § único)29. 

 

 A importância da manutenção do devedor na administração do negócio se justi-

ficava, segundo MENDONÇA (1917, p. 492), porque  

 

É sempre mais util e proveitosa (e a pratica mostra os salutares resulta-
dos) uma liquidação amigavel a cargo de pessoa competente e entendida, 
como é o devedor que esteve á frente do estabelecimento, do que a liqui-
dação judicial, consequencia da fallencia. E emquanto não se descobre 
cousa mais perfeita do que estes convenios ou concordatas, não devem 
taes alvitres ser desprezados. 

O proprio interesse publico justifica a concordata preventiva, pois se a 
fallencia desanima o fallido e lhe rouba o estimulo, aquella é um incenti-
vo ao trabalho. 

 

 Em outras palavras, a concordata preventiva, com a manutenção do devedor na 

condução do negócio, além de evitar solução de continuidade nas atividades do comercian-

te ou sociedade comercial, era um incentivo à superação da crise econômico-financeira. 

 

 Isso não obstante, se fosse decretada a falência, hipótese na qual o devedor era 

afastado da administração de seus bens, o falido tinha a possibilidade de propor concordata 

a seus credores, a qual, para ser concedida, dependia do preenchimento de determinados 

requisitos legais, bem como da aprovação pelos credores e da homologação judicial. Essa 

concordata somente obrigava os credores quirografários, motivo pelo qual um dos requisi-

tos para sua concessão era o integral pagamento de todos os credores privilegiados e titula-

res de garantia real.  

 

 Ademais, no sistema da Lei nº 2.024, de 17.12.1908, a concordata importava 

na extinção da falência, com a consequente restituição ao devedor de todos os bens da 

massa, podendo deles livremente dispor, restituição essa que somente ocorreria após o pa-

                                       
29 Art. 157. Durante o processo da concordata preventiva, o devedor conservará a administração de seus bens 
e continuará com o seu negocio, sob a fiscalização dos commissarios, mas não poderá alienar ou hypothecar 
immoveis, nem constituir penhores, nem contrahir novas obrigações, salvo com autorização expressa do juiz, 
por evidente utilidade, ouvidos os commissarios. Paragrapho unico. A prohibição de alienar e hypothecar 
immoveis e constituir penhores sobre generos ou mercadorias subsistirá emquanto a concordata não fôr 
cumprida, salvo pacto expresso em contrario na concordata. 
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gamento de todos os credores não sujeitos à concordata30_31. Em outras palavras, extinta a 

falência, ao devedor era restituída a administração de seus bens, com plenos poderes de 

disposição e oneração. 

 

1.5. O Decreto nº 5.746, de 9.12.1929 

 

 Referida Lei nº 2.024, de 17.12.1908, permaneceu em vigor por mais de duas 

décadas, tendo sido revogada pelo Decreto nº 5.746, de 9.12.1929, o qual manteve a con-

cordata preventiva como único meio à disposição do devedor para superar suas dificulda-

des econômico-financeiras e evitar a declaração de sua falência. E, assim como na revoga-

da Lei nº 2.024, de 17.12.1908, no novel Decreto nº 5.746, de 9.12.1929, a concordata pre-

ventiva também estava regulada no Título XI, que se iniciava no mesmo art. 149, cuja re-

dação também era muito similar32. 

 

 Na nova legislação, porém, o devedor deveria oferecer ao credores quirografá-

rios, únicos sujeitos à concordata preventiva33, o pagamento do valor correspondente a, no 

                                       
30 Art. 112. Os bens da massa sómente serão entregues ao concordatario, depois de pagar ou depositar em 
juizo a importancia: 1. devida aos credores privilegiados sem garantias especiaes, não sujeitos aos effeitos da 
concordata, e 2. de todas as despezas do processo e da administração da massa. Paragrapho unico. Si o 
concordatario, dentro de 15 dias, depois de homologada definitivamente a concordata, não cumprir a 
disposição deste artigo, aquella considera-se rescindida de pleno direito, proseguindo a fallencia. 

31 Art. 113. A concordata homologada obriga todos os credores commerciaes ou civis não privilegiados, 
admittidos ou não á fallencia, residentes e não residentes na Republica, ausentes ou dissidentes. 

32 O art. 149 do Decreto nº 5.746, de 9.12.1929, dispunha: “O devedor commerciante poderá evitar a 
declaração de sua fallencia, requerendo ao juiz, em cuja jurisdicção se acha o seu estabelecimento principal, a 
convocação dos seus credores para lhes propôr concordata preventiva”, enquanto o art. 149 da revogada Lei 
nº 2.024, de 17.12.1908, tinha a seguinte redação: “O devedor commerciante poderá evitar a declaração de 
sua fallencia, requerendo ao juiz do commercio, em cuja jurisdicção se acha o seu principal estabelecimento, 
a convocação dos credores para lhes propôr concordata preventiva.” 

33 O caput do art. 158 estabelecia que “São inteiramente applicaveis á concordata preventiva as disposições 
dos arts. 81, 82, 83, 85, 86, 87, 91, 92, 93, 94, 99, 105, 106, 108, 109, 113, 114, primeira alinea, 115, 117, 
118 e 120.” 

E o art. 113, por sua vez, que regulava a concordata apresentada no curso da falência, dispunha: “A concor-
data homologada obriga todos os credores commerciaes ou civis não privilegiados, admittidos ou não á fal-
lencia, residentes ou não residentes na Republica, ausentes ou dissidentes. Paragrapho único. Si o concordata-
rio recusar o cumprimento da concordata para o credor chirographario que se não habilitou, poderá este acci-
onar o devedor pela acção que couber ao seu titulo, para haver a importancia total do seu credito.” 

De igual modo, o art. 155 determinava que “a proposta da concordata preventiva, para ser valida e produzir 
effeitos juridicos, deve ser acceita nos mesmos termos do art. 106, applicando-se-lhe tambem as disposições 
dos paragraphos 1º, 2º, 3º, 4º, 7º e 8º do mesmo artigo, sendo que não poderão votar os cessionarios de credi-
tos, cuja cessão tenha menos de um anno. Paragrapho único. Não se computarão, para a formação da maioria 
legal, os creditos dos parentes dos socios solidarios da firma concordataria e dos socios das sociedades por 
quotas.”  
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mínimo, 40% do montante total dos créditos a ela sujeitos se o pagamento fosse à vista, 

caso em que sua aprovação exigia quórum de 70% do valor dos créditos quirografários. Se 

a prazo, o valor mínimo que devia ser ofertado pelo devedor era fixado em função do prazo 

previsto para o pagamento dos credores34. 

 

 Também da mesma forma que a revogada Lei nº 2.024, de 17.12.1908, o De-

creto nº 5.746, de 9.12.1929, no art. 159, expressamente proibia as sociedades anônimas de 

impetrarem pedido de concordata preventiva35. 

 

 E seguindo a tradição de todas as legislações falimentares anteriores, durante o 

processamento da concordata preventiva, para evitar qualquer solução de continuidade nas 

atividades do devedor, ele conservava a administração de seus bens e prosseguia na condu-

ção de seu negócio. Havia, porém, restrições à pratica de atos que importassem na aliena-

ção ou na oneração de bens, os quais somente poderiam ser implementadas se contasse 

expressa autorização judicial, após a manifestação do comissário36. E essa restrição à reali-

                                                                                                                    

E os parágrafos 2º e 3º do art. 106 acrescentavam que os créditos privilegiados ou com garantia somente 
votariam nas assembleias de credores se seus titulares renunciassem à garantia, hipótese na qual passariam a 
se subordinar aos efeitos da concordata, de onde decorre que apenas os créditos quirografários estavam sujei-
tos ao favor legal: “§ 2º Para formar a maioria exigida para a validade da concordata, não se computarão: 1º 
os creditos garantidos por hypotheca, privilegios, penhores, antichése ou direito de retenção; 2º os creditos 
dos parentes até o 4º gráo, por consanguinidade ou affinidade, e cessionarios delles, tendo a cessão menos de 
um anno; 3º os creditos cedidos mediante actos "inter vivos", ainda menos por endosso, depois do dia em que 
for declarada a fallencia. Nessa disposição não se comprehendem os fiadores que pagarem a divida do falli-
do, ficando subrogados nos direitos dos credores. § 3º Os titulares de creditos referidos no § 2º, n. 1, poderão 
tomar parte na votação da concordata, computando-se esses creditos no respectivo calculo, se renunciarem ás 
garantias. O facto de votar importa essa renuncia e sujeita os titulares aos effeitos da concordata. Os effeitos 
da renuncia cessarão si a concordata não for homologada ou si fôr rescindida, salvo o caso de conluio referi-
do no art. 108, n. 3.” 

34 Art. 106. A proposta de concordata, para ser valida e produzir effeitos juridicos, si o pagamento fôr á vista, 
não será inferior a quarenta por cento e deverá ser acceita por maioria de credores: a) representando pelo 
menos 60 % do valor dos creditos si o dividendo offerecido fôr superior a 50 %; b) representando pelo menos 
65 % do valor dos creditos si o dividendo offerecido fôr superior a 45 %; c) representando pelo menos 70 % 
do valor dos creditos si o dividento offerecido fôr igual ou superior a 40 %. § 1º Si o pagamento fôr a prazo, 
que não poderá ser maior de dous annos, a proposta deverá ser apoiada por dous terços de credores, 
representando pelo menos 75 % dos creditos e não poderá ser inferior: a) a 50 % si o prazo fôr de 6 mezes; b) 
a 55 % si o prazo fôr de 12 mezes; c) a 60 % si o prazo fôr de 21 mezes. 

35 Também de modo idêntico ao que dispunha a anterior Lei nº 2.024, de 17.12.1908, no regime do Decreto 
nº 5.746, de 9.12.1929, as sociedades por ações estavam sujeitas à decretação de falência e poderiam propor 
concordata aos credores: “Art. 103. Depois da verificação dos creditos o fallido poderá propôr concordata a 
seus credores. (...) § 2º Na fallencia das sociedades anonymas, que não estiverem em liquidação, a proposta 
de concordata deverá ser apresentada, em nome da sociedade, pelos administradores autorizados, para esse 
fim, por accionistas representando pelo menos dous terços do capital social.” 

36 O art. 150 estabelecia que o juiz, no despacho que recebia a proposta de concordata preventiva, nomearia 
um comissário, para cuja escolha deviam ser obedecidos os mesmos critérios empregados para a nomeação 
do síndico, os quais vinham dispostos no art. 64: “Na sentença declaratoria da fallencia, o juiz nomeará um 
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zação de certos atos de alienação e de oneração, exceto mediante autorização judicial após 

manifestação do Ministério Público, ou expressa convenção em contrário37, mantinha-se 

até o cumprimento da concordata. 

 

 Caso, porém, a falência fosse decretada, o devedor tinha a possibilidade de 

propor concordata a seus credores quirografários, a qual, se aprovada por eles e homologa-

da judicialmente, importava na extinção do processo de falência e a restituição ao devedor 

de todos os bens da massa, livros e papéis (art. 111). Isso não obstante, a alienação e a one-

ração de bens imóveis dependiam de autorização judicial se a concordata fosse a prazo (art. 

                                                                                                                    

syndico para, sob sua immediata direcção, administrar a massa, inventariar bens e proceder aos trabalhos da 
verificação de creditos. § 1º O syndico será escolhido entro os credores do falido, residentes ou domiciliados 
no fôro da fallencia, de reconhecida idoneidade moral e financeira. Não constando dos autos a relação credo-
res, o juiz poderá mandar notificar o devedor, si estiver presente, para apresental-a em cartorio dentro de duas 
horas e sob pena de prisão até trinta dias. Si não houver credores que acceitem o cargo, o juiz poderá nomear 
para syndico pessoas estranhas, idoneas e de bôa fama. § 2º Não poderá servir de syndico: a) o que tiver laço 
de consanguinidade ou affinidade até o quarto gráo civil com o fallido ou com os directores e gerentes das 
sociedades fallidas, ou destes forem amigos, inimigo ou dependentes; b) o cessionario da creditos, desde um 
anno antes de ser requerida a fallencia; c) aquelle que, tendo exercido o cargo de syndico ou liquidatario em 
outra fallencia, ou de commissario em concordata preventiva, foi destituido, ou não prestou contas dentro dos 
prazos legaes, ou tendo-as prestado, foram julgadas más, nos termos do art. 71, §§ 4º e 6º; d) os que já houve-
rem sido nomeados pelo mesmo juiz, dentro de um anno, sendo pessôas estranhas a fallencia em ambos os 
casos; e) aquelle que ha menos de seis mezes, sendo nomeada pelo, juiz, recusou igual cargo em fallencia de 
que era credor. § 3º Dentro de quarenta e oito horas, depois do edital referido no art. 18, qualquer interessado 
poderá reclamar, por petição, ao juiz contra a nomeação do syndico em contravenção a esta lei. O juiz, atten-
dendo ás allegações e provas, decidirá dentro de vinte e quatro horas. § 4º Si o syndico nomeado fôr pessoa 
juridica, declarar-se-ha no termo de que trata o art. 65, o nome de seu representante, que não poderá ser subs-
tituido sem licença do juiz.” 

As funções do comissário, nos termos do § 1º do art. 151 eram fundamentalmente: “1º annunciar pela im-
prensa que se acha á disposição dos interessados para receber reclamações, declarando o logar e a hora em 
que será encontrado; 2º fiscalizar a conducta do devedor na administração do seu negocio e bens, emquanto 
se processa a concordata preventiva; 3º examinar todos os livros e papeis do devedor, verificar o activo e 
passivo e solicitar dos interessados todas as informações que achar uteis; 4º averiguar e estudar quaesquer 
reclamações dos interessados, emitir parecer sobre ellas para ser apresentado na assembléa dos credores; 5º 
verificar si o devedor praticou actos, que a massa poderia revogar em seu beneficio, no caso de fallencia; 6º 
apresentar, em cartorio, até tres dias antes da assembléa, um relatorio minucioso sobre a situação economica 
do devedor, sobre a lealdade com que tem gerido o seu negocio, sobre o valor do activo e sobre as garantias 
offerecidas; 7º fazer a todos os credores, commerciaes e civis, por circulares, convite para apresentarem as 
suas declarações de credito, nos termos do art. 82, que no convite será transcripto, e para comparecerem á 
assembléa. 8º quando o concordatario offerecer garantia real, cuja outorga dependa de instrumento público, 
deverá o commissario, com assistência do representante do Ministério Público, receber, em nome dos credo-
res, a respectiva escriptura; juntando-a ao relatorio do que trata o n. 6, deste artigo, para os fins do art. 154.” 

37 Art. 156. Durante o processo da concordata preventiva, o devedor conservará a administração de seus bens 
e continuará com o seu negocio, sob a fiscalização do commissario, mas não poderá alienar ou hypothecar 
immoveis, nem constituir penhores, nem contrahir novas obrigações, salvo com autorização expressa do juiz, 
por evidente utilidade, ouvido o commissario. Paragrapho único. Subsistirá a prohibição de alienar e onerar 
immoveis e constituir penhor emquanto não for cumprida a concordata, podendo, entretanto, ser relevada, 
mediante licença judicial, com audiencia do representante do Ministério Público, salvo pacto expresso em 
contrario no acto da sua concessão. 
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111, § 1 º), e a transferência do estabelecimento exigia concordância expressa da totalidade 

dos credores (art. 111, § 2º). 

 

1.6. O Decreto-Lei nº 7.661, de 21.06.1945 

 

 O Decreto nº 5.746, de 9.12.1929, permaneceu em vigor até 31.10.1945, quan-

do foi revogado pelo Decreto-Lei nº 7.661, de 21.06.1945, que, segundo FERREIRA 

(1965, p. 49) teve “o deliberado propósito de beneficiar ao devedor, em detrimento dos 

credores”, porquanto 

 

A nova lei mostrou-se inexorável contra os credores, restringindo-lhes o 
exercício de seus direitos creditórios. Não mais lhes é dado intervir no 
processo liquidatório, elegendo o liquidatário. Nem, tampouco intervir na 
concordata, preventiva ou suspensiva da falência, senão em têrmos que 
lhes impossibilitam verdadeiramente defender, eficientemente, seus cré-
ditos. Instituiu-se, com evidente espírito fascista, o que impròpriamente 
se tem chamado de concordata de autoridade. Ainda que os credores, 
unânimemente, se lhe oponham, ao Juiz é dado outorgá-la. Tudo pode ser 
isso, menos concordata. 

 

 O Decreto-Lei nº 7.661, de 21.06.1945, assim, oferecia ao devedor em dificul-

dade, como meio para evitar a declaração de falência, a denominada concordata preventi-

va, para cuja concessão bastava o cumprimento de requisitos objetivos, independentemente 

da viabilidade econômica do devedor e da vontade dos credores38. Mas, assim como nas 

legislações anteriores, apenas os credores quirografários estavam sujeitos à concordata 

preventiva, sendo que exclusivamente ao devedor competia definir se esses seus débitos 

                                       
38 Os artigos 140 e 158 estabeleciam os requisitos que o devedor devia cumprir para ser concedida concorda-
ta preventiva, a saber:  

“Art. 140. Não pode impetrar concordata: I - o devedor que deixou de arquivar, registrar, ou inscrever no 
registro do comércio os documentos e livros indispensáveis ao exercício legal do comércio; II - o devedor 
que deixou de requerer a falência no prazo do art. 8°; III - o devedor condenado por crime falimentar, furto, 
roubo, apropriação indébita, estelionato e outras fraudes, concorrência desleal, falsidade, peculato, contra-
bando, crime contra o privilégio de invenção ou marcas de indústria e comércio e crime contra a economia 
popular; IV - o devedor que há menos de cinco anos houver impetrado igual favor ou não tiver cumprido 
concordata há mais tempo requerida.” 

“Art. 158. Não ocorrendo os impedimentos enumerados no art. 140, cumpre ao devedor satisfazer as seguin-
tes condições: I - exercer regularmente o comércio há mais de dois anos; II - possuir ativo cujo valor corres-
ponda a mais de cinqüenta por cento do seu passivo quirografário; na apuração dêsse ativo, o valor dos bens 
que constituam objeto de garantia, será computado tão a sòmente pelo que exceder da importância dos crédi-
tos garantidos; III - não ser falido ou, se o foi, estarem declaradas extintas as suas responsabilidades; IV - não 
ter título protestado por falta de pagamento.” 
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seriam pagos à vista ou a prazo, respeitados os critérios fixados no art. 156 do novo diplo-

ma39. 

 

 Durante o processo da concordata preventiva o devedor conservava a adminis-

tração dos seus bens e continuava gerindo seu negócio, mas sob a fiscalização do comissá-

rio. Isso não obstante, a alienação de imóveis e a constituição de garantias reais dependia 

de autorização judicial, depois de ouvido o comissário40_41. 

 

 Em outras palavras, como destacava VALVERDE (1999, p. 324):  

 

o despacho que determina o processamento do pedido de concordata não 
acarreta nenhuma incapacidade para o devedor, que continua no gozo de 
todos os seus direitos civis e políticos. Ameaçado, com a abertura da sua 
falência, de perder a posse e administração de seus bens e deles dispor, 
com o deferimento do pedido de concordata evita o devedor a falência e 
se mantém na posse e administração dos bens e com a faculdade, embora 
restrita, de dispor deles. As limitações à sua atividade são poucas. 

 

 Essa legislação também facultava ao devedor falido a possibilidade de suspen-

der o processo de falência mediante a concessão de concordata suspensiva, cujo deferimen-

to judicial independia da vontade dos credores, bastando o cumprimento de determinados 

requisitos legais (art. 17742). Neste caso, após o trânsito em julgado da sentença que con-

                                       
39 Art. 156 O devedor pode evitar a declaração da falência, requerendo ao juiz que seria competente para 
decretá-la, lhe seja concedida concordata preventiva. § 1º - O devedor, no seu pedido, deve oferecer aos 
credores quirografários, por saldo de seus créditos, o pagamento mínimo de: I – 50%, se for à vista; II – 60%, 
75%, 90% ou 100%, se a prazo, respectivamente, de 6 (seis), 12 (doze), 18 (dezoito), ou 24 (vinte e quatro) 
meses, devendo ser pagos, pelo menos, 2/5 (dois quintos) no primeiro ano, nas duas últimas hipóteses. 

40 Art. 167. Durante o processo da concordata preventivo, o devedor conservará a administração dos seus 
bens e continuará o seu negócio, sob fiscalização do comissário. Não poderá, entretanto, alienar imóveis ou 
constituir garantias reais, salvo evidente utilidade, reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o comissário. 

41 PONTES DE MIRANDA (1971, t. 30, p. 193) destaca que “o patrimônio do devedor é administrado pelo 
próprio devedor, seja no que entra no fundo do comércio, seja no que nesse não entra. O que a lei determina, 
a respeito de certos bens, é que somente possam ser alienados com permissão do juiz, que tem a cognição da 
conveniência do negócio jurídico (art. 167, 2ª parte). Não seria acertado que, continuando o negócio, ficasse 
a atividade do devedor cerceada em todos os atos jurídicos. Outros sistemas jurídicos discrepam de tal solu-
ção, mas, de iure condendo, desacertadamente. Se a concordata preventiva é de pessoa jurídica, tudo se há de 
passar como se pedido de concordata não houvesse existido, no tocante à administração. Lei, contrato social 
e estatutos é que decidem em cada espécie.” 

42 Art. 177. O falido pode obter, observadas as disposições dos artigos 111 a 113, a suspensão da falência, 
requerendo ao juiz lhe seja concedida concordata suspensiva. Parágrafo único. O devedor, no seu pedido, 
deve oferecer aos credores quirografários, por saldo de seus créditos, o pagamento mínimo de: I - 35%, se for 
a vista; II - 50%, se for a prazo, o qual não poderá exceder de dois anos, devendo ser pagos pelo menos dois 
quintos no primeiro ano. 
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cedia a concordata, os bens arrecadados eram restituídos ao devedor, a quem se atribuía 

direito à livre disposição deles (art. 18343), obedecido ao disposto no art. 14944 do referido 

Decreto-Lei, o qual se aplicava tanto à concordata suspensiva quanto à preventiva45, e con-

dicionada à autorização judicial, após manifestação do Ministério Público, (a) a alienação e 

a oneração de bens imóveis ou sujeitos a cláusulas da concordata, e (b) ao consentimento 

expresso de todos os credores a venda e a transferência do estabelecimento. 

 

 É de se destacar ainda que no Decreto-Lei nº 7.661, de 21.06.1945, a eventual 

condenação do devedor ou de seus administradores pela prática de crime falimentar era 

causa de convolação da concordata preventiva em falência (art. 150, inc. VII)46, sendo que 

a mesma consequência havia se se constatasse “negligência ou inação do concordatário na 

continuação do seu negócio” (art. 150, inc. V)47 ou “incontinência de vida ou despesas 

evidentemente supérfluas ou desordenadas do concordatário” (art. 150, inc. VI)48.  

                                       
43 Art. 183. Passada em julgado a sentença que conceder a concordata, os bens arrecadados serão entregues 
ao concordatário, que readquirirá direito à sua livre disposição, com as restrições estabelecidas no artigo 149; 
se a concordata for de sociedade em que haja sócio solidário não comerciante, este receberá, ao mesmo 
tempo, os bens que lhe pertençam, readquirindo idêntico direito, sem outras restrições que as das cláusulas da 
concordata. Parágrafo único. O prazo para o cumprimento da concordata inicia-se na data em que passar em 
julgado a mesma sentença, devendo o concordatário, dentro dos trinta dias seguintes a essa data e sob pena de 
reabertura da falência: I - pagar os encargos e dívidas da massa e os créditos com privilégio geral; II - exibir a 
prova das quitações referidas no n° I do art. 174; III - pagar a percentagem devida aos credores 
quirografários, se a concordata for a vista. 

44 Art. 149. Enquanto a concordata não  for  por sentença julga cumprida (art. 155), o devedor não pode, sem 
prévia autorização do juiz, ouvido o representante do Ministério Público, alienar ou onerar seus bens imóveis 
ou outros sujeitos a cláusulas da concordata; outrossim, sem o consentimento expresso de todos os credores 
admitidos e sujeitos aos efeitos da concordata, não lhe é permitido vender ou transferir o seu estabelecimento. 
Parágrafo único. Os atos praticados pelo concordatário com violação deste artigo, são ineficazes 
relativamente à massa, no caso de rescisão da concordata. 

45 No Decreto Lei nº 7.661, de 21.06.1945, a concordata estava regulada no Título X, que era subdividido em 
três seções distintas: a primeira continha disposições gerais aplicáveis tanto à concordata preventiva quanto à 
suspensiva (arts. 139 a 155); a segunda regia especificamente a concordata preventiva (arts. 156 a 176); en-
quanto a terceira seção tratava exclusivamente da concordata suspensiva (arts. 177 a 185). 

46 PONTES DE MIRANDA (1971, t. 30, p. 125) ressalta que “a condenação do concordatário por crime de 
falência, em se tratando de pessoa física, ou dos órgãos, ou administradores, gerentes ou liquidantes da socie-
dade em concordata, é pressuposto suficiente para a resolução (Decreto-Lei nº 7.661, art. 150, VII). Na con-
cordata preventiva, evita-se a falência, de modo que não há cogitar-se de possível condenação por crime 
falencial, salvo se ocultamente o concordatário tinha outro estabelecimento alhures que falira, ou se era sócio 
solidário de algum estabelecimento alhures que falira. A falência por dívida posterior à concordata é causa de 
resolução de pleno direito, de modo que, ao ser condenado o devedor por algum crime de falência, é de admi-
tir-se, já estaria resolvida.” 

47 PONTES DE MIRANDA (1971, t. 30, p. 124), comentando a norma do art. 150, inc. V. do Decreto-Lei nº 
7.661, de 21.06.1945, esclarece que “o concordatário havia de continuar de explorar o negócio e continuou, 
em vez de abandoná-lo; mas negligente, ou sem a atividade que fora de mister. Um dos casos de negligência 
é deixa-lo entregue a pessoa incompetente, ou idônea, como a que foi condenada por crime de abuso de con-
fiança, estelionato ou semelhante. É negligente o concordatário que se ausenta amiúde do lugar em que tem o 
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 De outro modo: a condenação penal do concordatário (ou do administrador se 

se tratasse de pessoa jurídica) pela prática de crime falimentar, a contratação de despesas 

supérfluas e a incapacidade técnico-administrativa do concordatário importavam sempre na 

convolação da concordata em falência, ainda que a empresa fosse economicamente viável: 

o devedor ou seu administrador não poderiam ser afastados ou substituídos por terceiro 

para conduzir os negócios.  

  

 O  Decreto-Lei nº 7.661, de 21.06.1945, foi revogado pela Lei nº 11.101, de 

9.2.2005 (LREF), atualmente em vigor, a qual prevê a recuperação judicial como meio 

para o devedor em dificuldade econômico-financeira superar a crise e evitar a declaração 

de sua falência. E, do mesmo modo que todas as legislações falimentares anteriores, a 

LREF estabelece, como regra geral, a manutenção do devedor e de seus administradores na 

condução da empresa (art. 64), evitando, assim, qualquer solução de continuidade nos ne-

gócios, e privilegiando o conhecimento da atividade. 

 

 Mas como se buscará examinar ao longo desse trabalho, a atual LREF contem-

pla hipóteses nas quais o devedor, ou seus administradores, podem ser afastados e substitu-

ídos, na forma do estatuto ou do contrato social, em cumprimento do plano de recuperação, 

ou por gestor judicial, eleito pelos credores na forma prevista do art. 65. 

 

 É da tradição do direito positivo brasileiro, assim, a manutenção do devedor e 

de seus administradores na condução da empresa que se socorre do meio previsto na legis-

lação (tradicionalmente a moratória, a concordata, e agora a recuperação) para superar a 

crise econômico-financeira, de modo a evitar a declaração de sua falência.  

 

                                                                                                                    

estabelecimento, ou não comparece, por muito tempo, à sede do estabelecimento, ou só o faz apressadamente 
sem se inteirar do andamento e conclusões dos negócios jurídicos e importe das vendas e aquisições.” 

48 Acrescenta ainda PONTES DE MIRANDA (1971, t. 30, p. 124) que no inc. VI do art. 150 “a lei tira do 
modo de viver do concordatário, ou das despesas supérfluas ou desordenadas, que faz, pessoalmente ou não, 
a ilação de que não se pode confiar no cumprimento extado da concordata. A desproporção entre o necessário 
e os gastos caracteriza o pressuposto. Por outro lado, o alto padrão de vida do concordatário pode fazer pen-
sar-se em que, na obtenção da concordata, omitiu meios de renda, ou haveres. Seja como for, basta que se 
alguém e provem o serem incontinentes os hábitos e a desproporcionalidade das despesas, ou o seu desre-
gramento, ou teor de vida, que, sem consistir em excesso de gastos, possa comprometer o cumprimento da 
concordata.” 
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 Em algumas legislações estrangeiras, porém, a regra é diversa, pois o devedor 

ou os administradores podem ser afastados desde o momento da apresentação do pedido de 

proteção judicial, impondo-se, assim, o exame, ainda que superficial e a título exemplifica-

tivo, do tratamento jurídico dispensado em algumas legislações estrangeiras à condução do 

negócio do devedor. 
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CAPÍTULO VI – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A principal novidade introduzida no ordenamento jurídico brasileiro pela Lei 

nº 11.101, de 9.2.2005, foi a recuperação judicial, cuja finalidade, nos termos de ser art. 47, 

é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, de modo a 

permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses 

dos credores, mediante a preservação da empresa. 

 

 E buscando a preservação da empresa, o art. 64 da LREF, seguindo a tradição 

do direito positivo brasileiro, dispõe que os administradores eleitos na forma do contrato 

(ou do estatuto) social são mantidos em seus cargos, pois a experiência norte-americana 

comprovou que o imediato afastamento dos administradores da sociedade em recuperação 

judicial traz mais prejuízos do que benefícios, porquanto os gestores que serão afastados 

procrastinam ao máximo o requerimento da recuperação, exatamente para não serem 

alijados de suas funções. 

 

 Mas se, de um lado, a lei falimentar mantém o devedor e seus administradores 

na condução da empresa recuperanda, de outro, impõe limites à liberdade de gestão, 

porquanto restringem a prática de alguns atos (tais como o disposto no art. 66 da LREF), e 

suas condutas passam a ser fiscalizadas pelo comitê de credores (se instalado) e pelo 

administrador judicial. 

 

 Ademais, os incisos do art. 64 da LREF contemplam hipóteses de 

circunstâncias que, se verificadas, acarretam o afastamento dos administradores e/ou do 

próprio devedor, sendo que, no primeiro caso, os administradores serão substituídos por 

novos eleitos na forma prevista no contrato (ou estatuto) social, enquanto no segundo caso 

(afastamento do devedor) os credores reunir-se-ão em assembleia e elegerão o gestor 

judicial que será nomeado pelo juiz. 

 

 A LREF, porém, foi muito discreta ao regular a nomeação e a atuação do 

gestor judicial, o que gerou discussões doutrinárias e jurisprudenciais a respeito da correta 

interpretação do termo “devedor” empregado nos arts. 64 e 65 da LREF, das hipóteses e do 

procedimento para o afastamento do devedor e, fundamentalmente, das funções 
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desempenhadas pelo gestor judicial para a superação da crise econômico-financeira do 

devedor que se vale da recuperação judicial. 

 

 A partir da interpretação desses dispositivos legais, do exame das posições 

doutrinárias e da análise de decisões jurisprudenciais, concluiu-se que o afastamento dos 

administradores e/ou do devedor é medida excepcional, pois as hipóteses descritas nos 

incisos do art. 64 da LREF são numerus clausus e não admitem interpretação extensiva. 

Ademais, porque se trata de restrição a direitos, o afastamento só pode ocorrer após o 

devido processo legal, em que se assegure aos administradores e ao devedor a ampla 

defesa e o contraditório. 

 

 Demonstrou-se, por outro lado, que há divergências quanto à interpretação do 

termo “devedor” para efeito de afastamento de substituição pelo gestor judicial eleito pelos 

credores em deliberação assemblear e nomeado pelo juiz. Isto porque, para alguns autores, 

o termo “devedor” refere-se ao empresário individual (pessoa natural) e ao administrador 

se o requerente da recuperação for uma sociedade limitada empresária ou uma sociedade 

por ações. Para outros, porém, o termo “devedor” deve ser lido como os sócios, 

controladores ou não, da sociedade limitada empresária ou da sociedade por ações em crise 

econômico-financeira.  

 

 Examinando-se essas posições doutrinárias, concluiu-se que a melhor 

interpretação do termo “devedor”, para efeito de incidência dos arts. 64 e 65 da LREF, é a 

própria sociedade empresária devedora (limitada ou por ações), de modo que, se se 

verificar a ocorrência de uma das circunstâncias descritas nos incisos do já referido art. 64, 

afastada será a própria sociedade empresária devedora, na qual hipótese os credores 

elegerão profissional idôneo (ou pessoa jurídica especializada), que deverá ser nomeada 

pelo juiz para o exercício da função de gestor judicial. 

 

 A consequência do afastamento da própria sociedade empresária devedora é 

que o gestor judicial, cuja função é gerir a atividade da empresa em dificuldade 

econômico-financeira, não ingressa no quadro social (ou seja, sem substituir seus diretores, 

conselheiros ou acionistas): ele exerce suas funções de fora da sociedade, sem integrar o 

contrato plurilateral, nem eventuais pactos parassociais, tais como acordo de quotistas ou 

de acionistas.  
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 Da mesma forma, também se expôs que não há consenso entre os 

doutrinadores em relação às funções do gestor judicial, pois enquanto alguns autores 

sustentam que ao gestor judicial compete apenas orientar os administradores, livremente 

escolhidos na forma do contrato (ou estatuto) social, quanto ao cumprimento do plano 

aprovado; para outros estudiosos, contudo, o gestor judicial efetivamente pratica atos de 

gestão da pessoa jurídica devedora. Confrontando-se essas posições e interpretando-se a 

legislação, concluiu-se que ao gestor judicial compete efetivamente administrar a empresa 

(não a pessoa jurídica afastada) devedora, assumindo a gestão de todo o patrimônio da 

sociedade empresária devedora, podendo praticar todos os atos necessários à preservação 

da atividade produtiva. 

 

 Isso não obstante, o gestor judicial também não assume a condução do 

processo de recuperação judicial, a qual permanece sob a responsabilidade exclusiva da 

sociedade empresária devedora, devidamente presentada por seus órgãos de administração 

constituídos na forma ajustada pelos sócios/acionistas em seu contrato/estatuto social.  

 

 Em outras palavras, o gestor assume a administração das atividades e de todo o 

patrimônio da sociedade empresária devedora, o que não afasta o devedor de, atuando na 

forma estabelecida em seus atos societários, comparecer no processo de recuperação 

judicial para formular requerimentos ao juiz, apresentar plano de recuperação judicial, 

discutir eventuais alterações no plano. Somente ao devedor, não ao gestor, compete 

praticar atos que digam respeito exclusivamente ao próprio processo judicial de 

recuperação, em especial a aceitação ou não das alterações ao plano de recuperação 

judicial apresentadas pelos credores. 

 

 Na condução da atividade empresarial são impostos alguns limites à atuação do 

gestor judicial, tal como a norma do art. 66 da LREF, que dirigida ao devedor em 

recuperação judicial, também se aplica ao gestor, de modo que não pode ele, alienar ou 

gravar bens sem autorização judicial, após a manifestação não apenas do comitê de 

credores, mas também do próprio devedor afastado da gestão da empresa, mas não 

desapropriado de seus bens e direitos. 
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 Quer a sociedade seja administrada por gestor judicial, quer esta função seja 

acometida aos administradores escolhidos pelos sócios na forma estabelecida no plano de 

recuperação ou no contrato (ou estatuto) social, aos gestores da empresa se impõem os 

mesmos deveres exigidos para o administrador de qualquer sociedade, ou seja, os deveres 

de diligência (consubstanciado na prática de todos os atos segundo preconiza as modernas 

técnicas de administração de empresa), de lealdade (para com a requerente da recuperação 

judicial, e não para com os credores que eventualmente tenham indicado o administrador 

ou eleito o gestor judicial) e de obediência à lei. Porque o gestor judicial não integra o 

contrato plurilateral, dele não se exige o respeito ao contrato (ou estatuto) social, com 

exceção da cláusula que fixa o objeto social.  

 

 Na hipótese de violação de qualquer um desses deveres, o gestor judicial 

responderá pessoalmente pelas obrigações assumidas. Caso contrário, se os deveres forem 

cumpridos, o gestor não responderá pelos atos praticados na gestão da atividade 

empresarial, ainda que a recuperação judicial venha a ser convolada em falência. 

 

 Como se viu, porém, há muitas divergências quanto às hipóteses de nomeação 

do gestor judicial, bem como quanto às suas funções, divergências essas que decorrem, 

fundamentalmente, do fato de a LREF ter sido muito discreta na regulamentação da 

administração da sociedade empresária em recuperação judicial, tendo se limitado a dispor 

que o devedor e seus administradores são mantidos na condução da atividade empresarial, 

mas na hipótese de ocorrência das circunstâncias descritas nos incisos do art. 64, o 

administrador e/ou o devedor serão afastados e substituídos, respectivamente, por novos 

administradores eleitos na forma prescrita no contrato (ou estatuto) social ou pelo gestor 

judicial eleito pelos credores e nomeado pelo juiz, aplicando a este último algumas das 

normas que regulam o administrador judicial. 

 

 Se, como expressamente dispõe o art. 47 da LREF, a recuperação judicial tem 

por escopo a preservação da empresa, a legislação deveria ter regulado, de modo mais 

minucioso, a condução da atividade empresarial, pois a insegurança jurídica, além de 

acarretar aumento nos custos de transação, é causa de resistência a que o devedor em 

dificuldade venha a requerer sua recuperação judicial que, em consequência, procrastina a 

apresentação do pedido, o que pode causar (e no mais das vezes causa) deterioração da 

situação econômica e agravamento da crise. 
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 Impõe-se, assim, a revisão, ainda que pontual, da LREF para se regular a 

administração do devedor em recuperação judicial, estabelecendo especificamente quem é 

o devedor que poderá vir a ser afastado e substituído pelo gestor judicial, definindo-se 

também o procedimento para o afastamento (de modo a assegurar-se ao devedor a ampla 

defesa e o contraditório), e as funções que serão exercidas por esse órgão da recuperação 

judicial.  
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